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ВСТУП

1 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Доклад о ситуации с правами человека в Украине 
от 15 ноября 2014 г. www.bit.ly/2nXQbna

У 2014–2015 роках під час бойових дій 
між українською армією та  зброй-
ними формуваннями так званих 

«Луганської народної республіки» (далі —  
«ЛНР») і  «Донецької народної республі-
ки» (далі  —   «ДНР»),  що підтримуються 
Російською Федерацією, населені пункти 
Луганської та Донецької областей опинили-
ся в центрі протистояння і зазнали обстрілів. 
Розташовані в цих населених пунктах об’єк-
ти охорони здоров’я отримали в результа-
ті обстрілів пошкодження різного ступеня 
тяжкості.

Згідно з пунктом «е» ст. 23 Гаа зького поло-
ження про закони і звичаї війни на суходолі, 
яке є додатком до IV Гаазької конвенції про 
закони і звичаї війни на суходолі 1907 року, 
та пунктом 2 ст. 35 Додаткового протоколу 
І до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 
року (Протокол I) забороняється застосову-
вати зброю, снаряди, речовини й методи 
ведення воєнних дій, здатні завдати надмір-
них пошкоджень або надмірних страждань. 
Міжнародним правом встановлені обмеже-
ння щодо способів використання дозволених 
видів зброї та методів ведення військових 
дій —  забороняється атакувати чи бомбар-
дувати незахищені міста, селища, житлові 

будинки чи споруди, в тому числі, лікарні, 
госпіталі і т. д., за умови, що ці будівлі і міста 
не використовуються для військових цілей.

Відповідно до  даних Управління 
Верховного комісара ООН з  прав люди-
ни, як  мінімум 45 лікарень Донецької 
та  Луганської областей зруйновані або 
пошкоджені, значна кількість медичних 
закладів не повністю відновили свою діяль-
ність або знаходяться в неробочому стані 1. 
Разом з тим, інформація про постраждалі 
медичні установи є неповною, має сум-
нівний рівень достовірності, і не дозволяє 
зробити висновок про системність порушень 
норм міжнародного права та їх наслідки. 
Відсутні сформовані «кейси» по кожному 
окремому закладу охорони здоров’я, який 
став об’єктом нападів чи використовувався 
у військових цілях, з відповідними свідчен-
нями потерпілих, очевидців, а також інших 
осіб, що володіють необхідною інформацією.

Протягом травня 2016 —  березня 2017 рр. 
було проведено моніторингове дослідження 
з метою документування фактів порушень 
норм міжнародного гуманітарного права 
в аспекті нападів на об’єкти охорони здоров’я 
та використання медичних установ у вій-
ськових цілях.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_222
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_222
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_222
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_222
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_199/page2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_199/page2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_199/page2
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Під час реалізації проекту шляхом 
надсилання інформаційних запитів 
та використання відкритих джерел 

інформації, інтерв’ювання свідків, потерпі-
лих та інших осіб, що володіють релевант-
ною інформацією, моніторингових візитів 
до закладів охорони здоров’я, які знаходять-
ся в  зоні проведення антитерористичної 
операції на підконтрольній уряду України 
території, проведено дослідження випад-
ків збройних нападів на заклади охорони 

здоров’я під час збройного конфлікту, їх ви-
користання у військових цілях та наслідків 
таких дій.

В межах проектної діяльності проведено 
64 інтерв’ю зі свідками, потерпілими, особа-
ми, що володіють інформацією, досліджено 
24 заклади охорони здоров̀я, надіслано 78 
інформаційних запитів.

Отримані внаслідок проектних заходів 
дані проаналізовано на відповідність вимо-
гам міжнародного гуманітарного права.
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ПИТАННЯ, ЩО НЕ 
УВІЙШЛИ У ФОКУС 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження не є визначен-
ня сторони конфлікту, яка винна 
в  порушенні норм міжнародно-

го гуманітарного права —  вчиненні зброй-
них нападів на  об’єкти охорони здоров’я 
та/або їх використання у військових цілях. 
Спроможність національної правоохоронної 
системи ефективно розслідувати злочини, 
пов’язані з темою проектної діяльності, та-
кож не є об’єктом цього дослідження.

Не було мети охопити всі заклади охоро-
ни здоров’я, які постраждали від збройного 
конфлікту та знаходяться на підконтроль-
ній уряду України території, важливо було 
дослідити ситуацію навколо переважної 
більшості з них.

У зв’язку з об’єктивними труднощами 
доступу до  закладів охорони здоров’я, 
які зазнали пошкоджень та  знаходяться 
на непідконтрольній уряду України тери-
торії, метою цього дослідження не  було 
вивчити такі випадки, але, беручи до уваги 
отримані під час реалізації проекту відо-
мості, цей звіт містить інформацію щодо 
деяких таких фактів.

Вивчення проблем функціонування 
медичних закладів в  зоні проведення 
антитерористичної операції (далі —  АТО) 
також не увійшло у фокус дослідження, але, 
враховуючи суспільну значущість таких 
питань, інформація щодо цього викладена 
окремо (див. розділ «Виявлені проблеми 
медичних закладів»).
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД

2 див. пункти «Обласна психіатрична лікарня», «Луганська амбулаторія», «Станично-Луганська центральна районна 
лікарня», «Слов’яносербська обласна туберкульозна лікарня», «Лінійна амбулаторія залізничної станції  
„Кіндрашівська-Нова“ відділкової лікарні станції „Луганськ“ Донецької залізниці», «Обласний протитуберкульозний 
санаторій „Кримське“», «Щастинська міська лікарня»

3 див. розділ «Станично-Луганська центральна районна лікарня», «Лінійна амбулаторія залізничної станції „Кіндра-
шівська-Нова“ відділкової лікарні станції „Луганськ“ Донецької залізниці»

Надані медичним персоналом доку-
менти та отримана під час проведен-
ня інтерв’ю інформація підтверджу-

ють факти руйнування та пошкодження 
закладів охорони здоров’я в  2014–2015 рр. 
Внаслідок обстрілів з використанням важ-
кого озброєння серед медичного персоналу 
були загиблі й поранені.

Працівниками обласної психіатричної 
лікарні м.  Слов’янська, Луганської амбу-
латорії Бахмутського району Донецької 
області, центральної районної лікарні 
Станиці Луганської, Слов’яносербської об-
ласної туберкульозної лікарні, амбулаторії 
станції «Кіндрашівська-Нова», обласного 
протитуберкульозного санаторію в селищі 
Кримське, Щастинської міської лікарні 2 
повідомлено про випадки розміщення 
особового складу учасників конфлікту 
та озброєння на території лікарень.

За словами медичних працівників в ре-
зультаті обстрілів населених пунктів були 
пошкоджені не  тільки заклади охорони 
здоров’я, а й інші об’єкти цивільної інфра-
структури. З цього можна зробити висновок 
про ведення хаотичного вогню без навмис-
ного влучення по лікарнях та амбулаторіях.

Разом з тим, в деяких випадках (централь-
на районна лікарня Станиці Луганської, 

амбулаторія станції «Кіндрашівська-Нова» 3) 
респонденти робили припущення,  що 
обстріл закладів охорони здоров’я міг 
відбуватися у відповідь на ведення вогню 
військовими формуваннями безпосередньо 
з території цих лікарень.

Це  свідчить про те,  що сторони конф-
лікту нехтували нормами міжнародного 
гуманітарного права, згідно з  якими 
установи охорони здоров’я перебувають 
під особливим захистом: в ході бойових дій 
недоторканність медичних закладів не була 
гарантована.

Опитані працівники закладів охорони 
здоров’я по-різному охарактеризували від-
носини з пред ставниками української армії 
та збройних формувань так званих «ДНР» 
та «ЛНР». У переважній більшості випадків 
психологічний або фізичний вплив військо-
вослужбовців української армії на праців-
ників сфери охорони здоров’я в  інтерв’ю 
не  згадувалися. Можливо, це  пов’язано 
з тим, що у лікарів на підконтрольній уряду 
України території є побоювання надавати 
інформацію щодо поведінки українських 
військових. В той же час в ході проведення 
зустрічей з лікарями, що працювали в ме-
дичних установах Донецької та Луганської 
областей в  той період, коли ці населені 
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пункти знаходилися під контролем зброй-
них формувань так званих «ДНР» та «ЛНР», 
були отримані свідчення про загрози 
медичному персоналу насильством за ви-
користання української мови, невиконання 
наказів, допомогу українським військовим.

В населених пунктах, що розташовані 
поблизу лінії розмежування, медичні 
співробітники продовжують працювати 
в умовах підвищеної небезпеки. Виконуючи 
свої обов’язки, вони пересуваються терито-
рією, що обстрілюється, на неброньованих 
автомобілях, без спеціального екіпірування 
З усіх опитаних респондентів тільки пра-
цівники пункту невідкладної допомоги в  
м. Мар’їнці повідомили про наявність у них 
одного бронежилета та однієї каски.

У 2014–2015 роках мали місце чисельні 
випадки незаконного заволодіння медични-
ми службовими автомобілями представни-
ками обох сторін конфлікту, що негативно 
вплинуло на своєчасність надання послуг 
населенню.

У більшості відвіданих закладах охорони 
здоров’я наявні підвали, які використову-
ються медичним персоналом, пацієнтами 
як бомбосховища. На відміну від підвалів 
житлових багатоповерхових будинків, які 
в  переважній більшості не  пристосовані 
на випадок військових дій, підвальні при-
міщення лікарень можуть забезпечити 
більш високий рівень безпеки. Тому вони 
також служать укриттям і для місцевого 
цивільного населення. Причинами, що спо-
нукають людей шукати захисту в підвалах 
медичних установ, є можливість отримання 
першої медичної допомоги в разі поранення, 
а також впевненість у тому, що по лікарнях, 
амбулаторіях і поліклініках обстріл вестися 
не може.

Незважаючи на  відносне зменшення 
інтенсивності бойових дій в 2016–2017 роках, 
обстріли об’єктів охорони здоров’я тривають. 
Зберігається загроза для життя та здоров’я 
медичних працівників, змушених працю-
вати в стресових умовах.
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НАДІСЛАНО 

78 інформаційних 
запитів

2 випадки обстрілу 
машин швидкої 
допомоги

5
працюючих закладів, 
в яких зруйновані 
та не відновлені 
окремі будівлі

13

!!!
чисельні випадки 
психологічного тиску 
на працівників 
медичних закладів

1
випадок загибелі 
пацієнта лікарні 
внаслідок 
умисних дій НЗФ

ОТРИМАНО

66 відповідей

ПРОВЕДЕНО 

64 інтерв’ю

7 працівників 
отримали 
поранення

10 
випадків розміщення 
озброєних людей / 
військової техніки 
на території лікарень

ДОСЛІДЖЕНО 

24 медичні 
заклади

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ

ФАКТИ

кількість підвальних 
приміщень в будівлях 
медичних закладах, 
де перебували люди 
під час обстрілів

24
викрадених
медичних 
автомобілів

4 факти здійснення 
обстрілів з території 
медичних закладів

3
кількість медзакладів, 
які досі не функціонують 
на підконтрольній 
українській владі 
території 

1500 кількість пацієнтів та 
працівників, що 
перебували в 
медичних закладах 
під час обстрілів 

1
факт розміщення 
блокпосту (шлагбауму) 
на території обласної 
клінічної травматологічної 
лікарні м. Донецька

1
випадок викрадення 
пацієнта з лікарні 
НЗФ із застосуванням 
вогнепальної зброї 

7 працівників 
загинуло
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МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ м. СЛОВ’ЯНСЬКА

4 Інтерв’ю ДО_029
5 Інтерв’ю ДО_030
6 Інтерв’ю ДО_029
7 Інтерв’ю ДО_030

Під час моніторингового дослідже-
ння в місті Слов’янську були отри-
мані свідчення про те,  що навес-

ні-влітку 2014 року збройні формування 
так званої «ДНР» вели обстріли по об’єктах 
інфраструктури м. Слов’янська з викорис-
танням самохідної артилерійської установ-
ки «Нона» 4. Обстріли велися ймовірно для 
дискредитації української армії, з різних 
частин міста, яке перебувало на  той мо-
мент поза контролем української влади. 
За  даними працівників міського відділу 
охорони здоров’я в той період зазнали по-
шкоджень 10 будівель лікувальних закладів 
м. Слов’янська 5. Були зафіксовані влучення 
міни в дах головного корпусу клінічної лі-
карні (загинула старша сестра хірургічно-
го відділення), пряме влучення у фасад ди-
тячої лікарні —  утворилася величезна діра 
в приймальному відділенні стаціонарного 
корпусу, розрив міни перед пологовим бу-
динком —  вибите все скло з одного боку, по-
шкодження осколками снаряду даху й вікон 
поліклініки першої лікарні.

11 квітня 2014 року будівля управління 
Служби безпеки України м. Слов’янська була 
зайнята збройними формуваннями під 
командуванням громадянина Російської 
Федерації Гіркіна І. В. (позивний «Стрєлков»). 
Поряд з будівлею СБУ знаходилися стаціо-
нарні корпуси міської лікарні № 1. Негайно 
була проведена евакуація пацієнтів до інших 
лікувальних закладів. Збройні формування 
використовували лікарню для розміщення 
в ній своїх бійців, їх проживання, приготува-
ння їжі в розташованому там харчувально-
му блоці. Після того, як бойовики залишили 
місто, харчоблок був залишений в жахливих 
антисанітарних умовах.

За  свідченнями медичних працівни-
ків в міській клінічній лікарні вони були 

змушені з’єднати хірургічне та  травма-
тологічне відділення через розміщення 
на першому поверсі закладу бойовиків, які 
перебували там до 5 липня 2014 року 6.

Під час інтенсивних обстрілів м. Слов’ян-
ська чимало цивільних осіб було поранено. 
Лікарями було розроблено механізм ева-
куації хворих —  після стабілізації їх стану, 
під час відносного затишшя на машинах 
швидкої допомоги їх вивозили в  лікарні 
Краматорська або Миколаївки. Респонденти 
описали випадок, коли після обстрілу жит-
лового кварталу при евакуації поранених 
було обстріляно медичний автомобіль:

«Першу партію (5 осіб) ми 
провезли через блокпост 
без проблем, а коли везли 

другу —  після проїзду 
блокпоста неподалік від 

Семенівки, бойовики слідом 
почали обстрілювати 

машину. Чи то вони нас 
лякали, чи то не хотіли 

випускати —  невідомо…» 7. 

Варто зазначити, що на машину були 
нанесені відповідні написи й емблема 
Червоного Хреста.

За час контролю Слов’янська незаконними 
збройними формуваннями було викрадено 
16 машин  —   3 машини швидкої допомоги, 
санітарний автомобіль Ford Transit пункту 
невідкладної допомоги, 12 машин «Нива» (20 
машин було отримано для роботи на ділянках 
внаслідок реформування системи медичного 
обслуговування).
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Про незаконне заволодіння медичними 
автомобілями йдеться і  в  дослідженнях 
Human Rights Watch 8. Співробітниками було 
задокументовано незаконне захоплення 
бойовиками в  Слов’янську щонайменше 
чотирьох машин швидкої допомоги, які 

8 Інформація Human Rights Watch від 05.08.2014 «Ополченці перешкоджають нормальній роботі медичних служб» 
http://bit.ly/2o77Ete

9 Інтерв’ю ДО_034

потім використовувалися ними для вивезен-
ня боєздатного озброєного особового складу 
в Донецьк.

У місті Слов’янськ об’єктами дослідже-
ння стали обласна психіатрична лікарня 
і дитяча міська лікарня.

Обласна психіатрична лікарня

Заклад розташований в с. Семе нівка на тра-
сі міжнародного значення Харків —  Ростов, 
на якій в той час було встановлено безліч 
блокпостів. Перший серйозний бій відбувся 

5 травня 2014 року неподалік від лікарні. 
Було багато поранених з обох сторін, лікарі 
установи, хоч і були психіатрами —  надава-
ли первинну допомогу.

За словами лікаря: «У цей день загинув наш співробітник —  вийшов 
за ворота подивитися, його снайпер і зняв. Другий співробітник 
намагався йому допомогти, відтягнути —  і отримав кульове 
поранення в ногу. Потім лікувався кілька місяців…» 9
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Після цього бої на прилеглій території 
відбувалися щодня. Звичайний робочий 
день медичного персоналу,  що працює 
позмінно, триває 24 години. Через постійні 
обстріли іноді не  можна було поміняти 
зміни —  працівникам неможливо було ді-
ставатися з дому до лікарні й навпаки. Тому 
інколи персоналу доводилося працювати 
по 3–4 доби. Були випадки, що співробітники 
по 2–3 години лежали в траві, чекали, поки 
закінчиться обстріл.

Згідно з  інформацією Human Rights 
Watch за  словами заступника головного 
лікаря на початку травня озброєні бойовики 

10 Інформація Human Rights Watch від 05.08.2014 «Ополченці перешкоджають нормальній роботі медичних служб» 
https://www.hrw.org/ru/news/2014/08/05/254771

зайняли один з  корпусів, який зазвичай 
використовувався для дозвілля пацієнтів 10.

В середині травня снаряд влучив у кор-
пус, де знаходилися хворі, але не розірвався, 
а  зайшов під підлогу в  кімнаті прийому 
їжі. Незабаром на  територію установи 
прилетіла міна, осколками посікло стіни. 
В той час в лікарні перебувало понад 500 
осіб, з них —  420 пацієнтів. Коли обстріли 
стали інтенсивнішими, а загроза для життя 
й здоров’я стала очевидною, було прийнято 
рішення про евакуацію хворих. До 25 травня 
всі пацієнти під обстрілами були перевезені 
в інші психіатричні лікарні. Після цього 
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персонал займався вивезенням медичної до-
кументації та обладнання. Невдовзі лікарня 
перестала працювати.

Установу зайняли озброєні формування 
так званої «ДНР», розмістили на території 
артилерійські знаряддя, міномети, вели 
обстріл позицій української армії. Основні 
руйнування були нанесені закладу вже 
після того, як  пацієнти й персонал зали-
шили лікарню. В  результаті зафіксовано 
значне пошкодження покрівлі, зовнішніх 
і внутрішніх стін, перегородок; повне руй-
нування вікон і дверей, інженерних мереж 
наступних корпусів і будівель: головний, 
госпітальний, лабораторний корпуси, ди-
тяче відділення, харчоблок, пральня, гаражі, 
огорожі, лікарняні корпуси № 10, 11 11.

За період, поки місто контролювалося 
збройними формуваннями (до 5 липня 2014 
року), з лікарні було викрадено 3 медичних 
автомобілі та пересувна дезінфекційна ка-
мера. Персоналу вдалося вивезти 4 машини, 
інші в той час були на ремонті.

Після відновлення контролю української 
влади над Слов’янськом за  результатами 

11 Відео руйнувань обласної психіатричної лікарні м. Слов’янська https://www.youtube.com/
watch?v=bHStfCAizpA

12 http://bit.ly/2ov2xFM
13 За інформацією Донецької обласної ВЦА, станом на 01.06.2016 р. в Донецькій області було офіційно зареєстро-

вано 725,1 тис. переселенців

проведеної інвентаризації щодо фактів 
псування й крадіжки матеріальних цін-
ностей було подано заяву в Слов’янське МВ 
ГУМВС України в Донецькій області; цей 
факт внесений до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань.

На даний момент психіатрична лікарня 
функціонує в місті Слов’янськ. В Семенівці 
відновлено лише психотуберкульозне від-
ділення. За словами заступника директора 
Департаменту охорони здоров’я Донецької 
обласної військово-цивільної адміністрації 
(далі —  ДОВЦА) Володимира Колесника: 

«Дуже проблемною для нас є обласна психлікарня в Слов’янську. 
Чотири її будівлі підлягають списанню, вони взагалі не підлягають 
відновленню на сьогоднішній день —  за технологією їх відновити 
неможливо. У зв’язку з цим у нас велика проблема —  немає дитячого 
психіатричного відділення» 12.

До початку конфлікту на території всієї 
Донецької області було 14 психіатричних 
установ; наразі на підконтрольній частині 
залишилося 3. З  урахуванням великої 
кількості в Донецькій області внутрішньо 
переміщених осіб 13, поширення психічних 

захворювань, депресивних розладів як реак-
ції на стрес внаслідок пережитих подій —  
відчувається гостра нестача установ даного 
профілю.
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Міська дитяча лікарня

30 травня 2014 року внаслідок мінометного 
обстрілу постраждала будівля Слов’янської 
міської дитячої лікарні. Ранковий обстріл 
тривав близько 15 хвилин. На той момент 
в лікарні перебувало 16 співробітників, 15 
дітей від одного до шести років і дві мами. 
В  реанімації знаходилася одна дитина 
на апаратному забезпеченні. В результаті 
обстрілу снарядом була пробита стіна, по-
страждали кабінети першого й другого 
поверхів, дах приймального відділення, 
зруйнований вхід в стаціонарне відділен-
ня, вибито близько 100 вікон. За словами ме-
дичного персоналу через двадцять хвилин 
після закінчення обстрілу біля будівлі лі-
карні вже були журналісти російських ка-
налів Life News, Russia Today, Росія 24. Під 
час обстрілу зі співробітників і пацієнтів ні-
хто не постраждав. В період активних бойо-
вих дій лікарняний підвал використовували 
як укриття.

На  даний момент всі відновлюваль-
ні роботи в  дитячій лікарні завершені. 
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Відремонтовано дах харчоблоку та  при-
ймального відділення, вставлені пласти-
кові вікна, зроблені відкоси, здійснений 
косметичний ремонт приміщень. Установа 
працює в плановому режимі.

В період перебування в місті збройних 
формувань Гіркіна бойовики спочатку хоті-
ли розмістити в лікарні свій спостережний 

14 Інтерв’ю ДО_036
15 Там же
16 http://bit.ly/2nY7tQX

пункт, облаштувати в  ній казарми, але 
незабаром відмовилися від своїх планів. 
Намагалися забрати лікарняний транспорт, 
але співробітники його завчасно сховали.

Під час дослідження були отримані 
свідчення про те, що бойовики, прикрива-
ючись цивільним населенням, проводили 
обстріли. 

За словами працівника дитячої лікарні:  
«Таких фактів чимало. Сам на власні очі бачив, як сюди 
на територію лікарні під’їжджала бронетехніка, як в обидві 
сторони проводилися хаотичні обстріли» 14.

Недалеко від дитячої лікарні знаходить-
ся братська могила, в якій поховані як за-
гиблі від рук бойовиків жителі Слов’янська 
та інших міст України, так і представники 
незаконних збройних формувань. Цю 
інформацію підтвердив один з респондентів, 

який сказав,  що особисто бачив, як  там 
були закопані тіла 18 людей 15. Достовірно 
відомо, що в могилі лежать тіла чотирьох 
замучених прихожан протестантської 
церкви Преображення Господнього 16.
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ЛИМАНСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ЛІКАРНЯ

17 http://bit.ly/2nuO8L3
18 Інтерв’ю ДО_045

3  червня 2014 року в  результаті артилерій-
ського обстрілу сильно постраждала будів-
ля Лиманської залізничної лікарні (нара-
зі —  Лиманська міська лікарня). На момент 
обстрілу українські урядові сили проводили 
військову операцію з відновлення контролю 
над містом Лиман. Напередодні над північ-
ною частиною міста (залізниця ділить місто 
на 2 частини —  північну й південну, лікарня 

розташована в південній) українськими вій-
ськовими були поширені листівки про попе-
редження мешканців міста щодо майбутньої 
операції (за розповідями очевидців листівки 
були скинуті в снарядах-болванках 17. 

3 червня в лікарні залишився працювати 
лише черговий персонал —  близько 10 осіб, 
всіх інших співробітників та пацієнтів (крім 
8 тяжкохворих) було відпущено по домівках.

Зі спогадів свідків-співробітників лікарні:

«Було близько двох годин. Ми тільки пообідали, знаходилися 
в кабінеті. Я сиділа за столом, як раптом сильний вибух —  

посипалося скло. На стінах від осколків залишилися відмітини. 
В одному з кабінетів —  дві великі діри наскрізь. Ми побігли —  хто 

в хірургію, хто в реанімацію. Там залишалися хворі. Потім почули 
крик, піднялися на другий поверх, а там наш хірург Василь Іванович 

Шистка (прим. авт. —  заслужений лікар України, колишній головний 
лікар цієї лікарні) лежить на підлозі в крові. Він зайшов вимкнути 

телевізор, і йому осколок встромився в голову. А в нас хірурга більше 
не було. Ми його на каталку й до перев’язувальної. Зателефонували 

хірургу, який раніше в нас працював, і анестезіологу. Так вони до нас 
бігли під обстрілами…» 18
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Потерпілому необхідна була допомога 
нейрохірурга. Було прийнято рішення 
везти його в Донецьк. Звідти була надіслана 
дрезина, лікарям тільки треба було на ма-
шині швидкої допомоги доставити хірурга 
в Сіверськ. Але на українському блокпосту 
військові не випустили машину, мотивуючи 
це  неможливістю забезпечення безпеки. 
Тільки ввечері наступного дня «дали кори-
дор» для виїзду машини з потерпілим в лі-
карню м. Донецька. Згодом Василь Іванович 
помер.

Отримана під час дослідження інформа-
ція підтверджена відкритими джерела-
ми —  інтерв’ю з головним лікарем (на той 
час) Загурським Леонідом Миколайовичем, 
який в даний момент проживає в РФ 19.

В той день за кілька хвилин на терито-
рію лікарні впало дев’ять снарядів. Було 
повністю зруйновано дах, другий та третій 
поверх терапевтичного корпусу, вибиті 
всі вікна в  переході, пошкоджений кут 

19 http://bit.ly/2nY7Uuz

хірургічного корпусу, покрівля в будівлі 
харчоблоку та бухгалтерії пробита улам-
ками снаряда, в аптеці від вибухової хвилі 
вибиті всі вікна й двері, осколками пошкод-
жено гараж. Лікарняний підвал як сховище 
використовували не тільки співробітники 
і пацієнти, а й місцеві жителі розташованих 
поблизу будинків. У  місті постраждала 
залізнична станція, локомотивне депо, 
хлібозавод, спеціалізоване монтажно-екс-
плуатаційне управління, вибиті вікна 
у розташованого поруч з лікарнею дитячого 
садка.

За свідченнями медичного персоналу 
4  червня в  лікарню зайшли українські 
військові. Під час обшуків всіх примі-
щень і підвалів ними були зламані двері 
в  кабінетах установи, хоча працівники 
пропонували їм скористатися ключами. 
Костянтин Матейченко, командир батальйо-
ну «Артемівськ» (згодом глава Артемівської 
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районної адміністрації, потім народний 
депутат України) на зустрічі з мешканцями 
після звільнення міста сказав, що це було 
зроблено через те, що українським військо-
вим з  різних джерел два дні надходила 
інформація, що в лікарні ховається озброєна 
група 20. Опитані свідки підтвердили, що 
їх головний лікар також стверджував, що 
військові показували йому карту, на якій 
Лиманська лікарня була позначена як гос-
піталь бойовиків, та вважали, що установа 
використовується бойовиками у військових 
цілях 21.

Відновлення лікарні проходило за раху-
нок коштів «Укрзалізниці» протягом липня 
2014 року. Прямих доказів причетності однієї 
зі сторін конфлікту до обстрілу Лиманської 
залізничної лікарні немає. Офіційні органи 
не надали інформацію за запитом.

20 http://bit.ly/2nY7Jzs
21 Інтерв’ю ДО_046
22 Інтерв’ю ДО_050
23 Інтерв’ю ДО_048

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

За  словами міського голови м.  Світло-
дарська Анатолія Брехунця з  3  липня 
2014 року по  25  січня 2015 року на  базі 
Світлодарської міської лікарні функціонував 
медсанбат Збройних Сил України, в якому 
надавалася медична допомога пораненим 
бійцям АТО 22. Після того, як Дебальцеве було 

взято в кільце, госпіталь перебазували в м. 
Бахмут.

Вперше лікарня постраждала 27 січня 
2015 року. Близько 15.00 від міни,  що ро-
зірвалася неподалік, посипалося скло, від 
осколка загинула медсестра, яка поверта-
лася з роботи додому.

«Тільки закінчився робочий день, наша медсестра йшла з подругою 
з лікарні додому. Прилетіла міна, подрузі нічого, а її вбило … Це було 
за межами лікарні. Цього разу в будівлю не прилетіло, тільки скло 
посипалося», —  розповідають очевидці 23.

Після цього обстріли стали постійни-
ми. На той момент в лікарні перебувало 
близько 20 співробітників і 10 пацієнтів. 

Було облаштовано підвал зі світлом і во-
дою, там була організована операційна 
й перев’язувальна, обладнана пологова 
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палата. Лікарі та медсестри працювали 
в  підвалі весь лютий і  березень. Деякі 
співробітники навіть ночува ли там, 
том у  що жили в  багатоповерхових 

24 Інтерв’ю ДО_049
25 https://www.youtube.com/watch?v=qDSjzPt1QCg

будинках без підвалів і  побоювалися 
за своє життя.

В будівлі лікарні розташована й амбула-
торія. За свідченнями працівників:

«Амбулаторну допомогу на той момент згорнули й посилили 
стаціонарну. Мене прикріпили до хірургічного відділення. Медичний 

персонал працював тут і під час обстрілів. Ми намагалися 
знаходитися подалі від вікон, ближче до масивних стін. Нам 

пропонували евакуюватися, але в силу різних причин практично 
всі відмовилися. Після пережитого стресу деякі співробітники 

заїкалися, у деяких почалися проблеми із серцем…» 24

В результаті обстрілу було зруйновано 
двоповерховий корпус інфекційного від-
ділення (досі не відновлений) 25, частково 
постраждали будівлі пральні, харчоблоку, 
патологоанатомічного корпусу. Також по-
шкоджено дах головного корпусу лікарні, 
вибиті вікна всіх корпусів,  що призвело 
до непридатності медичного обладнання 
та м’якого інвентарю. Згодом на території 
лікарні було знайдено п’ять мін, що не ро-
зірвалися. На сьогоднішній день проведено 
скління всієї лікарні, було зроблено капі-
тальний ремонт пральні та  операційної 
хірургічного відділення стаціонарного 
корпусу.
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26 Інтерв’ю ДО_052

В січні 2015 року в зоні бойових дій опинила-
ся й Миронівська амбулаторія Бахмутського 
району. Зі спогадів лікаря:

«Перший обстріл був вранці 
22 січня. Я живу в приватному 
будинку, почула страшний 
гуркіт, за вікном була 
величезна заграва. Все 
вибухало, клекотіло —  снаряд 
влучив в трансформаторну 
будку. Вимкнулося 
світло, зник зв’язок. Наша 
амбулаторія працює із сьомої 
години —  деякі співробітники 
були вже там. У цей день 
міна влучила в фасад будівлі. 
Днів через п’ять другий 
снаряд пошкодив торець, 
постраждали газопровід, 
система опалення. Люди 
стали масово виїжджати 
з селища…» 26.

До  12  лютого селище обстрілювали 
кожен день. Спочатку із  співробітників 
працювало 30 чоловік, потім залишилося 
13. Восьмитисячне селище обслуговував 
один терапевт. Стаціонару в установі немає, 
допомогу надавали амбулаторно  —   в  ко-
ридорі стояли хірургічні столи. Не  було 
ні  світла, ні  опалення. Як укриття лікар-
няний підвал використовували й місцеві 
жителі —  в найзапекліший період в ньому 
збиралося до  п’ятдесяти чоловік. Деякі 
співробітники амбулаторії жили в ньому по-
стійно, оскільки побоювалися за своє життя 

в багатоповерхових будинках. Гуманітарну 
допомогу надавав Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста —  і бинтами, і знеболюю-
чими ліками. На той момент нікого з селища 
не випускали —  траса була закрита, виїхати 
можна було тільки за допомогою військо-
вих. Обстріли тривали близько сорока днів. 
У селищі не було газу, світла, води, зв’язку, 
люди на вогнищах готували їсти. Були жер-
тви серед мирного населення. З персоналу 
амбулаторії та  її  пацієнтів, за  винятком 
медсестри, що отримала легку контузію, 
ніхто не постраждав.
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За словами постраждалої медсестри:

27 Інтерв’ю ДО_054
28 Інтерв’ю ДО_053
29 Інтерв’ю ДО_052

«Це було до обіду. Я вийшла за ріг нашого будинку поговорити 
по телефону зі своїми дітьми. І тут свист, я повертаюся, бачу —  
падає щось через дорогу. Скло все посипалося, шифер з даху почав 

падати, мене вибуховою хвилею відкинуло в кущ ялівцю. Я телефон 
загубила, шапка з голови злетіла… Встаю —  нічого не розумію, 

мене трясе, сльози течуть, у вухах дзвенить, нічого не чую. До мене 
чоловік біжить (він тут сторожем працює), а я говорити не можу, 

показую, що телефону немає. Ми глянули, а там воронка величезна, 
жодного вцілілого вікна з одного боку немає. Потім мені легше стало, 

я говорю —  все, їдемо в Світлодарськ, не можу більше тут бути! І ми 
тоді зібралися і на місяць поїхали» 27.

Як тільки інтенсивність обстрілів змен-
шилася, медичний персонал став щодня 
приходити на 2–3 години в амбулаторію: 
надавали допомогу хворим, прибирали, 
забивали вікна, щоб запобігти крадіжкам. 
Амбулаторію відновили швидко за кошти 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста 
та релігійних організацій.

За інформацією респондентів на тери-
торії амбулаторії хотіли розташуватися 
українські військові, але медичний персо-
нал був проти цього, аргументуючи тим, що 
«де вони знаходяться, туди й прилітає» 28. Був 
випадок, коли солдати приходили до ліку-
вального закладу зі зброєю, зривали замки, 
ходили по підвалах і горищах з ліхтариками 
в пошуках представників збройних форму-
вань, шукали водія, хотіли забрати медичну 

машину, яку лікарям вдалося завчасно 
сховати. За словами співробітників, випад-
ків фізичного, психологічного насильства 
або погроз з боку українських військових 
не було.

В ході інтерв’ю були отримані свідчення 
про те,  що українські військові стріляли 
з житлових кварталів:

«Я живу в приватному секторі. Біля нашого будинку міномет 
постріляв і поїхав, а до нас „обратка“ прилетіла —  два будинки біля 

нас постраждало… А як вони з нашого кладовища стріляли?! Нас 
туди не пускали, а в мене там батько похований, свекруха. Ми їм —  

що ви робите?! А вони відповідають —  що ви хотіли, війна!» 29.
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30 Інтерв’ю ДО_055

Під час моніторингового дослідження в се-
лищі Луганське Бахмутського району спів-
робітники амбулаторії розповіли про розмі-
щення частин української армії в медичній 
установі. Після відступу з міста Дебальцеве 
в  кінці січня 2015 року в  амбулаторію 

та дитячий садок, що знаходиться поруч, за-
їхали військові 128-ї окремої гірсько-піхотної 
бригади разом із технікою. В амбулаторії 
вони перебували близько місяця, а в садку —  
до початку травня (дитячий садочок відно-
вив свою роботу з 1 червня).

«У нас тут дві будівлі: в одній знаходиться терапевтичний 
стаціонар, а в іншій —  амбулаторія та „швидка допомога“. 
Вони заїхали в другу. Я періодично туди приходила за документами. 
Їх було багато, близько ста чоловік. На підлозі були ліжка, матраци, 
чоловік по вісім було в кожному кабінеті. Вже як вони поїхали, і ми 
починали готувати амбулаторію до відновлення роботи, так 
сміття після них було по коліно… Перший раз лікарню обстріляли 
26 січня —  були вибиті вікна. З цього дня і до 23 березня амбулаторія 
не працювала, багато співробітників виїхало. Коли тут жили 
солдати, в лікарню та на її територію три рази влучали снаряди —  
знесло дах, загорілася й згоріла наша сторожка», —  розповідає 
співробітник амбулаторії 30.
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Під час перебування військових в  бу-
дівлі установи пропало два комп’ютери, 
обладнання з фізіокабінету, глюкометри, 
постраждав ксерокс (ремонту не підлягає). 
На  сьогоднішній день потрібне устатку-
вання не придбано. Велику допомогу міс-
цевим жителям надає благодійний фонд 
«Карітас» —  привозить і роздає безкоштовно 
медикаменти людям з хронічними захво-
рюваннями. Фонд надав амбулаторії апарат 
ЕКГ в оренду на чотири місяці, але закладу 
для своєчасної діагностики необхідно мати 
свій власний апарат.

31 Інтерв’ю ДО_055

Солдати використовували в  своїх ці-
лях три медичні машини. Після початку 
роботи амбулаторії в квітні 2015 року вони 
віддали співробітникам тільки один авто-
мобіль УАЗ, другий постраждав під час бою 
в Дебальцевому, третій —  «Ниву» віддавати 
відмовилися, незважаючи на наполегливі 
прохання персоналу. Користувалися ав-
томобілем, поки в травні його не розбили, 
і в непридатному стані передали в лікарню.

За  словами респондентів були зафік-
совані випадки, коли українські військові 
стріляли з території амбулаторії:

«Навесні й влітку були обстріли з нашої території. Місцеві 
жителі нам кажуть —  ввечері з території лікарні стріляли. Ми 

приходимо вранці —  ворота зламані, на землі сліди від техніки. 
Останній раз це було 5 червня 2015 року. О 12 годині дня приїхали 

до нас на територію і почали діставати зброю. А я їм —  куди? Діти 
в садочку, люди на прийомі, ідіть геть! А вони нам —  війна йде! Ми 

побігли до завідуючої, почали в район дзвонити. І як ми підняли 
скандал, вони більше не заїжджали, а так чотири рази звідси 

стріляли. Два рази ми опівдні тікали додому на велосипедах…», —  
згадують очевидці 31.
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Опитнянська амбулаторія Бах мутського 
району надає медичні послуги населен-
ню довколишніх сіл та селищ. В її складі 
знаходяться дві будівлі. В суботу 14 лютого 
2015 року одноповерхова цегляна будівля 
амбулаторії, 1938 року побудови, при арти-
лерійському обстрілі зазнала значних по-
шкоджень. В результаті прямого влучення 
снаряду в приміщення фізіопроцедур буди-
нок спалахнув —  постраждало обладнання, 
меблі, медична документація.

«В цій будівлі в нас 
розташовані фізіокабінет, 
кабінет щеплення, 
педіатрія та стоматологія. 
Нам пощастило, що 
в нас була друга будівля. 
В даний момент в ній 
здійснюється прийом 
пацієнтів», —  розповідають 
співробітники 32.

Приміщення під фізкабінет виділено 
сільською радою. Відповідно до висновків ко-
місії з обстеження технічного стану в складі 
працівників охорони здоров’я та представ-
ників органів місцевого самоврядування, 
будівля не  підлягає відновленню. Йдуть 
ремонтні роботи в двоповерховій будівлі 
неподалік, в  якій планується поєднати 
амбулаторію та Центр надання первинної 
медико-санітарної допомоги.
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МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД В М. МАР’ЇНЦІ

33 Інтерв’ю ДО_057
34 Там же

В місті Мар’їнка об’єктом дослідження став 
медичний заклад, в якому розташовані від-
діл охорони здоров’я, амбулаторія загаль-
ної практики сімейної медицини, Центр 
надання первинної медико-санітарної до-
помоги, пункт невідкладної допомоги. 
За словами респондентів, найсерйозніших 
пошкоджень ця будівля зазнала в серпні 2015 
року 33. Під час ранкового обстрілу з боку 
Донецька в  будівлі було пробито дах, по-
страждали вікна, під фундамент установи, 

де знаходилася дитяча консультація, зайшов 
снаряд. Протягом 2014–2015 років було два 
масованих обстріли квадрата міста, де роз-
ташований медичний заклад. В результаті 
обстрілів вилітало все скло в будівлі. Із спів-
робітників та пацієнтів ніхто не постраждав. 
Відновлення установи проходило за раху-
нок коштів міського бюджету.

На першому поверсі будівлі знаходиться 
пункт невідкладної допомоги, куди спуска-
ються під час обстрілів співробітники.

«Це внутрішнє приміщення, воно більш захищене. Намагаємося 
менше перебувати біля вікон. Паніці не піддаємося, одразу оцінюємо 

ситуацію, чи є збиток, чи немає пожежі, без зволікання повідомляємо 
про подію керівникам. Наші вакцини зберігаються в холодильниках, 

а при обстрілі вимикається світло, тому ми швидко приймаємо 
рішення, вивозити вакцини або варто ще почекати. В нас є 

генератор, але потрібно виходити на вулицю, підключати його 
в гаражі, що під час обстрілу небезпечно. До того ж, через його шум ми 
не чуємо, як до нас стукають люди. В нас тут є бомбосховище, і до нас 

в укриття приходить багато місцевих жителів —  до тридцяти осіб. 
З наших співробітників чергують сторож, фельдшер і водій. Коли 

ситуація загострюється, вони ключами відкривають бомбосховище, 
надають людям допомогу, воду», —  розповідають працівники 

амбулаторії 34.
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Влітку 2014 року точилися бої за  виз-
волення міста. Близько місяця медичний 
персонал не виходив на роботу. В місті бойо-
виками так званої «ДНР» були встановлені 
блокпости. Співробітники підтвердили, що 
їх представники зі зброєю заходили на те-
риторію лікарні, прикладами автоматів 
били вивіски кольору українського прапора, 
піднімалися на дах 35. В той час зафіксовані 
факти мародерства, злодійства. Були ви-
падки крадіжки комп’ютерів мешканцями 
міста. Ці факти розслідувані, винні особи 
понесли покарання.

35 Інтерв’ю ДО_058
36 Інтерв’ю ДО_057
37 Інтерв’ю ДО_059

Респондентами були озвучені основні 
проблеми роботи установи  —   нестача 
лікарів, складні умови роботи у  зв’язку 
з періодичним відключенням електрики (і, 
як наслідок, опалення) через пошкодження 
ліній електропередач 36.

З інтерв’ю зі співробітниками пункту 
невідкладної допомоги:

«Обстріли переважно були ввечері й вночі. Вечірньої пори в наші 
обов’язки входить виїзд на констатацію смерті, вдень цим 
займаються дільничні лікарі. В нас є свій автомобіль „Славута“ 
з Червоним Хрестом, один бронежилет і одна каска. Поїздка в „сірі 
зони“ завжди пов’язана з ризиком. Ми оцінюємо ситуацію, думаємо, 
насамперед, про свою безпеку —  труп почекає. Обслуговуємо весь 
Мар’їнський район. Був час, коли наші співробітники чергували 
на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ), надавали допомогу. 
Працюємо в дуже небезпечних умовах, в нас ніяких доплат немає. 
Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
(далі —  ДСНС) отримують учасника АТО за виїзд із Курахового 
до Мар’їнки, а нашим медпрацівникам —  нічого…» 37.
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Місто Мар’їнка знаходиться в безпосе-
редній близькості від лінії розмежування. 
Восени 2016 року зафіксовано випадок 
прицільного влучення кулі снайпера через 
вікно в двері одного з медичних кабінетів 
амбулаторії. Офіційні дані про винуватців 
події відсутні. За розповідями свідків снай-
пер стріляв з  боку дислокації збройних 

38 Інтерв’ю ДО_058

формувань так званої «ДНР» 38.
У 2014–2015 роках пошкоджень зазнали 

амбулаторії в  Мар’їнському районі. В  ре-
зультаті обстрілів вибите скло в закладах 
в Степному, Новомихайлівці, Єлизаветівці. 
У Карлівці (біля Пісок) та Славному руйну-
вання серйозніші —  в будівлях пошкоджені 
дах, стіни, вікна.

МАР’ЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

Мар’їнська центральна районна лі-
карня територіально знаходиться в  місті 
Красногорівка. Перших серйозних пошко-
джень будівля зазнала 3 червня 2015 року —  
постраждали дванадцять боксів складських 
приміщень, дах та залізобетонне перекриття 
третього корпусу, згоріло два автомобілі. 
В серпні були пошкоджені підстанція швидкої 
допомоги, дах бухгалтерії, неврологічне від-
ділення, дитяча консультація, постраждали 
господарські будівлі, була розбита електрична 
підстанція, яка живить лікарню. Обстріли 
тривали і в 2016 році. 9 червня, 29 і 31 липня, 
7 серпня від осколків снарядів було вибите 
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скло. В  ніч з  21 на  22  жовтня в  результаті 
обстрілу була розбита підстанція. Снаряди 
розривалися на асфальті, їх осколками побило 
торцеві вікна в поліклініці та в будівлях пер-
шого корпусу.

Під поліклінікою розташоване укриття —  
в ньому ховалися місцеві жителі з червня 
по грудень 2014 року.

«У 2014 році на територію 
лікарні дійсно нічого 
не прилітало, тому люди 
ховалися у нас, думаючи, що 
лікарню ніхто обстрілювати 
не буде. А потім всі вже 
звикли до такої обстановки. 
Набридло боятися й жити 
в підвалі —  будь, що буде. 
І з того моменту вже 
ніхто до нас практично 
не спускається…» —  
розповідає лікар 39.

В зміні працює більше ста співробітни-
ків, близько 50 хворих знаходяться в двох 
стаціонарних відділеннях лікарні. Під час 
обстрілу з них ніхто не постраждав.

За словами респондентів, в 2014–2015 ро-
ках на території установи не було дислокації 
військових формувань і розміщення техні-
ки. Мар’їнська центральна районна лікарня 
обслуговує виключно цивільне населення. 
За словами лікарів у 2014 році людьми у вій-
ськовій формі було викрадено медичний 
автомобіль «Toyota». За даним фактом було 
подано заяву до правоохоронних органів.

Під час інтерв’ю медичному персоналу 
були задані питання про існуючі проблеми 
закладу, який розташований недалеко від 
лінії розмежування.

39 Інтерв’ю ДО_060
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«Ми потребуємо будівельних матеріалів для відновлення закладу. 
Де могли —  дах перекрили, вікна вставили. В місті немає газу. Наші 

проблеми —  відсутність газопостачання та централізованого 
водозабезпечення в лікарні. Технічна вода в місті є, але в нас 

свій окремий водогін, який наразі перекритий тією стороною. 
Ми вже дві зими пережили без опалення. Кожний пацієнт, коли 

лягає в лікарню, приносить із собою обігрівач. Не менш важлива 
проблема —  нестача кадрів, з 450 співробітників виїхало до 100. 
Лікарні бракує медикаментів —  в 2015 році багато допомагали 

благодійні організації, чого не скажеш про теперішню ситуацію…», —  
поділилися своїми труднощами співробітники 40.

40 Інтерв’ю ДО_060
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В Красногорівці була проведена зустріч 
із  працівниками підстанції швидкої до-
помоги, які показали постраждалі під час 
обстрілів гаражі та  автомобілі,  що в  них 
знаходяться.

Також співробітники розповіли про 
випадок обстрілу озброєними формуван-
нями так званої «ДНР» автомобіля швидкої 
допомоги в жовтні 2014 року 41. 10 жовтня 
житель Красногорівки отримав важке ще-
лепно-лицьове поранення. В Курахівській 
лікарні фахівців, які би могли надати чолові-
кові допомогу, не виявилося. Було прийнято 
рішення про транспортування пораненого 
з Курахового в щелепно-лицьове відділення 
1-ї міської лікарні м. Донецька. Близько 21.00 
на блокпосту в районі хутора Широкий біля 
в’їзду в м. Донецьк автомобіль швидкої до-
помоги було розстріляно. Фельдшер і водій 
одразу загинули. Пацієнт, якого везли на лі-
кування, був ще живий, але, не отримавши 
своєчасної допомоги, за півгодини помер 42. 
Важливо відзначити, що на машині були 
відповідні інформаційні написи та емблема 
Червоний Хрест. Незабаром МВС України 

41 Інтерв’ю ДО_061
42 http://bit.ly/2nYcJE5
43 https://www.youtube.com/watch?v=YMgXHDCpsg8

оприлюднило перехоплені переговори 
бойовиків про розстріл «швидкої» 43.

МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ  
НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ВЛАДІ ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

https://www.youtube.com/watch?v=YMgXHDCpsg8


ЗАБОРОНЕНА МІШЕНЬ: 
МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ ПІД ОБСТРІЛАМИ

38

АВДІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

44 Інтерв’ю ДО_064

З літа 2014 по лютий 2015 року Авдіївка пере-
бувала в зоні активних бойових дій. В січні 
2017 року ситуація загострилася, поновили-
ся обстріли міста, які й досі тривають.

Перший раз Авдіївська центральна 
міська лікарня (далі —  ЦМЛ) серйозно по-
страждала в серпні 2014 року —  внаслідок 

обстрілу було пошкоджено травматологічне 
відділення, вилетіли всі шибки. Снаряд 
залетів через вікно в палату, була поранена 
медсестра —  їй відірвало палець. Пацієнтці, 
яку привезли на операцію, осколок встро-
мився в живіт, внаслідок чого вона померла.

За свідченнями постраждалої медсестри:

«Почався обстріл, нам треба було евакуювати людей в підвал. 
Я йшла по коридору навпроти першої палати. Як вдарить щось, 

і стало гаряче нозі. Навіть не помітила спочатку, що пальця 
немає. Осколок дивом не потрапив в живіт —  пройшов по дотичній. 

Я покликала медсестру та впала, а на мене жінка —  їй живіт 
зашкодило. Збіглися лікарі, медсестри, мене в операційну, зробили 
операцію. Чотири місяці лікувалася, півроку не працювала. Зараз 

отримую регрес —  265 грн на місяць. Міліція приїздила, склала акт, 
кримінальну справу не порушували…» 44.

На  офіційний запит в  Авдіївське 
відділення Покровського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції 
в Донецькій області була отримана відповідь 
про те, що «в період з 2014 року по теперішній 
час з Авдіївської центральної міської лікарні 
не надходило звернень з приводу фіксації 
пошкоджень, які були заподіяні під час 
артилерійських обстрілів». Це дає підстави 
вважати, що правоохоронними органами 
України належним чином не проводилися 
слідчі дії за  фактом обстрілу установи 
охорони здоров’я, що суттєво погіршує якість 
доказової бази при підготовці необхідних 
матеріалів для майбутніх звернень до між-
народних судових інстанцій.

За кошти Авдіївського коксохімічного 
заводу було проведено повне скління осно-
вної будівлі лікарні. А в жовтні при повтор-
ному обстрілі лікарня знову залишилася без 
скла. Вікна забивали фанерою та клейонкою. 
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Лікарня складається з двох будівель, з’єд-
наних переходом, —  основна п’ятиповерхова 
та друга, менша за розміром. До початку вій-
ськових дій в більшій будівлі розташовува-
лася поліклініка й стаціонар, в меншій —  жі-
ноча консультація, лабораторія, гінекологія 
та пологове відділення. Внаслідок значних 
пошкоджень основної будівлі напередодні 
осінньо-зимового періоду адміністрацією 
лікарні, міською владою було прийнято 
рішення про переведення ЦМЛ у  другу 
будівлю, в якому лікарня працює досі.

В січні 2015 року снаряди влучили в ок-
ремо розташовану будівлю інфекційного 
відділення, де осколками пошкодило дах 

45 Інтерв’ю ДО_062

(на момент дослідження там проводився 
ремонт), в  харчоблок, морг і  центральне 
стерилізаційне відділення. 

За словами свідка —  лікаря закладу:

«В січні був якийсь жах. Тиждень жили в санпропускнику або 
в підвалі —  там у нас ліжка, матраци, вода. Страшно було додому 
ходити. Я раз на три дні дрібними перебіжками збігаю, кішку 
погодую та й назад. Йдеш, все навколо гуркотить, тут дерево 
зламане, там яма в землі. Була ситуація, коли наш завідувач 
хірургією вийшов з кабінету подивитися, звідки стріляли.  
Він пішов в операційний блок, а коли повернувся, в стіні на рівні 
голови стирчав уламок…» 45.
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З  літа 2014 року по  лютий 2015 року 
на територію лікарні влучило сім снарядів. 
Там і зараз лежать тубуси від «Градів» із се-
рійними номерами. 

Взимку 2014–2015 років в місті не було 
ні світла, ні води, ні електроенергії. Технічну 
воду в лікарню привозили співробітники 
МНС, питну набирали в свердловинах у міс-
цевого населення.

До відновлення над містом української 
влади в  кінці липня 2014 року декілька 

46 Інтерв’ю ДО_063

місяців Авдіївка контролювалася зброй-
ними формуваннями так званої «ДНР». 
В цей період не працювали казначейство, 
податкова інспекція, банківські установи, 
співробітники лікарні три місяці не отри-
мували заробітну плату.

Під час дослідження були отримані 
свідчення присутності представників так 
званої «ДНР» на території ЦМЛ. За словами 
очевидця:

«Я була в санпропускнику. Заходять їх представники, автомати 
навели —  де головний лікар?  Ми вас всіх тут постріляємо. Наша 

медсестра,  яка страждає на гіпертонічну хворобу, одразу після цього 
випадку звільнилася…» 46

В період відсутності контролю україн-
ської влади над містом був такий випадок, 
про який розповіла лікар, яка працювала 
в той період в Авдіївській ЦМЛ:
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«Була середина липня 2014 року. Слов’янськ було звільнено, йшли запе-
клі бої в Донецькому аеропорту. Через військову частину в Опитному 
в Авдіївську лікарню українські офіцери змогли передати двох 
поранених. Один був старшого віку, в нього було серйозне поранення 
легенів, його прооперували, сам він не дихав, знаходився в реанімації 
на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Другому зробили 
операцію на коліні, ходити він не міг. Все почалося рано вранці. 
Представники так званої „ДНР“ оточили лікарню, перекрили два 
наявних входи, заборонили пересування персоналу. П’ятеро людей 
з автоматами зайшли в реанімацію з вимогою віддати цих двох 
солдатів. До них вийшли головний лікар, заступник з поліклінічної 
роботи, лікар-травматолог, хірург. Протягом години велася 
бесіда, що лікарня не є місцем для вирішення таких питань, що 
це пацієнти, які потребують лікування. Але що може зробити лікар 
проти автомата? В результаті лікарі відключили першого бійця від 
апарату ШВЛ, бойовики його винесли на ношах. Ми впевнені, що він 
помер ще в машині. А другого хлопця змусили йти своїми ногами, про 
нього нам нічого невідомо…» 47.

47 Інтерв’ю ДО_031
48 https://www.youtube.com/watch?v=7_9FwnJf8V4
49 http://bit.ly/2os0aUM, http://bit.ly/2nVYuig
50 http://bit.ly/2os0e6Y
51 http://bit.ly/2orUV7x

Наразі будівля ЦМЛ входить до перелі-
ку об’єктів, які в першу чергу підлягають 
відновленню в Донецькій області, готується 
проектно-кошторисна документація 48.

Для надання допомоги українським вій-
ськовим на території установи знаходиться 
стабілізаційний пункт, працюють військові 
лікарі в тісній зв’язці з цивільними. Для якіс-
ного та оперативного обстеження лікарні 

потрібний пересувний рентген-апарат.
В січні-лютому 2017 року Авдіївка знову 

опинилася в зоні бойових дій. Через обстріли 
були пошкоджені лінії електропередач —  
місто залишилося без води, електрики й 
теплопостачання. Засоби масової інформа-
ції (далі —  ЗМІ) повідомляли про влучення 
трьох снарядів поблизу Авдіївської ЦМЛ 49.

31 січня з лікарні евакуйовали усіх пацієнтів. 

«Сьогодні було вивезено 12 хворих з Авдіївської лікарні, вони були пере-
везені в лікувальні установи Костянтинівки. Це неврологія, хірургія, 
терапія», —  повідомив заступник директора Департаменту охорони 
здоров’я Донецької ВЦА Володимир Колесник 50. 

За його словами, вивезені всі хворі, від-
працьовані маршрути евакуації на випадок 
надходження нових пацієнтів.

2 лютого під час обстрілів бойовиками 
в районі Світлодарської дуги в результаті 

влучення протитанкової ракети в машину 
швидкої допомоги, що вивозила пораненого, 
загинула фельдшер 54-ї окремої механізо-
ваної бригади 51.

МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ  
НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ВЛАДІ ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

https://www.youtube.com/watch?v=7_9FwnJf8V4
https://inforesist.org/korchinskaya-v-rade-pokazala-oskolok-snaryada-rossiyskogo-tanka-popavshego-v-bolnitsu-a-avdeevke/
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СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

52 Інтерв’ю ДО_003
53 Інтерв’ю ЛО_002

В  День незалежності України, 24  серпня 
2014 року, приблизно о 20 годині 25 хвилин 
почалися обстріли станції Кіндрашівська-
Нова (смт Станиця Луганська). Ця терито-
рія перебувала під контролем української 
влади. До Станично-Луганської центральної 
районної лікарні (далі —  ЦРЛ) на автомобі-
лях швидкої допомоги почали привозити 

поранених цивільних осіб. Персонал закла-
ду був на робочому місці, надавав допомогу. 
В той час в лікарні було близько 40 людей, 
з яких 27 були пацієнтами. О 22.40 почався 
мінометний обстріл самої лікарні —  навколо 
розривалися міни, сипалися вікна.

За словами свідків-працівників лікарні:

«Під час обстрілу я була у відділенні хірургії. Було чутно, як перша 
міна вибухнула десь подалі, одразу ж друга, посипалося скло.  Міни 

впали на дах, обвалився шифер. Вранці подивилися, а по периметру 
на землі було 22 воронки і 2 воронки на даху…» 52.

«… У нас і в терапії, і в хірургії, і в реанімації були хворі. Під час 
обстрілу я був в операційній, потім в підвалі —  надавали допомогу 

там. Медичні працівники переносили людей в бомбосховище —  
по сходах, в темряві, між вибухів. Там знаходилися до 4-ї ранку, 

поки тривав обстріл. Як вранці вийшли з підвалу, було страшно 
дивитися —  практично не залишилося цілих вікон, було серйозно 

пошкоджено дах стаціонарної будівлі,  
навколо скло…» 53.
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Під час обстрілу постраждали три ме-
дичні сестри —  у двох стався струс мозку, 

54 https://www.youtube.com/watch?v=FU 7a9U 83XCU
55 Інтерв’ю ЛО_004

третя отримала осколкове поранення 54.
За словами потерпілих медичних сестер:

«24 серпня 2014 року близько 23.00, коли почався обстріл, ми були 
в приймальному відділенні. Встигли спуститися в підвал, нас було 
четверо. Після першої хвилі обстрілу ми збиралися піднятися нагору, 
щоб подивитися, що сталося з будівлею, як пацієнти. Тільки вийшли 
на вулицю, як пішла друга хвиля обстрілу. Ми тільки-но встигли 
забігти в лікарню, як за десять метрів від нас впала міна. В мене 
численні осколкові поранення спини, передпліччя, ноги, у головної 
медсестри черепно-мозкова травма, струс мозку. Ми оформили 
лікарняний з приводу виробничої травми. Всі акти є, але жодних 
виплат не було, кажуть, руки —  ноги цілі, що ще Вам потрібно? 
А в моєму тілі залишилося 4 осколки…» 55.

https://www.youtube.com/watch?v=FU7a9U83XCU
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«В той день я була в лікарні 
на чергуванні. Через велику 

кількість потерпілих 
і недостатність медичного 

персоналу допомагала 
виконувати накази лікарів 

у хірургічному відділенні. 
О 22.40 під час виконання 

вечірніх призначень 
в маніпуляційному кабінеті 
потрапила під мінометний 

обстріл. Вибуховою хвилею 
була відкинута до дверей…» 56.

26 серпня лікарню залишили головний 
лікар, начальник медичної частини, завідуючі 
хірургічним та реанімаційним відділенням. 
Заклад хотіли закрити. Але медичний персо-
нал, який залишився, почав власними силами 
наводити лад, розбирати завали, лікувати 
поранених. Лікарня ні на один день не при-
пиняла свою роботу. Для підтримки роботи 
закладу співробітники використовували влас-
ний фонд заощаджень заробітної плати, а та-
кож допомогу волонтерів та Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста.

На новорічні свята 2014–2015 років через 
відключення електрики під час сильних мо-
розів в ЦРЛ перемерзла система опалення. 

56 Інтерв’ю ЛО_005

За  допомогою генераторів та  обігрівачів 
робота лікарні підтримувалася в режимі 
амбулаторії.

Повторний обстріл лікарні відбувся 
9  лютого 2015 року. Під вогонь потрапи-
ли пральня та  приймальне відділення. 
Постраждалих серед співробітників і паці-
єнтів не було.

Цілодобовий режим роботи лікарня 
відновила 1 квітня 2015 року. Тоді вже знову 
почав працювати анестезіолог, і  можна 
було робити операції. До цього пацієнтів, 
які потребували хірургічного втручання, 
відправляли в Біловодську районну лікарню 
або в Луганські заклади.
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За інформацією Станично-Луганської 
районної державної адміністрації під 
час обстрілів лікарні було пошкоджено: 
дах  —   1 580  м2 (600 одиниць шиферу), 
перекриття шахти ліфта (2 плити 6 × 1,5 м), 
стіни —  зруйнований фасад стаціонарного 
відділення, вікна —  669 одиниць різних 
розмірів, двері —  17 одиниць. В результаті 
відключення електроенергії пошкоджена 
система опалення лікарні, а саме 620 раді-
аторів та 2717 метрів труб різного діаметру. 
Загальна сума збитків оцінена близько 
6 млн. гривень.

Станом на  24  червня 2016 року про-
ведено скління 314 вікон, 355  —   замінено 

57 Інтерв’ю ЛО_002
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на пластикові. Перекрито покрівлю в ста-
ціонарі, встановлено 19 дверей, замінено 
систему опалення в стаціонарному і амбу-
латорному відділеннях, в  приміщеннях 
лікарні проведено косметичний ремонт.

Під час інтерв’ю з медичними працівни-
ками та особами, які стали свідками подій 
серпня 2014 року, встановлено, що, окрім 
обстрілів, мали місце факти використання 
лікувальних закладів у військових цілях. 
А саме, з 17 по 24 серпня 2014 року на тре-
тьому поверсі терапевтичного відділення 
розміщувалося близько 300 бійців. Це були 
озброєні українські військові, що відносили 
себе до проурядових сил.

«17 серпня десь о 8-ій вечора вони увійшли, з кулеметами й 
штурмовими гвинтівками, в грубій формі попросили звільнити 
третій поверх, зламали всі двері, які були закриті в той час, 
пройшлися всіма приміщеннями, пошкодили обладнання (все 
ще не працює цифровий флюорограф, коштує 300 тисяч гривень). 
Розміститися на третьому поверсі всі не змогли, тому вони 
організували табір на території лікарні. Залишилися ночувати 
з наказом —  сьогодні з лікарні ніхто не вийде, на територію ніхто 
не зайде. Поставили своїх вартових, і ми сиділи тут. Ніякого 
розпорядження зверху, що вони тут будуть, не було…» —  розповідає 
лікар закладу 57.

За  словами свідків, обстріл лікарні 
24 серпня стався після того, як напередодні 
вночі озброєні військові вели обстріл з те-
риторії лікарні. Наступного ранку, коли їх 
запитали, чому вони стріляли, була отрима-
на відповідь «щось побачили в „зельонке“» 58.

У листопаді-грудні 2014 року на терито-
рію ЦРЛ також заходили українські військові. 
Навчений гірким досвідом персонал лікарні 
звертався до  глави Станично-Луганської 

районної державної адміністрації про 
недопущення розміщення в закладі озбро-
єних осіб. Була досягнута домовленість, що 
підрозділи залишаться в  лікарні на  два 
тижні і будуть тільки ночувати в ній, щоб 
уникнути розповсюдження інформації про 
місце дислокації військових. Базувалися 
вони на п’ятому поверсі ЦРЛ, нарікань з боку 
персоналу щодо їх поведінки не було.

МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ  
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ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
САНАТОРІЙ «КРИМСЬКЕ»

59 Інтерв’ю ЛО_001

З  другої половини жовтня 2014 року 
на території обласного протитуберкульоз-
ного санаторію в  селі Кримське за  нака-
зом Геннадія Москаля, на той час голови 
Луганської обласної військово-цивільної 
адміністрації (далі —  ЛОВЦА), розташову-
валися українські військові. Всі пацієнти 

були переведені в одне приміщення, а інші 
були зайняті солдатами.

До цього Кримське контролювали бойо-
вики «Всевеликого війська Донського». Вони 
хотіли розміститися в санаторії, в двоповер-
ховій будівлі, але не встигли.

«Комендант „Війська Донського“ Олександров Михайло Михайлович, 
він сам із Зимогір’я, прийшов до нас зі своїми бійцями. Вони хотіли 

залишитися в нас, але не встигли. На той час українська армія на-
ступала. У п’ятницю, 17 жовтня 2014 року, бойовики пішли, забравши 

з собою „Волгу“, яка була на балансі закладу. А незабаром в санаторії 
вже БТРи українські стояли… А до цього бойовики застрелили 

дільничного міліціонера. Він був українським патріотом, говорив 
їм: „Бачив я вас, я —  українець!“. І ніякої поваги йому посмертно 

не віддали. Навпаки, квартиру його обікрали. Дружина його виїхала 
з села…» —  згадує лікар санаторію 59.

 МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ  
НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ВЛАДІ ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ ФАКТІВ ЗАСТОСУВАННЯ  
ЗАБОРОНЕНИХ МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ  
ЩОДО ЦИВІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

49

Санаторій розташований на  околиці 
Кримського, до найближчої вогневої точ-
ки противника лише 650 метрів. З кінця 

60 Інтерв’ю ЛО_001
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жовтня 2014 року почались обстріли. Біля 
села українські солдати почали рити тран-
шеї та окопи.

«Хворих в санаторії було 22 людини, а працівників всього 56,  
але здебільшого залишилися тільки кухарі, персоналу було дозволено 
не виходити на роботу, тому працювали ті, хто міг…» —  відзначає 
лікар 60.

1–2 листопада 2014 року бойовики обстрі-
ляли село з мінометів, «Градів» та артилерії, 
в  результаті чого були пошкоджені лінії 
електропередач, постраждало декілька 
приватних будинків, був зруйнований 

протитуберкульозний санаторій. В  ре-
зультаті вибуху міни знищена їдальня (хворі 
на туберкульоз були змушені на відкритому 
вогні готувати собі їжу) та серйозно пошко-
джений житловий корпус. 

«Диспансер тільки нещодавно було відремонтовано, замінені всі 
вікна та двері, облаштовані палати, і ось тепер він не придатний 
для лікування. В понеділок будемо перевозити всіх пацієнтів 
в Лисичанський обласний протитуберкульозний заклад, тому що 
залишатися тут їм небезпечно, та й лікування неможливе», —  
коментував ситуацію Геннадій Москаль 61.

МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ  
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«Одного разу чуємо —  кулі свистять. Солдати відразу на підлогу, 
а бухгалтери йдуть собі на кухню, не звертаючи уваги: „Що це Ви 

хлопці, чи тренуєтесь?“ Стрільба йде повним ходом, а вони так 
і не зрозуміли. А потім як вже „Гради“ пішли —  вікна вилетіли, 

дерева позносило. Першою згоріла їдальня —  піддашок пластиковий 
був, загорівся. Я кажу —  давайте гасити, і вогнегасники були, але 
солдатам було не до цього. І потім почалися постійні обстріли. 
Найбільш інтенсивні —  січень, лютий, березень 2015 року. І зараз 

в санаторій влучає. Раніше навіть пускали туди —  в мене там 
залишалися особисті речі. А зараз не можна —  лінія фронту. Стелі 

в будівлі вже завалилися, рідко, де залишилося вціліле скло…» —  
розповідає лікар санаторію 62.

62 Інтерв’ю ЛО_001

Відповідно до наказу головного лікаря 
обласного протитуберкульозного санаторію 
«Кримське» № 108 від 1 листопада 2014 року 
співробітникам було заборонено перебувати 
на території установи у зв’язку з блокува-
нням доступу до  робочих місць та  доку-
ментації, відсутністю електропостачання 
та інших умов, необхідних для виконання 
завдань та функцій.

За  даними адміністрації санаторію 
в результаті обстрілів знищено більш ніж 
100 вікон, 70 дверей, пошкоджено дах, тепло-
мережу, постраждали внутрішні й зовнішні 
оздоблювальні роботи лікувальних корпу-
сів № 1, 2, 3, 4, рентген-кабінету, актового 

залу, бібліотеки, пральні; в їдальні зазнали 
пошкоджень водопровідна та каналізаційна 
системи.

Збитки від пошкодження майна, мате-
ріальних цінностей, в  тому числі, транс-
портних засобів, медичного обладнання, 
медикаментів, побутових матеріалів, облад-
нання становлять 1 424 754 грн., нерухомого 
майна —  2 414 000 грн.

Наразі відновлення санаторію не  ве-
деться, так як він знаходиться на лінії роз-
межування. На його території перебувають 
українські військові.
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АМБУЛАТОРІЯ № 3 ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. ЛИСИЧАНСЬК

63 Інтерв’ю ЛО_014
64 Інтерв’ю ЛО_013

22–24 липня 2014 року під час визволення 
Лисичанська українськими збройними си-
лами територія міста зазнала інтенсивного 
обстрілу.

Згідно з  наказом головного лікаря 
Центру первинної медико-санітарної допо-
моги № 1 медичних працівників амбулато-
рії № 3 було відпущено по домівках.

На початок обстрілів в закладі було 18 
співробітників, стаціонарних хворих в клі-
ніці не було. Частина працівників, хто жив 
далеко, побоювалися йти додому через ри-
зик потрапити під обстріл. Вони спустилися 
в підвал амбулаторії разом із пацієнтами, 
які прийшли за  отриманням медичної 
допомоги.

«Ми прийшли на роботу, почалися сильні обстріли, додому через 
все місто їхати було небезпечно, вимушена була евакуюватися 
в підвал», —  каже працівник амбулаторії 63.

В підвалі амбулаторії разом знаходилося 
5 представників медичного персоналу, 
близько 20 пацієнтів, а  також мешканці 

сусідніх будинків, які не мали підвальних 
приміщень або місця, де можна було схова-
тись від обстрілів.

«На початку обстрілів вікна заклали мішками з піском, відкрили 
підвальне приміщення. Сиділи в підвалі всю ніч, наступний день 
і наступну ніч. Деякі люди (місцеві, в кого вдома не було підвалу) були 
тут 3–4 доби. Взагалі в різні дні було від 30 до 60 людей. В перервах 
між обстрілами виходили на вулицю, у дворі амбулаторії готували 
їжу», —  згадує завідуюча аптечним пунктом амбулаторії 64.
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24 липня 2014 року в дах будівлі амбула-
торії влучила міна. Спалахнула пожежа, яку 
працівники закладу гасили власними сила-
ми. Всього в будівлю амбулаторії снаряди 
влучали двічі. В дитячому відділенні було 
пробито дах, пошкоджені стіни в наркології, 
фасад будівлі скрізь побитий осколками, 
розбиті вікна. 

За словами свідків обстріл проводився 

65 Інтерв’ю ЛО_014
66 Інтерв’ю ЛО_012

з району Лисичанського нафтопереробного 
заводу з використанням реактивної систе-
ми залпового вогню (далі —  РСЗВ) «Град» 65. 
Це також підтверджується тим, що на даху 
амбулаторії працівниками були знайдені 
уламки снаряду від РСЗВ «Град». Під час 
обстрілу територію Лисичанського нафто-
переробного заводу контролювали озброєні 
формування так званої «ЛНР».

«Під час чергового затишшя ми з водієм відвідали амбулаторію, 
побачили там сильні руйнування. Заклад хотіли закривати, але 

персонал вирішив, що буде його відновлювати й водночас доглядати, 
щоб не було мародерства…», —  зазначає лікар Центру медико-

санітарної допомоги № 1 66.
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Згідно з інформацією, отриманою від від-
ділу охорони здоров’я ЛОВЦА, пошкоджено 
15 вікон та 145 склопакетів, 90 метрів газової 
труби, площа пробитої снарядом стіни ста-
новить 16 м2, площа ушкодження шиферної 
покрівлі —  1419 м2, перегородки —  48 м2. 

Протягом 2015 року було відремонтовано 
дах та стіни, відновлено газові труби, закла-
дено отвір в стіні, замінені вікна, проведено 

67 http://cxid.info/v-trehizbenke-v-rezultate-obstrela-zagorelsya-protivotuberkuleznyy-dispanser-n122796
68 Інтерв’ю ЛО_009

ремонт будівлі та приміщень амбулаторії.
Активну участь у відновленні роботи 

закладу взяли його співробітники, меш-
канці району міста, в якому він розташова-
ний, місцева влада, Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста та інші неурядові органі-
зації. На капітальний ремонт амбулаторії 
з державного бюджету України було виді-
лено 1 мільйон 171 тисячу гривень.

СЛОВ’ЯНОСЕРБСЬКА ОБЛАСНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ

Слов’яносербська обласна туберкульозна 
лікарня знаходиться в селі Трьохізбенка. 
В цьому медичному закладі на 120 ліжок лі-
кувалися хворі на найбільш важку форму 
туберкульозу —  мультирезистентну.

Протягом 2014–2015 років лікарня 
неодноразово потрапляла під обстріли. 

14 червня 2014 року в результаті обстрілу 
села із застосуванням РСЗВ «Град» снаряди 
влучили у 5-поверхову будівлю, розташовану 
на території закладу, де мешкав медичний 
персонал лікарні 67.

За словами свідка:

«Коли „Град“ працював —  снаряд влучив у 5-типоверховий корпус, 
дерева по всьому периметру знесло. Була спека, все спалахнуло. 
Я людей підняв, всі бігали з вогнегасниками, гасили вогонь, 
думали, що все згорить. Пізніше приїхали пожежники  
на трьох машинах…» 68
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Найбільш інтенсивні обстріли закладу, 
в той час, коли він ще працював, відбулися 
в листопаді 2014 року. На той момент в лікар-
ні було 120 хворих, 106 співробітників (під 
час нічного чергування з них працювало 35)

За інформацією працівника лікарні:

«Під час обстрілів ми 
ховалися в підвалі. 

Знаходилися там 1–1,5 
години, поки вони тривали. 

На ці випадки в нас був 
розроблений план дій. 

В підвалі були дуже хороші 
умови. Він великий, там 

була й вода, і каналізація, 
і туалет. Ми перенесли 

туди дивани, стільці. Серед 
співробітників і хворих ніхто 

не постраждав» 69.

10  листопада 2014 року через важкі 
обстріли, за  попередньою домовленістю 
з  керівником обласного відділу охорони 
здоров’я, лікарня була закрита, всіх пацієнтів 
евакуювали в місто Лисичанськ до місце-
вого протитуберкульозного диспансеру. 
Колектив лікарні працював ще два місяці.

У грудні 2014 року протягом трьох днів 
на території лікарні перебували підрозділи 
Збройних Сил України зі зброєю, було роз-
міщено близько п’ятдесяти БТР.

За  словами медичних працівників 
на початку 2015 року в лікарні розташову-
валися солдати добровольчого батальйону 
«Айдар» 70. Військовими були примусово 
відкриті маніпуляційні кабінети, кабінет 
завідуючого відділенням, старшої медсе-
стри, викрадені медикаменти, стільці, 11 
ліжок, чайники, матраци, постільна білизна 

69 Інтерв’ю ЛО_008
70 Інтерв’ю ЛО_006
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(незважаючи на те, що співробітники попе-
реджували бійців про тяжкість захворюва-
ння, яке тут лікується).

Після від’їзду військових була викликана 
оперативна група співробітників міліції, яка 
все зафіксувала та взяла відбитки пальців.

У  липні 2015 року в  лікарні у  зв’язку 
із скороченням штату було звільнено більше 
60 працівників. Була проведена інвентариза-
ція, за її наслідками підготовлені матеріали 
щодо завданої шкоди на суму 74 тис. грн.

Щодо збитків, понесених в результаті об-
стрілів, це, переважно, були пошкодження 
від осколків снарядів, в лікарняні будівлі 
прямих влучень не було. 

Відповідно до  інформації, наданої 
головним лікарем, 2 листопада 2015 року 
було складено акт огляду будівель і споруд 
лікарні на предмет виявлених пошкоджень. 
Згідно з актом було пошкоджено 28 скло-
пакетів, 6 дверей, 11 пластикових віконних 
рам, вхідні двері рентген-відділення, 
їдальні, пральні, патологоанатомічного 
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та  адміністративно-медичного корпусу, 
бак-лабораторії, в котельні розбитий вузол 
обліку газу та  щит управління артезіан-
ськими свердловинами. Для ремонту ліній 
електропередач потрібно 400 кг алюмінієво-
го дроту діаметром 5 мм.

У  зв’язку з  тим,  що установа знахо-
диться поблизу лінії розмежування, 

71 Інтерв’ю ЛО_006
72 Інтерв’ю ЛО_015

відновлювальні роботи не ведуться, лікарня 
не працює.

На час моніторингового візиту на заклад 
бюджетних коштів не виділялося, в штаті лі-
карні продовжують працювати 28 осіб —  го-
ловний лікар, головний бухгалтер, інженер, 
старша медична сестра, охоронці, робітники 
насосних станції та очисних споруд.

«Кинути лікарню не можна —  все розкрадуть. Йдуть бойові дії, 
як відновлювати? Два роки без газу, значить, немає опалення, немає 

гарячої води. В нас було дуже гарне опалення. Лікарню планували 
розширювати, а котельню відразу побудували. Якщо її перевести 
на вугілля, деревину, вона буде не спроможна обслуговувати таку 
велику територію. Треба в будь-якому випадку зберегти лікарню, 

вона єдина така на весь регіон…» —  каже лікар 71.

ЩАСТИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

Щастинська міська лікарня протягом 2014–
2015 років зазнала серії мінометних обстрі-
лів, перший з яких відбувся вночі 3 червня 

2014 року.
Взимку лікарня обстрілювалася майже 

кожен день. 

«Влучення снарядів були регулярні —  сьогодні три, завтра два, потім 
один, потім чотири рази за день», —  згадує лікар закладу 72. 

В лікарні разом з персоналом постійно 
перебувало 50–60 осіб. Під час обстрілів вони 
спускалися в підвал.

В кінці січня —  на початку лютого 2015 
року внаслідок обстрілів була розбита опа-
лювальна система міста. На тиждень пацієн-
тів міської лікарні було евакуйовано до ра-
йонної лікарні в місто Новоайдар. Частину 
хворих спрямували до медичних закладів 
Петрівки, Лисичанська та Сєвєродонецька, 

поранених військових відправляли у вій-
ськовий шпиталь в Сватовому.

З серпня 2014 до кінця 2015 року перший 
поверх хірургічного відділення лікарні 
займала медична служба добровольчого 
батальйону «Айдар», яка допомагала лікарні 
медикаментами. В період найбільш інтен-
сивних військових дій було прооперовано 
1,5  тисячі постраждалих осіб (цивільних 
і військових). За словами свідків в цей період 

 МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ  
НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ВЛАДІ ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ ФАКТІВ ЗАСТОСУВАННЯ  
ЗАБОРОНЕНИХ МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ  
ЩОДО ЦИВІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

57

на території лікарні знаходилась військова 
та санітарна техніка, були люди зі зброєю 73.

Один з найбільш сильних обстрілів лікар-
ні відбувся 11 лютого 2015 року. Зафіксовано 
влучення міни в машину швидкої допомоги 

73 Інтерв’ю ЛО_015
74 http://bit.ly/2nYee5k

медичної служби «Айдару», яка знаходилась 
на території закладу. В результаті обстрілу 
машина повністю згоріла. 

За інформацією голови ЛОВЦА Геннадія 
Москаля:

«Сьогодні, 11 лютого, близько 2-ї години ночі бойовики з мінометів 
здійснили обстріл Щастинської міської лікарні. Снаряди влучили 
у відділення хірургії та терапії. В результаті обстрілу більша 
частина лікарні залишилась без вікон. Згорів автомобіль швидкої 
допомоги, на якому евакуювали поранених з лінії фронту» 74. 
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Деякі відділення лікарні продовжували 
приймати хворих —  терапія працювала в ре-
жимі денного стаціонару, в хірургії прово-
дилися ургентні операції. Для повноцінного 
лікування в пошкоджених будівлях лікарні 
необхідно було відремонтувати й замінити 
вікна. В лютому 2015 року ЛОВЦА пообіцяла 
виділити необхідні кошти, щоб за два тижні 
завершити всі відновлювальні роботи.

В результаті обстрілів були постраждалі 
серед співробітників лікарні —  завідуюча 
складом отримала осколкове поранення 
стопи.

«4 жовтня 2014 року 
я видала хворим сухий пайок, 

відкриваю двері до себе 
в кабінет, а поруч падає міна, 

і її осколок врізається мені 
в стопу. Рану не зашивали, 

тільки забинтували, 
три дні провела вдома й 

пішла на роботу. Кульгала 
ще два місяці…» —  згадує 

потерпіла 75.

Всього на  територію лікарні влучило 
п’ятнадцять мін. В результаті було пошко-
джено 2 м2 залізобетонної покрівлі в залі 
засідань, вибито 257 вікон, знищені вхідні 
та внутрішні двері у кількості 6 одиниць, 
було пошкоджене шиферне покриття 
поліклінічного корпусу та  будівлі госпо-
дарського блоку загальною площею 500 м2, 
постраждав маніпуляційний кабінет.

На  час моніторингового візиту були 
виконані всі відновлювальні роботи. 
На  капітальний ремонт терапевтичного 
корпусу бюджетом було виділено 2  млн. 
грн., на ремонт даху —  1,5 млн., на ремонт 
дитячого відділення —  800 тисяч гривень. 
За  інформацією виконавчого комітету 

75 Інтерв’ю ЛО_016

Щастинської міської ради, загальний розмір 
збитків, понесених лікарнею внаслідок вій-
ськових дій, становить 7,5 млн. грн.
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ЛІНІЙНА АМБУЛАТОРІЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ 
«КІНДРАШІВСЬКА-НОВА» ВІДДІЛКОВОЇ ЛІКАРНІ СТАНЦІЇ 
«ЛУГАНСЬК» ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

76 Інтерв’ю ЛО_018
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Амбулаторія розташована в  Станиці 
Луганській, за  300–400 метрів від річки 
Сіверський Донець, фактичної лінії розмеж-
ування сторін. 28 грудня 2014 року під час 
запеклих боїв в районі Станиці Луганської, 
будівлі і територію амбулаторії зайняла до-
бровольча рота «Торнадо».

«Напередодні ввечері ми 
закрили амбулаторію, зранку 
прийшли на роботу —  біля 
воріт стоять військові 
і не пускають нас 
на територію», —  розповідає 
колишній співробітник 
амбулаторії 76.

Керівництво роти «Торнадо» повідоми-
ло працівникам, що тут триває військова 
операція, солдати перебуватимуть в лікарні 
декілька днів, працівникам було запропоно-
вано повернутися додому 77.

2  січня 2015 року військові залишили 
амбулаторію, але через декілька днів 
повернулися знову і  перебували в  ній 

до кінця березня. За фактом захоплення 
було звернення керівництва амбулаторії 
до голови Станично-Луганської районної 
державної адміністрації, голови селищної 
ради, представників ОБСЄ. Допомогти ніхто 
не зміг, відповіли, що необхідно дочекатися 
припинення військових дій.

За словами працівників амбулаторії вій-
ськові розмовляли з медичним персоналом 
з повагою, допомагали з ліками для надання 
медичної допомоги 78. На території лікарні 
стояли лише легкові цивільні автомобілі 
роти «Торнадо», військової техніки вони 
не розміщували. Солдати, що знаходилися 
на території лікарні, були озброєні.

«Спочатку ми кожен день приходили до них, стояли в холі, просили 
принести нам деяке медичне обладнання —  вони нам виносили 
тонометри, особисті речі з кабінетів, але всередину не пускали. 
Вікна були забарикадовані та завішені ковдрою…», —  згадують 
колишні працівники 79.
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В закладі на початок збройного конф-
лікту працювало 20 співробітників, денного 
стаціонару не було. У січні 2015 року рота 
«Торнадо» для потреб амбулаторії звільнила 
перший поверх. Кілька днів вівся прийом 
пацієнтів. Але з  20  січня почалися періо-
дичні обстріли амбулаторії, які тривали 
до 15 лютого. Були влучення снарядів у вікна 
будівлі, стіни, дах. У зв’язку з цим відповідно 
до наказу головного лікаря з 2 лютого 2015 
року амбулаторія припинила свою роботу. 
Постраждалих серед персоналу та пацієнтів 
не було. 

Враховуючи те, що на території закла-
ду була розташована добровольча рота 
«Торнадо», амбулаторія (відповідно до дум-
ки респондентів) могла обстрілюватися ціле-
спрямовано. З території лікарні (відповідно 
до припущень колишніх співробітників) 
та/або суміжних територій рота «Торнадо» 
відкривала вогонь у відповідь 80.

За два роки до початку конфлікту в ам-
булаторії було проведено ремонт. Оцінка 
шкоди, заподіяної військовими діями, 
не проводилась.

80 Інтерв’ю ЛО_018
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«Протягом тижня після звільнення від „торнадівців“ ми приходили 
на роботу, палили сміття й наводили лад. Тоді було достатньо 
провести дрібний ремонт, щоб почати повноцінну роботу. Але 
за відсутності охорони місцеві жителі фактично розікрали 
амбулаторію. Заклад наразі не працює, він досі адміністративно 
підпорядкований лікарні станції „Луганськ“, не переданий 
на баланс до комунальної власності. Після тривалої перерви 
в роботі амбулаторія знаходиться в повністю непридатному для 
використання стані», —  зазначає колишній співробітник 81.

81 Інтерв’ю ЛО_019
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ЛИСИЧАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 
ІМЕНІ ТІТОВА

82 http://cxid.info/v-lisichanske-vosstanavlivaut-doma-i-bolnicy-postradavshie-ot-voennyh-deystviy-n116384

24–25 липня 2014 року під час визволення 
українським добровольчим батальйоном 
«Донбас» міста Лисичанська від незаконних 
збройних формувань, внаслідок обстрілів 
постраждала будівля центральної міської 
лікарні імені Тітова. Снаряди влучили в дах 
терапевтичного корпусу, впали біля офталь-
мологічного відділення —  в результаті були 
розбиті вікна та двері. Осколками мін, що 
розривалися на території, були пошкодже-
ні вікна, стіни та двері інших лікарняних 
корпусів. Через обстріли в лікарні не було 
електроенергії, газу, зв’язку, води. 

Пацієнти, які могли пересуватися, були 
відпущені по домівках. Залишились ті, хто 
не  міг самостійно ходити. Таких хворих 
на  машинах ДСНС перевозили в  інший 
корпус, де був підвал. Всього до підвалу було 
евакуйовано понад 140 осіб разом із персона-
лом. Всі співробітники залишилися на своїх 
робочих місцях, продовжували надавати 
медичні послуги цивільним та військовим. 
Тільки у цей період інтенсивних боїв допо-
могу отримали близько 300 постраждалих.

Після завершення військових дій в місті 
були складені дефектні акти, які надава-
лися благодійним організаціям та іншим 
зацікавленим особам. Завдяки Програмі 
розвитку ООН, уряду Японії була отримана 
допомога на відновлення лікарні в розмірі 
6,5 млн. грн.

В терапевтичному корпусі було заміне-
но 134 склопакети, в пологовому відділені 
зроблений ремонт даху загальною площею 
12 м2, відреставровані коридори, туалети, 
лікарняні палати 82.

Волонтери благодійного фонду 
Олександра Романовського надали лікарні 
стільці для перевезення хворих, багато-
функціональне ліжко, крапельниці, кате-
тери, матраци, рушники та інше необхідне 
обладнання та матеріали. Відділ травмато-
логії отримав 10 пар підліктевих милиць.

Станом на момент проведення моніто-
рингового візиту відновлювальні роботи 
проведені в повному обсязі.
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За  словами лікарів закладу в  період, 
коли місто контролювалося незаконними 

83 Інтерв’ю ЛО_020

збройними формуваннями, на території 
лікарні перебували люди у військовій формі:

 «Коли в лікарню надходили поранені бойовики, то вони завжди 
були. Ті були у військовій формі, зі зброєю, нікого не пропускали 
у відділення, окрім медичних працівників. Випадків грубої поведін-
ки по відношенню до персоналу не було» 83.

ПОПАСНЯНСЬКА ПІДСТАНЦІЯ ЛИСИЧАНСЬКОЇ СТАНЦІЇ 
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

До початку військових дій Попаснянська під-
станція була підпорядкована Первомайській 
станції швидкої медичної допомоги. 22 лип-
ня 2014 року місто Попасна було звільне-
но українськими військовими. У  зв’язку 
з  тим,  що Первомайськ (який знаходить-
ся на відстані 15 кілометрів) перебував під 
контролем так званої «ЛНР», персонал 
Попаснянської підстанції швидкої допомо-
ги три місяці був фактично без керівництва. 

Поки підстанцію не  підпорядкували 
Лисичанській станції швидкої медичної 
допомоги, працівники не отримували за-
робітну плату, але продовжували працю-
вати, виїжджали на всі виклики, надавали 
допомогу пораненим.

Будівля підстанції та розташовані поруч 
гаражі з автомобілями постраждали під час 
обстрілу в кінці вересня 2014 року.
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«30 вересня 2014 року, о 9:15 ранку, я сиділа у своєму кабінеті, почула 
сильне гудіння і свист, думала, що йде який-небудь потяг (будівля 
підстанції знаходиться поруч із залізницею). Почали тремтіти 

вікна, я тільки встигла вийти з кабінету й закрити двері, як почало 
сипатися скло по всій будівлі, і ми почули сильний вибух. Снаряди 

влучили в наш гараж, в якому стояли три автівки —  одну машину 
вибуховою хвилею фактично винесло в подвір’я, дві інші —  зайнялися. 

Машини почали вибухати —  їх лише зранку заповнили пальним, 
а ще там знаходились кисневі балони для штучного дихання. Ми 
подзвонили в пожежну службу, але в той час вони поїхали гасити 

пожежу в друкарні, яка також спалахнула через обстріл. Пізніше 
вони приїхали до нас, почали гасити пожежу, коли гараж вже майже 

повністю згорів…», —  згадує працівник підстанції швидкої допомоги 84.

84 Інтерв’ю ЛО_025
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Під час обстрілу в приміщенні закладу 
було 10 співробітників та 2 особи з поліції, які 
тільки встигли зайти в будівлю підстанції 

й закрити двері, як трапився вибух від влу-
чення міни.

«Коли ми побачили, що горять машини, наш водій вибіг  
та відігнав один автомобіль, який стояв на вулиці поруч з гаражем, 

за територію підстанції. В цей час зайнялася покрівля,  
ми взяли вогнегасники та почали гасити пожежу в будівлі,  
виносити з вогню ліки, кисневі балони. Прибігли навіть ті 

працівники, хто був на час вибуху вдома, та почали допомагати», —  
розповідають співробітники 85.

До місця обстрілу одразу приїхав місь-
кий голова. В  той день в  Попасній мала 
відбутися зустріч з новим головою районної 
державної адміністрації за участі голови 
ЛОВЦА Геннадія Москаля. В місто приїхало 
багато журналістів, які після вибуху на під-
станції прибули на місце подій і вели репор-
таж наживо, коли все ще догорала пожежа 86.

Із  співробітників підстанції швидкої 
допомоги та відвідувачів ніхто не постраж-
дав. Центральна районна лікарня за влас-
ний рахунок відновила покрівлю, вікна 
та опалення підстанції (після вибуху були 
пошкоджені труби) 87.
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ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА  
РАЙОННА ЛІКАРНЯ
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Взимку 2014–2015 років місто Попасна опи-
нилося в  центрі активних бойових дій. 
За словами працівників центральної район-
ної лікарні після неодноразових обстрілів 
прилеглих територій пошкодження споруд 

і приміщень лікарні не було. В результаті 
влучення снаряду неподалік воріт лікарні 
від вибухової хвилі було пошкоджено вісім 
віконних рам.

«Я завжди був на робочому місці, на ніч їхав додому. Часто було, 
тільки приїхав —  дзвінок, кличуть назад, поранених треба 
оперувати. З літа 2014 року в місті знаходилися бійці добровольчого 
батальйону. Їх лікар був щелепно-лицевим хірургом, а я —  загальний 
хірург. Так ми з ним в чотири руки й оперували…», —  пригадує лікар 
закладу 88.

Найінтенсивніші обстріли міста були 
в лютому 2015 року. За словами працівників 
в ніч з 17 на 18 лютого в лікарню влучили два 
снаряди  —   були пошкоджені «червоний 
куточок», кабінети діагностики, головного 
лікаря та  заступника. Снаряди пройшли 
скрізь дах, зруйнувавши його, була пошко-
джена стеля другого поверху, ударною 
хвилею було вибите скло. В той час всіх тяж-
кохворих і поранених (близько 20–30 осіб) 
на декількох машинах швидкої допомоги 
було евакуйовано до Лисичанська. Хірургія 
була тимчасово зачинена. Ті пацієнти, яких 
можна було виписати, приходили до лікарні 
на перев’язки.

В умовах обстрілів медичний персонал 
продовжував надавати допомогу хворим 
та пораненим. На сьогоднішній день лікарня 
повністю відновлена.

Військові (за  винятком військових 
лікарів, які були в лікарні) в закладі були 

тільки тоді, коли привозили своїх поране-
них. Спочатку таких солдатів до повного 
одужання лікували на місці, але потім ме-
дичним персоналом була вироблена практи-
ка —  пораненим надавалася перша медична 
допомога, працівники зупиняли кровотечу, 
перев’язували, виводили з шокового стану, 
діставали осколки, встановлювали шини, 
якщо були переломи, а  потім машиною 
їх відвозили до Бахмуту. Іноді поранених 
забирав гелікоптер.

За  інформацією з  відкритих джерел, 
ввечері 15 жовтня 2016 року лікарня та навко-
лишня територія попали під обстріл. Від ви-
бухів повилітали шибки, було пошкоджено 
газопровід та перервано електропостачання. 
Всього біля будівель лікарні було знайдено 
п’ять вирв від снарядів (найближча в  20 
метрах). Жодного вбитого чи пораненого 
внаслідок обстрілу на  території лікарні 
не було 89.
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KОМИШУВАСЬКА АМБУЛАТОРІЯ

90 http://bit.ly/2nYikuj
91 Інтерв’ю ЛО_021

В  суботу 7  лютого 2015 року працівни-
ки амбулаторії знаходилися вдома, в  бу-
дівлі чергував персонал Попаснянської 
підстанції швидкої медичної допомо-
ги, який тільки переїхав в Комишуваську 

амбулаторію, у зв’язку з неможливістю пра-
цювати в Попасній через постійні обстріли.

В цей день все селище Комишуваха за-
знало обстрілів. Близько 9-ї години ранку 
снаряд впав біля будівлі амбулаторії 90.

«Ми як дізналися, що амбулаторію обстріляли, одразу ж прийшли. 
Жодне вікно не вціліло, дерев’яної прибудови немає (її від вибуху 

перекосило), вхідні двері постраждали, дах побитий осколками…», —  
каже сімейна медична сестра,  

працівник амбулаторії 91.
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Пригадує лікар бригади швидкої допомоги:

«Наш автомобіль швидкої допомоги „Ford“, повністю 
укомплектований обладнанням та медикаментами, стояв біля 
амбулаторії. Я його оглянув, потім зайшов у приміщення, і в цей час 
почався обстріл. Міна впала за вісім метрів від входу в амбулаторію, 
від машини —  метри за три-чотири. Був потужний вибух, всі 
співробітники були в приміщенні, за винятком нашого диспетчера, 
але вона була далі за будівлею, тому з людей ніхто не постраждав, 
пошкоджень зазнав лише „Ford“…» 92. 

92 Інтерв’ю ЛО_023

Осколками пробило задні двері машини 
швидкої допомоги, бокові двері були деформо-
вані, вибуховою хвилею видавило лобове скло. 

Від вибуху залишилася вирва, діаме-
тром 40 на 80 сантиметрів, глибиною 20–30 
сантиметрів.

Щоб уникнути мародерства, працівни-
ки амбулаторії почали власними силами 
наводити лад, збирати скло, забивати двері 
й вікна.

Наразі будівля закладу повністю віднов-
лена, машину швидкої допомоги відремон-
товано, амбулаторія працює в звичайному 
режимі.
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Інформація, що отримана в ході інтерв’ю

93 Інтерв’ю ДО_032
94 Інтерв’ю ДО_041
95 Інтерв’ю ДО_042

Під час моніторингового досліджен-
ня були проведені зустрічі з сімома 
лікарями, які працювали в медич-

них установах в  той період, коли ці насе-
лені пункти знаходилися під контролем 

збройних формувань так званої «ДНР». 
Неодноразово респондентами було наголо-
шено на тому, що працювати їм доводилося 
в складних психологічних умовах.

«Я як лікар не можу відмовити в допомозі потерпілому. Але мені 
дуже важко було спілкуватися з так званими „захисниками“, брати 

паспорт з Новочеркаською пропискою Російської Федерації й вислу-
ховувати обурення з того приводу, що я не вітаю прихід ополченців. 

Який він ополченець, він найманець! Була ситуація, коли до мене 
в кабінет зайшов їхній представник з трьома орденами-хрестами 

на грудях. На моє зауваження з приводу, невже обов’язково одягати свої 
нагороди під час візиту в лікарню, він мене повів на розстріл. Потім, 

правда, передумав…» —  розповідає лікар Слов’янського медичного 
закладу, яка працювала раніше в Донецьку 93.

За словами лікарів на території облас-
ної клінічної травматологічної лікарні 
м. Донецька влітку 2014 року бойовиками 
було встановлено блокпост із шлагбаумом, 
чергували вартові, перевірялися машини 94. 
В  той період постраждала центральна 
районна лікарня Куйбишевського району  
м. Донецька. Із  захопленої збройними 
формуваннями так званої «ДНР» військо-
вої частини, яка знаходилася по сусідству 

з  лікарняним містечком, проводилися 
обстріли з  важкого озброєння, через  що 
тріскалися шибки.

Медичні працівники розповіли ряд 
фактів, які свідчать про погрози медичному 
персоналу фізичним насильством за вико-
ристання української мови, невиконання 
наказів, допомогу українським військовим. 
Нижче наведені витяги з цих інтерв’ю.

«Лікар нашого закладу повернувся на роботу з відпустки. А він любив 
розмовляти українською мовою, знав її добре. Заходить в третє 

відділення, де лежали так звані „ополченці“, і за звичкою звернувся 
до них українською. Вони у відповідь щось невиразно пробурмотіли, 

а потім зайшли до нього в ординаторську й сказали, що, якщо він 
ще раз заговорить українською, вони йому коліно прострілять. Лікар 

на наступний день з Донецька й поїхав…» 95.
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«Мій друг —  нейрохірург, зараз в Києві працює, розповідав про такий 
випадок. Привезли чеченця з осколковим пораненням в хребет, 
лікар відмовлявся оперувати без зробленої томограми. Так його 
змусили робити операцію, і з відстані двох кроків біля вуха тримали 
пістолет „Макаров“…» 96.

«На базі залізничної лікарні в Донецьку бойовики сформували 
військовий госпіталь по вулиці Університетській навпроти 
травматології, де я працював. Неодноразово бували випадки, коли 
вони приїжджали неадекватні, збуджені, привозили напівтруп, 
викликали анестезіолога й говорили —  якщо він помре, ти звідси 
живим не вийдеш, для залякування стріляли в стелю, в ноги. Вони 
привозили у вантажівці поранених, вказували нам, кому і в якій 
черговості треба надавати допомогу, аж до того дійшло, що 
кричали —  кидайте тих, лікуєте цих…» 97.

«В нашій лікарні лежав один український військовий 
з простреленими ногами. Його привезли до нас солдати батальйону 
„Восток“ так званої „ДНР“. Приходили до лікарні співробітники 
головного розвідувального управління (ГРУ), тикали в нього ножами 
через те, що він „укроп“. Я йому дав свій телефон, він подзвонив 
рідним, сказав, що живий. Так після цього мені погрожували, мовляв, 
ще раз таке буде, й підеш на підвал. А був ще один випадок. Лежав 
у нас дев’ятнадцятирічний український солдат з вогнепальним 
пораненням. За те, що я пропустив його матір до нього, яка 
приїхала з Хмельницької області, мені мало прикладом не дали. Всіх 
українських військовослужбовців вони завжди охороняли…» 98.

96 Інтерв’ю ДО_041
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«В 17-ій центральній міській лікарні м. Донецька був випадок, коли 
через проблеми із медзабезпеченням лікар запропонував вагітній 

жінці перед пологами або самостійно придбати медикаменти, яких 
бракувало, або заплатити гроші в касу. Жінка написала на лікаря 
скаргу до Міністерства державної безпеки так званої „ДНР“, після 

чого ті прийшли до лікаря з автоматами проводити роз’яснювальну 
роботу. Лікар змушений був купувати необхідні ліки за свій рахунок 

та згодом приймати пологи в присутності озброєних людей 
в пологовому залі…» 99.

99 Інтерв’ю ДО_033
100 Інтерв’ю ЛО_011
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В  Луганській області була проведена 
зустріч з колишнім лікарем Первомайської 
центральної міської багатопрофільної лікар-
ні (прим. авт. —  місто Первомайськ з початку 
бойових дій залишається під контролем так 
званої «ЛНР»).

За  словами респондента 18–21  липня 
2014 року, під час запеклих боїв в районі 

Первомайська, йому подзвонили й повідо-
мили, що один з командирів незаконних 
збройних формувань сильно поране-
ний, і  йому потрібна медична допомога. 
На територію закладу приїхали озброєні 
представники так званої «ЛНР» та почали 
погрожували вбити медичних працівників 
у випадку загибелі свого командира.

«Приїхали на територію лікарні зі зброєю, у військовій формі 
з шевронами „Православна армія“, забігли в лікарню зі словами —  „ось 

наш генерал, якщо щось з ним трапиться, ми вас розстріляємо“. 
Насправді він не був поранений, в нього був інфаркт від розриву міни 

поблизу. Згодом він помер…», —  каже лікар 100.

Влітку 2014 року в  Первомайській 
центральній міській багатопрофільній лі-
карні було відсутнє водопостачання, майже 
не було палива для генераторів, не вистачало 
ліків. В  місті залишилась одна машина 
швидкої допомоги, інші забрали для своїх 
потреб незаконні збройні формування. 
Міський перинатальний центр з обладна-
нням та дороговартісним устаткуванням 
пограбували представники так званої «ЛНР», 
і він наразі не функціонує.

Взимку 2014–2015 років лікарня потра-
пила під обстріл 101. Пацієнти урологічного 
та  травматологічного відділення були 

евакуйовані, близько ста пацієнтів було 
відвезено до лікарні міста Стаханов (нара-
зі —  Кадіївка), 13 важкохворих спрямовано 
до медичних установ Луганська.

Весною —  влітку 2015 року були влучення 
снаряду в дах відділень медичної статисти-
ки та травматології, в пологове відділення. 
За словами свідка за траєкторією падіння 
можна побачити, що це був постріл з району 
міста Ірміно, яке знаходиться під контролем 
збройних формувань так званої «ЛНР» 102.

Під час проведення інтерв’ю також отри-
мані відомості щодо насильства відносно 
медичних працівників міста.
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«Головного лікаря перинатального центру Первомайська кинули 
в яму. Він був поважною людиною, про-українськи налаштованою, 
міг собі дозволити сказати в обличчя цим виродкам, що він про них 
думає. В нього ще була медична фірма „Наш лікар“. Так вони все, що 
можна було, звідти викрали, що залишилося —  побили. А його 
взяли в заручники, тримали в підвалі, вимагали викуп за його 
звільнення…», —  згадує колишній лікар Первомайської лікарні 103.

Інформація з відкритих джерел

103 Інтерв’ю ЛО_011
104 http://bit.ly/2nYiMJ1; http://bit.ly/2nYiKRn
105 http://bit.ly/2nYqouO; http://bit.ly/2nY520V; http://bit.ly/2nY70Ox; http://bit.ly/2nYgzx0; http://bit.ly/2nYloq7; 

http://bit.ly/2nYcjNX; http://reporter.dn.ua/news/incidents/posledstviya_obstrela_bolnitsy_21_v_donetske_
foto/; http://bit.ly/2nYpXB1; http://bit.ly/2nYhOMO; http://bit.ly/2nYhJbY; http://bit.ly/2nYrIOt; http://bit.
ly/2nYi26z; http://bit.ly/2nYcEQT; http://bit.ly/2nY3XGt; http://bit.ly/2nYmt1f

Через неможливість відвідати медичні 
установи не непідконтрольній українській 
владі території з метою вивчення ситуації 
було проведено пошук інформації щодо за-
хоплених і постраждалих об’єктів охорони 
здоров’я в мережі Інтернет —  опрацьовані 
сайти новин, електронні ЗМІ України й так 
званих «ДНР» та «ЛНР», соціальні мережі.

За інформацією прес-служби ДОВЦА, 
на  початку червня 2014 року представ-
никами так званої «ДНР» було захоплено 
обласний лікувально-оздоровчий центр 
лікарні Калініна Донецького обласного 
клінічного територіального медичного 
об’єднання. В  цьому центрі проходили 
лікування працівники державних установ 
та організацій регіону. Співробітникам за-
кладу сказали, що там буде діяти «госпіталь 

„ДНР“» 104. Пізніше бойовиками було зайнято 
перший поверх нейрохірургічного корпусу.

Оскільки основна інформація щодо 
руйнувань і пошкоджень лікарень розмі-
щена на сайтах так званих «ДНР» та «ЛНР» 
і  не  може бути перевірена за  допомогою 
офіційних запитів, вона не може претенду-
вати на повну об’єктивність і достовірність. 
Єдиними реальними доказами обстрілів 

медичних установ в цих випадках є фото- 
й відеоматеріали. Проте, залишається 
фактом, що на території, яка контролюється 
так званою «ДНР», переважно постраждали 
лікарні, розташовані на околицях Донецька, 
і в районах, які межують з лінією фронту. 
Зокрема, отримали пошкодження міські 
лікарні Донецька № 1, 2, 3, 12, 14, 19, 20, 21, 
23, 27, Донецька психіатрична лікарня, 
дитяча поліклініка Кіровського району 
Донецька, Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги в селищі Нижня Кринка, 
лікарня в Докучаєвську, дитяча поліклініка, 
психіатричний диспансер в Горлівці, місь-
ка лікарня № 2 в  Макіївці, амбулаторія 
№ 3 в  селищі Кондратівка, пологовий 
будинок в  селі Вільне Тельманівського 
району, психоневрологічний інтернат в се-
лищі Старомихайлівка, залізнична лікарня 
в Дебальцевому, будівля фельдшерсько-а-
кушерського пункту села Комінтернове, 
районна лікарня в селищі Тельманове 105.

Щодо території, яка контролюється так 
званою «ЛНР», під час активної фази бойових 
дій 2014–2015 років від обстрілів постраж-
дали Луганська обласна клінічна лікарня, 
Луганська обласна дитяча клінічна лікарня, 
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Луганський обласний клінічний онколо-
гічний диспансер, Луганські міські лікарні  
№ 1 та № 2, залізнична відділкова лікарня 
станції «Луганськ», пологовий будинок в м. 
Первомайську, Лутугинська центральна 
районна лікарня, міські лікарні Стаханова 
(наразі —  Кадіївка), Ірміного та Кіровська 
(наразі —  Голубівка) 106.

Незалежно від того, яка сторона кон-
флікту була причетна до обстрілів, всі ці 
випадки повинні бути розслідувані, винні 
особи притягнуті до відповідальності.

106 http://bit.ly/2nYhSMy; http://rian.com.ua/story/20141117/359621983.html; http://bit.ly/2nYlJcn; https://www.
youtube.com/watch?v=CX8KbXK3Cmw; http://bit.ly/2nYmeDe; https://su.npu.gov.ua/mvs/control/luhansk/
ru/publish/printable_article/160002; http://bit.ly/2nYml1C; http://cxid.info/lugansk-poslevoennyy-v-gorode-
vosstanavlivaut-bolnicu-1-n121155; http://bit.ly/2nYj2rf; http://korrespondent.net/ukraine/3401312-v-luhanske-
y-debaltsevo-obstrely-povredyly-bolnytsy-zheleznodorozhnykov; http://bit.ly/2nYrXsR; http://www.segodnya.
ua/regions/donetsk/terroristy-pricelno-obstrelyali-gorod-lutugino-luganskoy-oblasti-542699.html; http://
antimaydan.info/2017/01/obstrel_irmino_23_01_2017.html; http://informator.media/archives/205829; https://
www.youtube.com/watch?v=0C 0ck6x3_WQ; http://bit.ly/2nYq8vW
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Під час моніторингу були виявлені 
проблеми, які не відносяться до фо-
кусу дослідження, проте заслугову-

ють на увагу.
Раніше лікарня й амбулаторія в  м. 

Світлодарську та  амбулаторії в  смт 
Миронівському та  Луганському були 
підпорядковані міській раді нині непід-
контрольного українській владі міста 
Дебальцеве. Після перепідпорядкування 
цих населених пунктів Бахмутському 
району були створені нові юридичні особи 
закладів охорони здоров’я. Але процес їх 
передачі на баланс Бахмутської районної 
ради потрапив у  правову колізію: чин-
ний закон не дозволяє приймати майно 

107 Інтерв’ю ДО_052

та  майнові права у  власність без участі 
сторони, яка передає. А  ця «передаюча 
сторона» залишилася в  непідконтроль-
ному Дебальцевому. У  грудні 2015 року 
ця ситуація була вирішена в  судовому 
порядку. Медичні співробітники були 
прийняті на роботу в де-юре нові установи, 
отримали нові трудові книжки. При цьому 
вони не були офіційно звільнені з колиш-
ніх місць роботи, тим самим, втратили всі 
надбавки й багаторічний стаж. Також зали-
шилася десятимісячна заборгованість пер-
соналу з виплати заробітної плати за той 
час, коли медиками надавалася медична 
допомога в  неоформлених установах. 
Ситуація на даний момент не врегульована.

«Виходить, люди, яким я оформлювала групу з інвалідності й 
ставила штампи Дебальцевого, отримують свої виплати, а я, яка 

весь цей час працювала —  ні. І зарплату у нас забрали, і стаж. 
Останній документ, який ми отримали в результаті чисельних 

запитів до всіх інстанцій, взагалі був про те, що ми отримаємо всі 
свої гроші тільки після закінчення антитерористичної операції…», —  

розповідає лікар 107.

Проблема з  виплатою заборгованості 
із  заробітної плати також існує у  медич-
них працівників амбулаторії станції 
«Кіндрашівська-Нова», яка до початку АТО 
була адміністративно підпорядкована лі-
карні станції «Луганськ», що знаходиться 
на непідконтрольній уряду України тери-
торії. На час моніторингового візиту спроби 
працівників амбулаторії в судовому поряд-
ку забезпечити захист своїх прав ні до чого 
не призвели.

Серед проблем, озвучених респонден-
тами, важливе місце займає низька забез-
печеність медичними кадрами, через що 
збільшується навантаження на  діючий 
персонал. Ще  в  довоєнний час дефіцит 

кадрів в системі охорони здоров’я регіону 
був актуальним. Зараз ситуація погірши-
лася, особливо в установах, що знаходяться 
поблизу лінії розмежування. Лікарня 
в Авдіївці укомплектована лікарями на 30 %, 
середнім медичним персоналом —  на 65 %, 
в Красногорівці четверта частина всіх спів-
робітників покинула місто.

На погіршення якості надання медичних 
послуг населенню в Донецькій та Луганській 
областях вплинуло те, що в непідконтроль-
них обласних центрах на  сьогоднішній 
день залишилися практично всі лікарні, що 
надають медичну допомогу третього рівня 
(високоспеціалізовану) з  високотехноло-
гічним обладнанням, в яких могли пройти 
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обстеження й отримати допомогу жителі 
областей. За  інформацією Міністерства 
охорони здоров’я в Донецькій області з 332 
медичних установ на  підконтрольній 
Україні території знаходяться тільки 90, 
а в Луганській області —  85 з 224 установ, 
тобто на звільнених територіях залишилося 
менше третини медичних установ 108.

Респонденти відзначали складність умов 
роботи через перебої з електропостачанням, 

108 http://bit.ly/2nYsye5
109 Інтерв’ю ДО_038
110 Інтерв’ю ДО_039

незадовільну якість доріг, якими здійсню-
ється транспортування пацієнтів.

На  окрему увагу заслуговує ситуація 
з медичним обслуговуванням у «сірих зо-
нах». За словами працівників Департаменту 
охорони здоров’я ДОВЦА, люди, які там 
проживають, навіть при наявності грошей 
не можуть купити елементарні ліки через 
те, що приватні аптечні мережі припинили 
там свою діяльність.

«Банальний анальгін вартістю 10 грн. людям обходиться в 50, 
тому що вони ще повинні витратитися на дорогу. А що говорити 
про пенсіонерів, які страждають хронічними захворюваннями, яким 
постійно потрібні певні ліки. А ми ж не можемо змусити аптечні 
мережі туди зайти —  це перш за все питання безпеки», —  розповідає 
державний службовець 109.

Співробітники Департаменту охорони 
здоров’я працюють над тим, щоб знайти мед-
працівників з числа місцевих жителів, адже 
цивільного лікаря або медсестру не можна 
змусити працювати в фельдшерському пун-
кті в «сірій зоні». З метою надання медичної 
допомоги лікар Центру первинної медико —  
санітарної допомоги Ясинуватського району 
два рази на  місяць в  касці та  бронежилеті 
в супроводі українських військових їде в Піски, 
де живе 37 осіб.

На  даний момент виклик екстреної 
медичної допомоги в Майорську Донецької 
області при наборі «103» досі йде в Горлівську 
службу. Зміна маршрутизації дзвінка  —   
це обов’язок «Укртелекому». Але для пере-
адресації дзвінків розділити вулицю, одна 
частина якої знаходиться на підконтрольній 
території, а інша ні, технічно дуже складно.

«Велика проблема —  немає вільного доступу до тих територій. 
Щоб отримати дозвіл в’їхати в умовний Майорськ, ми витратили 
майже 2 тижні. Можна, звичайно, проїхати через блокпост, але там 
величезні черги, і пояснити людям, що ми їдемо надавати допомогу, 
дуже важко. Щодо машин швидкої допомоги, військові на блокпостах 
нам кажуть —  для безперешкодного пропуску дайте списки. 
А як ми можемо дати точні списки? Ми ж не знаємо, яка бригада, 
в якому складі і коли буде їхати. Проблем багато, намагаємося їх 
вирішувати…», —  повідомляє працівник Департаменту 110.
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 � під час збройного конфлікту в окремих 
районах Донецької та Луганської облас-
тей застосовуються напади невибірко-
вого характеру та зброя невибіркової дії 
(зокрема, реактивні системи залпового 
вогню) для проведення обстрілів пози-
цій учасників збройного конфлікту, що 
знаходяться в межах населених пунктів 
та на території цивільних закладів охоро-
ни здоров’я. Це —  застосування заборо-
неного методу ведення війни, яке може 
являти собою воєнний злочин. Такі дії 
повинні бути припинені;

 � під час збройного конфлікту в  окре-
мих районах Донецької та Луганської 
областей існує практика розміщення 
особового складу та військової техніки 
на території діючих закладів охорони 
здоров’я, що підвищує ризик завдання 
шкоди життю та  здоров’ю пацієнтів й 
медичного персоналу та ризик знищення 
цих закладів або нанесення ним серйоз-
них ушкоджень. Цивільні заклади охоро-
ни здоров’я не повинні використовувати-
ся для розміщення військових та інших 
учасників збройного конфлікту;

 � під час бойових дій в  Донецькій та 
Луганській областях за до ку  мен то вані 
випадки здійснення обстрілів з території 
медичних закладів. Такі дії викликають 
вогонь у відповідь по об’єктах охорони 
здоров’я. Це —  застосування забороненого 
методу ведення війни. Медичні заклади 
не повинні використовуватися для веде-
ння військових дій;

 � існує практика незаконного привласне-
ння учасниками збройного конфлікту 
медичних транспортних засобів та  їх 
використання у військових цілях;

 � існує практика нападів на медичні транс-
портні засоби, навіть на ті, що позначені 
емблемою Червоного Хреста;

 � більшість об’єктів охорони здоров’я, які 
зазнали обстрілів та знаходяться на під-
контрольній уряду України території, 
відновлено за рахунок бюджету та до-
норської допомоги. Разом з тим, існують 
випадки, коли робота медичних закладів 
призупинена внаслідок військових дій;

 � медичний персонал, який працює в зоні 
АТО, може зазнавати додаткового пси-
хологічного тиску й залякування з боку 
безпосередніх учасників збройного 
конфлікту через виконання своїх про-
фесійних медичних обов̀язків чи свою 
громадянську позицію, яка відрізняється 
від позиції та точки зору безпосередніх 
учасників збройного конфлікту;

 � мають місце окремі випадки втручання 
учасників збройного конфлікту у діяль-
ність лікарів, зокрема, у визначення 
черговості надання допомоги різним 
пацієнтам. Лише лікар на основі реаль-
ного стану пацієнтів має право приймати 
рішення щодо порядку надання медич-
ної допомоги;

 � існують випадки серйозних порушень 
прав і гарантій, що надаються пораненим 
і хворим. Зокрема, в окремих випадках 
учасники збройного конфлікту заборо-
няють лікарям надавати допомогу по-
раненим і хворим супротивної сторони 
або ж неправомірно позбавляють пора-
нених і хворих життя чи насильницьким 
чином викрадають їх;

 � медичний персонал закладів охорони 
здоров’я в  зоні АТО має підвищений 
ризик отримати ушкодження під час 
виконання своїх обов’язків. Заходи 
щодо зменшення цих ризиків фактично 
не здійснюються.
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Сторонам та безпосереднім учасникам збройного 
конфлікту в окремих районах Донецької 
та Луганської областей:

 � відмовитися від застосування нападів 
невибіркового характеру і  зброї неви-
біркової дії в  місцях проживання або 
скупчення цивільного населення, вели-
кої кількості об’єктів, що не використову-
ються у військових цілях, та цивільних 
закладів охорони здоров’я;

 � відмовитися від здійснення нападів 
на  цивільні заклади охорони здоров’я 
за будь-яких обставин;

 � відмовитися від розміщення особового 
складу та військової техніки на території 
цивільних закладів охорони здоров’я;

 � поважати права та гарантії поранених 
і хворих, що надаються міжнародним 
гуманітарним правом;

 � поважати власність цивільних закладів 
охорони здоров’я та не використовувати 
її у своїх власних та військових цілях;

 � поважати лікарів та  інших медичних 
працівників та не втручатися в їх роботу 
при здійсненні ними своїх професійних 
обов’язків;

 � не впливати на черговість надання ме-
дичної допомоги —  її може визначати 
тільки лікар.

Органам державної влади України:

 � запровадити заходи щодо зменшення 
ризиків для медичного персоналу от-
римати ушкодження під час виконання 
своїх професійних обов’язків в зоні про-
ведення АТО;

 � запровадити систему стимулювання 
та  заохочення медичного персоналу 
за сумлінне виконання своїх професій-
них обов’язків у зоні проведення АТО;

 � оперативно реагувати на пошкодження, 
нанесені цивільним закладам охорони 
здоров’я під час військових дій, віднов-
лювати попередній стан цих закладів;

 � розслідувати усі випадки застосування 
нападів невибіркового характеру та зброї 
невибіркової дії щодо цивільних закла-
дів охорони здоров’я, а  також інших 
порушень міжнародного гуманітарного 
права, вчинених проти них.



Звіт за результатами моніторингу фактів застосування 
заборонених міжнародним правом методів та засобів 

ведення війни щодо цивільних закладів охорони здоров’я 
під час збройного конфлікту на Сході України

медичні заклади 
під обстрілами

Ш В ИДКА  МЕДИЧН А  ДОПОМОГАЕ ДЕ ДЕ ДИЧИЧИЧ Н АН АН А ДОПОМОГАААДКА  МААА
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