
                                  
 

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГОВОГО ВІЗИТУ 
Української Гельсінської спілки з прав людини 

за тематикою “Проблеми насильства за ознакою статі в зоні конфлікту” 
 
 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГОВОГО ВІЗИТУ:  

Мета візиту: Опитати цивільну особу, яка перебувала в полоні в Донецьку, для формування 

кейсу у Фонді стратегічних справ, та подальшого супроводження справи у Європейському суді з 

прав людини. 

 

Місце та дати проведення: м. Дніпропетровськ, 4-6 вересня 2015 року 

 

Склад групи:  Олексій Біда, співробітник УГСПЛ. 

 

Аспекти, що підлягали оцінці / завдання у сфері дотримання права на гідне поводження та 
свободу від тортур:  

1. Встановити обставини затримання. 
2. Встановити наскільки умови утримання відповідають міжнародним нормам. 
3. Встановити обставини звільнення. 
4. Встановити психо-емоційний стан опитуваної. 
5. Встановити її потреби у медичній допомозі. 

 

 

ОПИС ВІЗИТУ: 

Z., ххх років, активістка Донецького Євромайдану, волонтерка. Зараз на 7 місяці вагітності, 
єврейка. Була затримана в червні 2015 року у м. Донецьк. В полоні утримували 41 добу. Били, 
катували голодом, спрагою. Навмисно ускладнювали умови утримання. Погрожували смертю, 
катуванням мати та бабусі. Мали місто антисемітськи висловлювання. Обманом змусили дати 
кілька неправдивих інтерв'ю ЗМІ ДНР та Росії за підготовленим сценарієм в обмін на свободу. 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

Порушено декілька основоположних прав та свобод. Кейс передано адвокатам для формування 
позову до ЕСПЛ. 
 

 
 
 
Звіт видано в рамках проекту «Права людини в дії» завдяки щедрій підтримці американського народу, 
наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст публікації не обов’язково 
відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки. 
 

Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 
50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та 
управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного 
розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільярда доларів.  
 

Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті 
USAID http://ukraine.usaid.gov  та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine 
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