
ЛЮТИЙ-ЧЕРВЕНЬ 2022

АДАПТУЄМО РОБОТУ МІСІЇ ДО 

ВИКЛИКІВ ВІЙНИ: хроніка

ПРОДОВЖЕЄМО ДОПОМАГАТИ В 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМоВАХ

- Психологічно-соціальна допомога

- Конституційна та кримінальна 

юстиція

- Досліджуємо воєнну шкоду довкіллю

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

- нові аспекти роботи ОБСЄ

ПРОСВІТА

- Медіа-етика та безпека журналістів

- Загрози від вибухонебезпечних предметів

- Ризики постраждати від  торгівлі людьми

- Хімічна безпека

- Правові аспекти воєнного стану

Працюємо разом заради демократії, 

прав людини, верховенства права та безпеки



АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ ВІЙНИ: ХРОНІКА

14 лютого 2022. Цей понеділок для нас – початок ще одного діяльного тижня. Посол Генрік
Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ, працює в Києві і має щільний графік.

Наша команда з 100 співробітників, в тому числі 5 іноземних та 95 місцевих фахівців, дбає
про належну реалізацію проєктів, щоб підтвердити наш слоган «працюємо разом заради
сталої демократії, захисту прав людини та безпеки України»”. Дізнатися більше

7 квітня 2022. Київ залишається штаб-квартирою Координатора проектів ОБСЄ в
Україні, але з огляду на необхідність управління процесами планованого надання
гуманітарної допомоги нашим українським партнерам, ми відкрили також і
тимчасову координаційну присутність в Закарпатті. 6 квітня 2022р. Посол Генрік
Вілладсен прибув до Закарпатської області, щоб долучитися до підсилення цієї
роботи. Дізнатися більше

24 лютого 2022. Чинний голова ОБСЄ та
Міністр закордонних справ Польщі
Збіґгнєв Рау, а також Генеральна
секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід
засудили початок президентом Путіним
військової операції в Україні та

зробили таку заяву

24 лютого 2022. Через триваючі бойові
дії та погіршення безпекової ситуації в
Україні, в координації з Головуванням, я
вирішила тимчасово евакуювати всіх
міжнародних співробітників місій з
України якнайшвидше. Заява

Генеральної Секретарки ОБСЄ

(англійською)

28 лютого 2022. В ці важкі часи, сповнені людських страждань, наше завдання
допомагати Україні залишається незмінним. Безпека наших співробітників – пріоритет
на цей момент. Частина з них виїхали за кордон, інші – перемістилися у безпечніше
місце, але деякі з колег залишаються у небезпечних районах. Попри все, Координатор
проектів не припиняє роботу, ми наразі вивчаємо можливості та варіанти переорієнтації
поточної або запланованої проектної роботи на те, щоб задовольнити найбільш нагальні
потреби наших українських партнерів. Заява Координатора проектів ОБСЄ в

Україні

16 лютого 2022. 16 лютого на запрошення
Президента України Посол Генрік Вілладсен,
Координатор проектів ОБСЄ, відвідав
Маріуполь, де він разом з іншими дипломатами
взяв учать в заходах в рамках Дня єднання.
Дізнатися більше

2 травня 2022. «Після спалаху війни в Україні нашим головним пріоритетом було
подбати про безпеку усіх наших колег, наскільки це можливо в цих умовах. Другим
пріоритетним завданням стало забезпечення продовження роботи ОБСЄ в країні.» Блог

Посла

23 червня 2022. Більше 23 років проекти
ОБСЄ успішно допомагали Україні
виконувати свої зобов`язання в ОБСЄ. Ця
робота зараз потрібна ще більше. Нажаль,
попри переважну підтримку роботи місії,
вона формально завершить свою
діяльність через 7 днів через російське
вето. Заява Польського Головування

в ОБСЄ

26 травня 2022. Попри нинішні бойові дії і очевидний вплив, які вони мають на наших
партнерів та цивільних людей, я маю приємність поінформувати Постійну Раду, що
наше представництво продовжує реалізувати програми та проєкти в усіх трьох вимірах
ОБСЄ …, що демонструє здатність до адаптації, гнучкість та релевантність нашого
мандату навіть за драматичної зміни обставин,» - відзначив Посол Генрік Вілладсен під
час свого виступу перед Постійною Радою ОБСЄ у Відні. Дізнатися більше

Промова Посла Генріка

Вілладсена, Координатора

проектів ОБСЄ в Україні, на

засіданні Постійної Ради ОБСЄ

23 червня 2022р (англійською)

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid02zkZ6VgEZJmBa9TrAwMEdivhhr8zGcs5VeAq244TBKkYcMBDDAxsBJpcxFK18teE7l
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid02vDMhwFKhwN32khuUtEiY8BvU1rtE2KL9x2ZaSFwSpjjDW4prgK4tMoEj1pFQpZmbl
https://www.osce.org/chairmanship/512890
https://www.osce.org/secretary-general/512953
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0kUrJpQicwzmhB8M4JQ8RVimYT6ZUEYNy9E3ujJAWyLhNFNbd3QcvCZBL8tRkNq93l
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid02ny1Nei4xxrhnVxmkzoNJYSVcZ79JDkmVDtJHJXuCqAA1NQSMG5UDxX3eKazuy6zyl
https://www.osce.org/blog/securing-continued-presence-in-Ukraine?fbclid=IwAR2JN33l-w6mh3KoULa9zlQTz7oWCtwmswUmHyVqWCgeNB1qTgP7OmozyzM
https://twitter.com/PLinOSCE/status/1539908822084509696
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid02xwPDz39PcFbwvF6H3mSwS5hz2yjvEfjPuPWudzH1qJquyYDqdeDw7R9jaddJdY6Cl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fproject-coordinator-in-ukraine%2F521110%3Ffbclid%3DIwAR0OcARQdxpcWwUx6wlqhbHgZUbaRvzjMCHtA-RNC3rWaGL92JFwz4O1bLU&h=AT0q1UyNUpkhYGcELXQCVb5mIuiUd2tlXDXhz8KMrAtzuEbe5YAjdbID6FhM3PYjxuMNKHenN-Q5PpwrO6pmK8_pNVZZDnHwLNUPKHJ8eoehGdh0CIwOJMUJnp0NcYEE9Wg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3xRnqPZ1mEj0dWU17XGY1eYBbfZdqrKFSWXqWd0XABc5jwGX9Z6BA13UaEj856lq0zyvJ9YbOPdanQVDF-W8MFH_Y1HyILfFu9Q2MLXwu-COj0FyrMgS2_bTf1et80lFHahpGB5lWjVkH-wHWVShW1Kw


ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

З квітня по червень Посол Генрік Вілладсен,

Координатор проектів ОБСЄ, щоб отримати власне

уявлення про нагальні гуманітарні потреби:

 зустрівся з багатьма партнерами, міськими

головами та представниками місцевих органів

влади, соціальним працівниками, волонтерами

 відвідав райони, постраждалі від бойових дій,

зокрема Чернігів (дзнатися більше)

 побував у постраждалих районах Київщини, в

тому числі відвідав Ірпінь, Макарів, та

Бородянку (дізнатися більше)

 провів переговори з багатьма партнерами у

Києві, Ужгороді, Львові та Одесі.

.

ОЦІНКА ПОТРЕБ

1 квітня 2022. “Мобільність – вкрай важлива у важкі часи. Раді,
що цього тижня завершили передачу двох автомобілів нашому
давньому партнеру – Львівський державний університет
внутрішніх справ. Це підтримає роботу закладу не лише у
підготовці нового покоління правоохоронців, а й у реалізації
багатьох волонтерських ініціатив Університету в роботі з
людьми, постраждалими від бойових дій, в тому числі йдеться
про консультування юридичної клініки та надання психологічної
підтримки. . Дізнатися більше

28 квітня 2022. З мікроавтобусом, подарованим ОБСЄ, львівські
волонтери зможуть краще давати раду поставки гуманітарної
допомоги українцям, постраждалим від війни. Сьогодні, 10
червня 2022 року, Посол Генрік Вілладсен, Координатор проектів
ОБСЄ, передав ключі від цього транспортного засобу Івану Сапсі,
керівнику Львівського молодіжного центру, який також є
частиною мережі хабів «Співдії», загальнонаціональної
платформи координації волонтерських зусиль, яка працює за
підтримки Офісу Президента та Міністерства молоді і спорту.
Дізнатися більше

ПОЧАТОК ДОСТАВКИ

Вже у березні Координатор проектів 

розробив новий проект з гуманітарної 

допомоги. Основний фокус – задовольнити 

широкий спектр гострих потреб наших 

українських партнерів, державнх органів 

та неурядових організацій, щоб вони 

могли продовжувати виконувати свої 

завдання на благо нароу України і в умовах 

бойових дій. 

https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/519741
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/520658
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0gqRNaWq9JYwrFySYyZhoUpwaQFbnf1xUjfio6KmqqQjDUQpKJqD1fzVpQUhxFMSfl
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0dDQkt27dtPaPEgAN5RgD41189MwGngPbxHTxmUK7fZVf1z1oyG9aRJm2WRmAhEfol


ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ І НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

8 квітня – 14 червня 2022. Війна та ті страждання, що вона
приносять людям, є особливим викликом для журналістів.
Інформування людей про те, що відбувається, стає ще
важливішою та небезпечнішою справо, бо від цього іноді
буквально залежить життя людей. Репортери ризикують життям,
щоб зібрати новини на передовій, першими бачать та
переповідають трагічні події, виловлюють правду з дедалі
інтенсивнішого потоку шокуючих та емоційно навантажених
повідомлень.

Комісія з журналістської етики та Координатор проектів ОБСЄ в
Україні проводили для журналістів щотижневі онлайн-дискусії з
експертами з різних актуальних для сьогодення тем. Мета -
допомогти українським медійникам подбати про свою безпеку,
легше долати нинішні виклики, краще розуміти складні теми,
зберігати здатність інформувати людей про події та загрози
відповідно до професійних стандартів та нагальних потреб
аудиторії. Дізнатися більше

ДІАЛОГ

РОЗВИТОК МЕДІА

21 березня 2022. Війна виштовхує людей, мільйони українців
залишили домівки та шукають прихистку в сусідніх або
віддалених регіонах. Відносно безпечні громади з останніх сил
намагаються допомогти та розмістити людей, що перебувають у
відчаї. Страх, горе та інші негативні емоції зашкалюють у тих, хто
щойно втратив домівку або й близьких людей. В таких
обставинах з’являється стільки передумов для конфліктів, що
можуть ще більше загострити ситуацію! Наші експерти
підготували поради, що допоможуть знайти напругу та подбати
про конструктивне спілкування у важкі часи. Дізнатися

більше

28 квітня 2022. Українське громадянське суспільство та
волонтерські об’єднання демонструють дивовижну здатність
об’єднуватися та швидко давати раду будь-яким викликам,
породженим війною, а також пом’якшувати її наслідки для
суспільства у багатьох аспектах. Спільна загроза породжує
унікальну спільнодію, де кожен може зробити внесок у досягнення
спільної мети. Проте, така злагодженість та взаєморозуміння
важко зберігати у довшій перспективі, адже люди в такій ситуації
відкладають суперечки та розбір непорозумінь, навіть ігнорують
зростання напруги в своїй спільноті. Така система добре працює на
досягнення швидких результатів, але може зруйнувати взаємини в
команді одразу після того, як зменшується відчуття спільних загроз.

Майстерня «Як посилити та зберегти згуртованість організацій
громадянського суспільства у післявоєнний час», організована
Координатором проектів ОБСЄ в Україні 28 квітня 2022 року у
Львові мала на меті допомогти організаціям громадянського
суспільства дослідити фактори, що загрожують злагоді та
взаєморозумінню в їхніх командах. Двадцять учасників заходу
могли обмінятися власним досвідом і дізнатися про інструменти,
що можуть допомогти запобігти або розв’язати конфлікти, в тому
числі про такі підходи, як переговори, засновані на інтересах,
медіацію та фасилітований діалог. Дізнатися більше

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/518148
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid02TJR8e3cm58hGABC5KHeE22MJfTe2T3iMYuhmRbXoZLSPHGD93L7wCc2Jxq4T9r5nl
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0XsaczaepRZ3zTFZoyWqaZpo9eFFL4gjobsFQz1KjszktrLDUf9kDF3fCfrdtB443l


30 червня 2022. Україна впроваджує розроблені ОБСЄ
методичні рекомендації щодо управління конфліктами в
установах публічної служби. Координатор проектів ОБСЄ в
Україні допоміг Національному агентству України з питань
державної служби підготувати Методичні рекомендації щодо
роботи з конфліктами в державних органах, а також окремий
документ для органів місцевого самоврядування. 20 червня
2022 року ці два документи були затверджені наказом голови
Агентства і зараз розповсюджуються між органами влади всіх
рівнів. Рекомендації містять покрокові інструкції та ряд
практичних інструментів щодо того, як виявляти міжособистісні
конфлікти між публічними службовцями, діагностувати їх типи
та аналізувати їх, підготуватися та здійснити втручання для
подолання цих конфліктів. Дізнатися більше

ДІАЛОГ

27 квітня 2022. «Ми можемо лише спробувати вгадати, що
чекає на нас в майбутньому, але певні речі видно дуже чітко.
Основоположні документи ОБСЄ містять розуміння, що
демократія, вільні ЗМІ та сильне незалежне громадянське
суспільство – все це є важливими складниками безпеки. Коли
ми дивимось на основу сили України перед обличчям викликів,
ці ідеї тепер виглядають цілком виправданими,» - відзначив
Посол Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ у своєму
зверненні до учасників Конференції “Після війни:
переосмислення майбутнього громадянського суспільства”,, яка
зараз відбулася у Варшаві та онлайн. Дізнатися більше

28 квітня 2022. Українська молодь демонструє неймовірні
зразки активної участі у волонтерські роботі для задоволення
багатьох вкрай нагальних потреб, що виникли в країні внаслідок
війни. І хоча нині молоді активісти – вкрай цінна підтримка
багатьох ініціатив, вкрай важливо вже зараз подбати про те,
щоб у них зберігалося бажання бути активними громадянами і
тоді, як бойові дії завершаться. Таким чином, вони і
долучатимуться до відбудови країни, і подбають про
демократичне майбутнє, процвітання та розвиток України.

Саме тому, в п’ятницю 29 квітня, Координатор проектів ОБСЄ в
Україні організував подію «Діалоги молоді про післявоєнне
майбутнє. Початок», яка дала можливість тим молодіжним
організаціям, що базуються у Львові, переглянути свою роль у
нинішніх складних обставинах, та провести мозковий штурм
щодо можливостей подальшого розвитку, в тому числі у
повоєнний час. Чотирнадцять представників різних молодіжних
ініціатив доєдналися до події. Дізнатися більше

ГРОМАДЯНСЬКЕ 

СУСПІЛЬСТВО

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ І НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/521695
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0gqRNaWq9JYwrFySYyZhoUpwaQFbnf1xUjfio6KmqqQjDUQpKJqD1fzVpQUhxFMSfl
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0kNjZwpp97k8BjTYvKXQLJ5FZqhAQ9C282hpXNj24utTcZboLsCaHFeSqB5TJRhX9l


31 березня 2022. Інформація – це одна з передумов безпеки,
але вона також може використовуватися як зброя проти тих, хто
її споживає. Чи вже безпечно виходити зі сховища? Чи Вашому
району загрожують інтенсивні бойові дії? Чи ситуація навколо
поліпшується або стає гірше? В ці дні здатність знайти правильну
відповідь на такі питання визначає напряму можливість для
багатьох цивільних залишатися в безпеці або психологічно
триматися «на плаву».

Координатор проектів ОБСЄ допоміг розробити буклет, який
надає посилання на джерела офіційної інформації, які можуть
бути корисними для людей в ситуації бойових дій, а також подає
поради з того, як отримувати інформацію в таких умовах.
Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

КІБЕРБЕЗПЕКА

3 червня 2022. У часи війни правоохоронці, як і раніше,
захищають людей від злочинців, але тепер це завдання стало
ще небезпечнішим. Співробітники нашого давнього партнера –
Департаменту кіберполіції Національної поліції України
продовжують боротися з кіберзлочинністю, навіть якщо їм
доводиться працювати у небезпечних місцях, бомбосховищах
чи інших екстремальних умовах.

Посол Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ в Україні
відвідав Департамент кіберполіції, зустрівся з його керівником,
полковником Юрієм Виходцем, і передав Департаменту 150
аптечок для надання невідкладної медичної допомоги. Інші
предмети першої необхідності, як-от спальні мішки, каремати та
рюкзаки, вже на шляху до столиці. Дізнатися більше

9 травня 2022. Департамент кіберполіції Національної поліції
України в умовах дії воєнного стану не припиняє розслідування
злочинів, пов’язаних із віртуальними валютами та онлайн-
маркетами, зокрема через взаємодію з партнерськими
структурами. Використання відповідних інструментів
комерційної аналітики дозволяє кіберслідчим відстежувати
віртуальні кошти, що можуть бути пов’язані із незаконною
діяльністю.

Координатор проектів ОБСЄ в Україні придбав і передав у
користування Департаменту кіберполіції Національної поліції
України річну ліцензію на програмне забезпечення комерційної
аналітики Chainalysis Reactor. . Дізнатися більше

ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ 

ВІД ВІЙНИ

28 червня 2022. Вигнані війною, люди, які бачили шокуючі
речі, втратили домівку або й близьких, всі вони потребують
особливої уваги та підтримки. Більше 650 соціальних
працівників, психологів, освітян та волонтерів з різних регіонів
України могли дізнатися про різні аспекти роботи з
постраждалими від війни під час серії з чотирьох чотириденних
онлайн тренінгів, проведених Координатором проектів ОБСЄ з
Міністерством соціальної політики України в травні та червні.
На нашому веб-сайті можна завантажити добірку інфографік,
що використовувалися для навчання . Дізнатися більше

17 квітня 2022. Брейнспотінг – це потужний
тілесноорієнтований, травмафокусований метод
психотерапевтичної роботи, який дозволяє вже після першої
сесії покращити стан людини та допомогти їй подолати
наслідки важкого травматичного досвіду. Саме цей метод дасть
можливість психологам у максимально короткі терміни надати
допомогу своїм колегам, які працюють в екстремальних
умовах, а також людям, які постраждали від бойових дій або
було змушені покинути свої домівки.

Протягом березня – квітня, за підтримки Координатора
проектів ОБСЄ, 15 психологів з органів системи МВС першими
пройшли навчання основним технікам методу Брейнспотінгу. В
10-ти онлайн-сесіях взяли участь представники Міністерства
внутрішніх справ України, Національної гвардії, Національної
поліції, Державної прикордонної служби та Державної служби з
надзвичайних ситуацій.. Дізнатися більше

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0fVE2BhXD56qyZMm5aT8ohxgZQQimz3JStb2AdNHhXsfiX4HAEhaD4rNs7hY5FLSpl
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0ys1NQmctsW3QCZJ6Bgws3ASqTNcF1XfuVyMqxHZbXBjqDtBMmbZtWWb2bRZ1Lpgml
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid02V28F95gzfxjE5k28d71mHwD1qktYCtn4opn2GymS4L994zqaH9Hw9siUyhHMTGGml
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0pcnZi99gFkvbDf7SCad4awA9gqkVnrQKdCAzpN1xQVeZSrZZtvquHksbjoD6vVmsl
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0AchweCArNzYXy5rhgB1HyQ2zpfXp1T9JThyyNNBskF9ejixSyoBYdsaM2DWPRrbgl


19 квітня 2022. За даними ООН від 18 квітня 2022 року,
кількість українців, що виїхали за кордон через війну,
наблизилася до 5-мільйонної позначки! Ці люди, переважно
жінки та діти, перебувають у вкрай уразливому стані, багато в
чому їм доводиться покладатися на зовнішню підтримку, відтак
вони можуть бути мішенню злочинців. Це відео нагадує про
базові правила безпеки, що допоможуть уникнути потрапляння
у ситуацію торгівлі людьми. Воно також поширює інформацію
про корисні ресурси, створені та оновлені за підтримки
Координатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках триваючої
кампанії #працюйбезпечно. Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

15 березня 2022. Мільйони людей в ці дні рятуються від
війни, дороги України заповнені людьми, багато з них шукають
прихистку за кордоном. Ми вдячні волонтерам та офіційним
установам, які допомагають тим, хто опинився в дорозі. Проте і
самі подорожні мають залишатися пильними, оскільки злочинці
можуть скористатися цією трагічною ситуацією.

Наш проєкт з інформування про ризики торгівлі людьми
«Працюй безпечно!» поширює інформацію про корисні ресурси
з допомоги в різних країнах Європи та діючі гарячі лінії.
Підпишіться на сторінку https://www.facebook.com/work.safe.ua
та діліться з рідними та друзями тією інформацією, що там
розміщується.. Дізнатися більше

22 квітня 2022. Вирішили шукати безпеки від війни за
кордоном? Уважно вивчіть умови в’їзду до обраної країни та
слідкуйте за тим, як змінюються процедури надання
тимчасового захисту. Інакше, Ви можете залишитися у
транзитній країні у складній ситуації та зрештою потрапити на
гачок торгівців людьми. Зверніть увагу на наш чатбот
"Залишайся в безпеці" в мережі Телеграм! Там щойно з’явився
новий розділ "❗ В️оєнні дії стали причиною залишити країну ❗ "️.
Оновлений розділ містить такі пункти:✅ Ризики за кордоном

✅ Правила безпеки✅Контакти..

Чат бот створено за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в
Україні! Переходьте за посиланням
👉https://t.me/stay_in_safe_ua_bot , або знаходьте у Telegram
@stay_in_safe_ua_bot! Дізнатися більше

10 травня 2022. Протягом квітня активісти за підтримки
Координатора проектів ОБСЄ в Україні провели 196 зустрічей і
проконсультували понад 4000 ВПО у восьми областях України
(Львівській, Сумській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій,
Вінницькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях). Було
поширено понад 13 000 листівок із порадами по протидії
торгівлі людьми. Читайте цю історію, щоб дізнатися про роботу
Координатора проектів, спрямовану на те, щоб допомогти
мінімізувати ризики постраждати від торгівлі людьми.
Дізнатися більше

https://www.facebook.com/watch/?v=973386556658668
https://www.facebook.com/work.safe.ua
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0nECS4V7UUV5QXnks8jaLe6eWoFkjDbG8HczXYhKeHH6qNeN1HEuFcm4o5dAbz4nGl
https://t.me/stay_in_safe_ua_bot
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid03pZtXzyKjSeLMuB7qmLxU9JRoEBrQpQ16HWASJctS76sH4ew7apMjBDgejnMUP26l
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/517584


6 травня 2022. Протягом травня - червня Координатор
проектів проводив цикл онлайн-діалогів «Конституціоналізм в
екстремальних умовах», організованих для залучення широкої
громадськості до обговорення актуальних питань верховенства
права та захисту прав людини. Це щотижневий інтерактивний
захід, в якому беруть участь судді Конституційного та
Верховного судів, провідні науковці та практики конституційного
та міжнародного права. Цей захід унікальний тим, що
основується на важливій інтелектуальній традиції діалогу та
взаємодії. Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ПРАВА ЛЮДИНИ

КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ

18 травня 2022. Нинішні екстремальні умови ставлять нові
виклики перед Конституційним Судом України, який має
продовжувати захищати конституційні права і свободи
громадян. Воєнний стан - це особливий правовий режим, коли
можливі тимчасові обмеження конституційних прав і свобод.
Однак, навіть зараз, конституційне право на судовий захист
громадян не може бути обмежено.

Координатор проектів ОБСЄ надав підтримку КСУ та його
співробітникам у виконанні їх обов’язків у ці важкі часи та
організував спеціальний семінар «Конституційне судочинство в
екстремальних умовах», який відбувся в онлайн-форматі 11-13
травня для надання доступу до досвіду відомих експертів..
Дізнатися більше

8 червня 2022. Вкрай важливо, щоб інституції захисту прав
людини продовжували працювати навіть у ці трагічні часи війни.
Посол Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ в Україні,
сьогодні в Києві зустрівся з Сергієм Головатим, Головою
Конституційного Суду України, щоб запевнити його у готовності
нашого офісу продовжувати надавати підтримку партнерам у цій
важкій ситуації. Він наголосив, що ОБСЄ готова розширити та
поглибити нинішню співпрацю, а також з огляду н виклики
війни, переглянути пріоритети проектної підтримки, щоб вона
відповідала нагальним потребам Суду. Гернік Вілладсен
відзначив, що конституційна юстиція має особливе значення для
збереження демократичного майбутнього України, але також
йдеться і про особливу її важливість у контексті
євроінтеграційних прагнень держави. Дізнатися більше

КРІМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ

Українська кримінальна юстиція в умовах війни. VIIІ

(XXI) Львівський форум кримінальної юстиції.

Щорічний Львівський форум кримінальної юстиції є
майданчиком для української експертної спільноти, відомих
практиків та науковців для обговорення поточного стану та
перспектив трансформації у сфері кримінальної юстиції.
Цьогорічний захід фокусуватиметься на аналізі кримінальної
юстиції в умовах війни, відповідних наслідках для захисту прав
людини, процесуальних гарантіях, останніх змінах до
кримінального законодавства та корективах у системі органів
кримінальної юстиції. Дізнатися більше

10 червня 2022. «Саме в часи війни та збройного конфлікту
кримінальна юстиція покликана зіграти особливу роль –
енергійно захищати права людини, а тих, хто чинить злочини
проти людяності – притягати до відповідальності. В часи війни
дорога до справедливості оповита туманом, але вона є,» - цими
словами Посол Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ в
Україні привітав учасників 8-го Львівського форуму кримінальної
юстиції «Українська кримінальна юстиція в умовах війни». Захід
зібрав правників з різних регіонів країни у змішаному форматі
(особисто та онлайн) на три дні дискусій з 9 по 11 червня 2022р.
Дізнатися більше

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/519039
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid04sHiovF7kKNrttBZDXgUAeVjaFkFtLGFwpfMik4x7ZGdbYSm9ffo6zuuRvwMbUzPl
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid02jKo7BDh3B5Pq5vkeauB2upzk4Fjm8SNgFaC1DtpoEJVL8CYbwjHf8zdEujwcobPwl
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/519537?fbclid=IwAR1OT10VCpz-4tPJnuyWJEEGWZa1ibow7683Thy8xuP4yLXs3Q6Z-7Tgk5Q
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid028xPEHA9sV3zhY6Fyox4gsK6GpdGyDxVDSYcvWR9o3EnsmbbEeV6KGGuzzDJMj7gkl


29 квітня 2022. Після запровадження воєнного стану в Україні,
Верховною Радою прийнято низку змін до законодавства,
зокрема, до Кримінального та Кримінально-процесуального
кодексів України. Ці зміни охоплюють широкий спектр питань,
включаючи кримінальну відповідальність за військові злочини,
кримінальні правопорушення проти національної безпеки,
незаконне використання гуманітарної допомоги, тощо. Також, ці
категорії кримінальних справ мають свої особливості
досудового розслідування. Понад 60 суддів та працівників
апарату Вищого антикорупційного суду України дізналися про
зміни до вищезазначеного законодавства. Координатор
проектів ОБСЄ в Україні висловлює щиру вдячність пану Миколі
Хавронюку та Руслану Шехавцову за експертну підтримку
навчання, роз’яснення тонкощів застосування прийнятих змін та
усім учасникам за плідну дискусію.. Дізнатися більше

ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА 

ОСВІТА З ПРАВ ЛЮДИНИ

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ПРАВА ЛЮДИНИ

ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

17 травня 2022. Відповіді на нагальні юридичні
питання. Режим воєнного стану створює в багатьох аспектах
нову правову реальність для українців.Щоб допомогти їм краще
розуміти його особливості, дбати про захист своїх прав та
уникати помилкових порушень Координатор проектів ОБСЄ в
Україні, Міністерство освіти і науки України, Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Асоціація
юридичних клінік України - АЮКУ та Комісія з питань юридичної
освіти та обізнаності розробляють серію відеолекцій за участі
відомих правників. Дізнатися більше

10 червня 2022. 10 червня у Львівському національному
університеті імені Івана Франка відбувся круглий стіл «Роль
ЄКПЛ та практики ЄСПЛ у системі правосуддя в Україні: досвід
чверті століття та нові виклики», організований Координатором
проектів ОБСЄ в Україні, спільно з Верховним Судом,
Національною школою суддів України, Офісом Ради Європи в
Україні та Львівським національним університетом імені Івана
Франка.

Цей захід було приурочено до 25-ої річниці ратифікації
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. У
заході взяли участь Голова Офісу Ради Європи в Україні Стен
Норлов, обраний суддя Європейського суду з прав людини від
України Микола Гнатовський, Голова Верховного Суду Всеволод
Князєв, ректор Національної школи суддів України Микола
Оніщук, ректор Львівського національного університету імені
Івана Франка Володимир Мельник, юристи секретаріату
Європейського суду з прав людини, судді Верховного Суду,
представники наукової спільноти, судді-тренери Національної
школи суддів України та інші експерти в галузі прецедентного
права Європейського суду з прав людини. Дізнатися більше

29 квітня 2022. З метою зміцнення спроможності освітян
здійснювати навчання дітей та молоді в умовах збройного
конфлікту, Координатор проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з
Міністерством освіти і науки України розробили спеціалізований
освітній курс щодо забезпечення прав людини в умовах війни.
урс орієнтований на освітян – членів мережі тренерів з прав
людини, які раніше вже проходили навчання з прав людини та
володіють відповідними навичками для подальшого поширення
набутих знань серед своїх колег та інших учасників освітнього
процесу.

Навчання розпочалося 2 червня 2022 року та тривало до 23
червня 2022 року. Упродовж шести онлайн-тренінгів, що
супроводжувалися індивідуальною роботою, понад 50 освітян –
членів мережі тренерів з прав людини, змогли поглибити свої
знання в цій сфері. Дізнатися більше

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0RdDmQtoWFbvoP8zzoJcp2yUFQJ6TTgKfq9uS333T1PcxjR84ghs8Dtd3NCZih2RZl
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/517866
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0gecLYvPf5GP1AuRNXptsFKo9aKf6YfEybFrFcdaC4FAc7vctjHKJxLyRDyEVM6Dkl
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid02p1Htq3xm6uW8FbUeC615Zr35zfNPiY81ZKjfjNYGjQCzHr1RPjUBYDmavefzw3R3l


24 березня 2022. Кампанія «Разом проти мін - 2022!»
Бойові дії в густонаселених районах на додачу до прямої загрози
цивільним породжують і довгострокові ризики для місцевих
громад. Встановлені міни або покинуті боєприпаси,
імпровізовані вибухові пристрої, снаряди чи міни, які не
розірвалися – все це суттєва загроза життю та здоров’ю
мільйонів людей в Україні.

Ми ми створили на сайті сторінку, де будемо акумулювати
ресурси з просвіти про мінну небезпеку, розроблені для різних
аудиторій. . Дізнатися більше

ХІМІЧНА БЕЗПЕКА

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЕКТИ

ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ

5 травня 2022. Координатор проектів ОБСЄ в Україні активізує
зусилля щодо підвищення потенціалу гуманітарних заходів
протимінної діяльності в Україні за допомогою поточних
проектів, зазначив посол Генрік Вілладсен у своїй промові на 18-
му Міжнародному симпозіумі «Промінна діяльність – 2022», що
відбувся у м. Водіце, Хорватія, 2–4 травня 2022 р. До складу
української делегації на симпозіумі увійшли представники
Секретаріату Національного органу з питань протимінної
діяльності в України майор Вікторія Черкасова та Центру
протимінної діяльності сержант Лідія Лебедєва, які представили
масштаби проблеми забруднення вибухонебезпечними
предметами, що виникають внаслідок триваючих військових дій
Росії проти України, а також виклики розмінування у
повсякденній діяльності.. Дізнатися більше

3 червня 2022. Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ
в Україні, у п’ятницю 3 червня відвідав Чернігів, щоб обговорити
з партнерами з Центру протимінної діяльності їхні потреби в
підтримці щодо очищення територій від мін та інших
вибухонебезпечних предметів. Дізнатися більше

15 червня 2022. В середу 15 червня 2022 року Посол Генрік
Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, відвідав міста і
селища, які були в епіцентрі гарячих бойових дій у лютому –
квітні, коли російські війська робили спробу підійти до Києва з
північно-східної сторони. Метою візиту було оцінити обсяги
потрібної міжнародної допомоги, відвідини включали в себе
Макарів, Бородянку, Ірпінь та Бучу. Основний фокус подорожі –
на тематиці гуманітарного розмінування. Дізнатися більше

20 квітня 2022. ОБСЄ поширює просвітницькі матеріали, щоб
допомогти українцям мінімізувати ризики від хімічних загроз.
Координатор проектів ОБСЄ в Україні опублікував зібрання
інформаційних листівок та публікацій з хімічної безпеки, щоб
допомогти людям краще дбати про свою захищеність в умовах
бойових дій, що продовжуються. Дізнатися більше

3 червня 2022. Джерела хімічних загроз – звідки і яких
проблем можна чекати в ситуації бойових дій? - Що робити у
випадку хімічного інциденту, як поводитись, щоб уникнути
шкоди життю і здоров’ю?- Джерела інформації про хімічні
інциденти, що і як повідомляти людям аби вони не панікували,
але й могли уникнути ризиків своєму життю і здоров’ю? – цы
теми у фокусі вебінару Хімічні загрози під час війни. Що
потрібно знати журналістам?. Дізнатися більше

22 червня 2022. З початком повномасштабної війни багато
промислових підприємств України опинилися в епіцентрі
військових дій, інфраструктурні об’єкти та заводи в різних
регіонах країни стають цілями бомбардувань або ракетних
ударів. Ця ситуація підняла на абсолютно новий для країни
рівень питання актуальності реагування на надзвичайні ситуації
хімічного характеру. Належна підготовка рятувальників є
запорукою якісного захисту людей від хімічних загроз.

Це відео показує перебіг практичних навчань, організованих
Координатором проектів ОБСЄ в Україні 13 жовтня 2021 року в
Харкові. Дізнатися більше

https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/514423
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid029S1gPVYT1Gve6vfT2FPKLZY52Bs9WiDxzS5262tJ28n96jqedDo2QFywUDvx5VMgl
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid02uyNxNYMewp5qVkrwE391hN5tABcimpEc1njDnz6qkSfLj7C6haQveBnriCXLG2wgl
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/520661
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/pfbid0c2PUeECme6n8zyxjuUr48uMm8aCxv6sAi4swJLKBFxSHHnFJzPhexUpDysU7qZuFl
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/516369
https://www.facebook.com/watch/?v=359100416329916


ПРО НАС

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

16 червня 2022. Дані та аналіз майже 5000 пов’язаних із
війною в Україні інцидентів свідчать, що постраждало 92
промислові об’єкти високої або дуже високої категорії
екологічного ризику. Дані отримані з нещодавно створеної
онлайн-платформи на основі карт Ecodozor, розробленої
Екологічною Мережею Zoï за підтримки Координатора проектів
ОБСЄ в Україні. «Звичайно, у ці трагічні часи війни ми всі
думаємо насамперед про людей, чиє життя знаходиться в
безпосередній небезпеці через безперервні бойові дії. Але ми
не повинні забувати, що шкода, завдана довкіллю, може мати
довгостроковий вплив на здоров’я та життя кожного в
постраждалих районах і навіть за їх межами», – зазначив Генрік
Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ під час заходу.
Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЕКТИ

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

планує, реалізує та слідкує за виконанням

проектів, які мають допомогти Україні

посилити її безпеку та вдосконалити

законодавство, інститути і практики

відповідно до стандартів демократії. Метою

цієї діяльності є підтримка зусиль країни,

спрямованих на те, аби її закони, структури

та процеси відповідали вимогам і ознакам

сучасної демократичної держави,

створювали безпечніше середовище для її

громадян.

У цьому бюлетені надається короткий

огляд зусиль Координатора проектів у

підтримці реформ, що тривають, промоції

діалогу та допомозі країні справитися з

викликами, що постали у часі кризи.

Керівник місії

Посол

Генрік Вілладсен

Завантажуйте НАШ БУКЛЕТ

аби дізнатися більше

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ: 

WEB Facebook YouTube

Пишіть нам ел.поштою: office-pcu@osce.org
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