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 КЛАСТЕР З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВКЛЮЧЄ СУБКЛАСТЕРИ ІЗ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ГЕНДЕРНОЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

               ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Жертви серед мирного населення: У жовтні УВКПЛ було зафіксовано 18 

жертв конфлікту серед цивільного населення (5 убитих і 13 поранених). У 
цілому інциденти, пов'язані з мінами і ВПВ, призвели до 61% жертв. 

 Мінна небезпека: 17 жовтня в с. Донецьке (НПУТ Луганської обл.) чоловік 
отримав поранення внаслідок вибуху гранати біля дитячого садка. 
18 жовтня між військовими позиціями сторін конфлікту в «Золотому-4» 
підірвалися на міні чоловік і жінка, які проживають в «Золотому-5» (НПУТ 
Луганської обл.). Чоловік загинув одразу, в той час як жінку було поранено і 
вона кликала на допомогу. Однак оскільки місцевість, де вона лежала, була 
замінована, ніхто не зміг прийти їй на допомогу і вона згодом померла. Їх тіла 
змогли евакуювати тільки на 6-й день після трагедії.  
23 жовтня біля с. Залізне (Донецька обл.) два ремонтника, що поверталися з 
місця ремонту водопроводу, отримали поранення, коли їх трактор підірвався 
на міні. 

 Свобода пересування: 18 жовтня один автомобіль було пошкоджено коли 
КПВВ «Мар’їнка» (Донецька обл.) було обстріляно зі стрілецької зброї.  

 Села на лінії розмежування: 14 сімей (32 особи) з «Золотого-4» (Луганська 
обл.) звернулися до органів влади Попаснянського р-ну про допомогу з 
переселенням з вулиці, де Збройні сили України займають половину 4-
поверхового будинку, через що вулиця часто потрапляє під обстріли. 
15 сімей були змушені переміститися на підконтрольну територію з двох 
вулиць хутора Вільний в «Золотому-4», контрольованих збройними групами 
так званої «ЛНР». 

 Житлові, земельні та майнові права: Власники земельних ділянок, які 
використовуються військовими, повідомляють, що вони продовжують 
сплачувати податок на землю. Оскільки люди не можуть документально 
підтвердити використання ділянок військовими, вони повинні сплачувати 
земельний податок за ділянки, якими вони не можуть користуватися. 

 Доступ до базових послуг: 15 жовтня близько 50 тис. людей в Торецьку і 
довколишніх селах, залишилися без води на 9 днів через пошкодження 
водогону на лінії розмежування. Багатоквартирні будинки залишилися без 
центрального опалення, оскільки люди використовувати воду з опалювальної 
системи для інших цілей. 
10 жовтня більше 30 тис. людей в Мар’їнці, Красногорівці і населених пунктах 
Волноваського р-ну залишилися без води протягом 7 днів через ремонт на 
Південнодонбаській лінії водопостачання.  

 Доступ до документації: Партнери повідомляють про проблеми з 
тимчасовим житлом у жителів непідконтрольної території, які приїжджають в 
Станицю Луганську, щоб отримати документи, що посвідчують особу, і 
чекають, поки їх документи будуть готові. Від людей, які не можуть оплатити 
добову вартість житла, орендодавці іноді вимагають, щоб ті займалися 
прибиранням, будівельними або сільськогосподарськими роботами.  
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                      ОСНОВНІ ФАКТИ 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ  

 HelpAge International забезпечила домашній догляд за 3 364 людьми з інвалідністю та маломобільними літніми людьми та 
допомогла 2 386 людям у 12 громадських центрах для літніх людей у Донецькій та Луганській обл.  

 Проліска надала індивідуальну допомогу 155 людям, які потребували документів, що посвідчують особу, допомоги у перетині 
КПВВ, транспорту для доступу до державних послуг та відновлення соціальних виплат і пенсій та доставила 2 т. питної води 72 
самотнім людям з інвалідністю та людям літнього віку в Торецьку і Північному, де води не було більше тижня. 

 Dorcas надала групову психосоціальну допомогу 205 людям в населених пунктах біля лінії розмежування в Донецькій обл.: у 
Дачному, Курахівці, Зоряному, Гірнику, Солнцівці, Новоселидівці, Кураховому. 

 Данська рада з питань біженців – Данська група із розмінування провела 225 сесій із інформування про мінну небезпеку для 
1014 людей на КПВВ в Станиці Луганській та для 2 701 людини на КПВВ в Майорському. 

 Норвезька рада з питань біженців надала правову допомогу та консультації 1 348 людям, з яких 27% проживає на 
непідконтрольній території. Найчастіше виникали питання щодо призупинення пенсій, заборгованості по пенсійних виплатах, 
отримання свідоцтва про смерть і електронних перепусток. 

 Партнери кластера з питань захисту на непідконтрольній території Донецької обл. надали індивідуальні консультації 603 людям 
(в тому числі 91 людям, які повернулися на своє місце проживання) та групові консультації 205 людям у Бойківському, Горлівці, 
Донецьку, Єнакієво, Сніжному, Старобешево та Шахтарську.  

 Мобільні бригади Фонду Народонаселення ООН та ЮНІСЕФ надали цільову допомогу 643 потерпілим від гендернозумовленого 
насильства, з них 108 - ВПО. 44 потерпілим було надане безпечне місце проживання та комплексна психосоціальна допомога в 
семи притулках, які підтримує Фонд Народонаселення ООН. 

 Ла-Страда прийняла 1 586 дзвінків на національну цілодобову гарячу лінію із гендернозумовленого насильства. Було 
повідомлено про 892 випадків насильства, з них 35% - фізичне та сексуальне насильство. 

АДВОКАЦІЯ 
 У Міжнародний день людей похилого віку Норвезька рада з питань біженців і HelpAge International опублікували заяву Люди 

похилого віку в зоні конфлікту на сході Україні: беззаперечна цінність для суспільства, у якому представлено основні проблеми 
у сфері захисту, з якими стикаються люди похилого віку у зоні конфлікту. 

 УВКБ ООН та Український інститут з прав людини організували Форум «Разом до мети», який дав можливість ВПО поділитися 
своєю думкою і досвідом щодо законодавчих рішень для ВПО і населення, яке постраждало від конфліктів, з депутатами та 
представниками міжнародних та неурядових організацій. 

 Stabilization Support Service та коаліція  організацій «Група Впливу», «Донбас-СОС», «Право на Захист», «Восток-СОС», 
«Інформаційний центр про права людини» представили проект альтернативної системи виплати пенсій та соціальних виплат 
для ВПО, що передбачає скасування перевірки фактичного місця проживання.  

 Група із семи міжнародних та національних організацій («МАМА-86», АДРА в Україні, People in Need, Польська гуманітарна 
організація, Première Urgence Internationale, Terre des Hommes і Проліска) ініціювали Петицію Президенту України, що закликає 
вжити термінових заходів для забезпечення доступу до води для всіх, хто постраждав від конфлікту в Україні.  

ТРЕНІНГИ/ ЗАХОДИ 
 HelpAge International провела тренінг щодо мінімальних стандартів включення питань віку та інвалідності до гуманітарних 

програм для 21 учасника у в Маріуполі.  

 Міжнародна організація з міграції провела тренінги для 80 місцевих спеціалістів із психосоціальної, які провели 52 52 групові 
сесії із психосоціальної допомоги у 24 громадах, в яких взяли участь 717 людей (з них 56 ВПО, 57 люди з інвалідністю, 62 люди з 
багатодітних сімей). 

 Данська рада у справах біженців провела підготовку співробітників з забезпечення прав дітей у разі збройного конфлікту для 
30 офіцерів ЦВС, в тому числі тих, хто буде працювати в районі 15 км уздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській обл. 

 Дитячі містечка СОС в Україні провели тренінг з принципу «Не нашкодь» у сфері надання послуг сім'ям з дітьми для 15 
соціальних працівників, психологів та представників державних громадських служб. 

 НУО «Волонтер» спільно з ЮНІСЕФ провели два тренінги з позитивного виховання дітей, управління стресом і вигоранням для 
50 фахівців в громадах, які працюють з дітьми та їхніми опікунами в Маріуполі і Попасній.   

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗАХОДІВ 2018                                                             
 

3.3M 
Людей, що потребують допомоги 

1.3M 
Цільового населення 

0.9M 
Людей, що отримали допомогу 

92 
Партнерів 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 
Humanitarian Response 
2018 Портал Кластеру з захисту 
Довідник безкоштовної правової допомоги 

 

# проведено та зареєстровано  

моніторингових місій з захисту 

# людей, що отримали тренінг з протимінної 

безпеки через інформаційні сесії 

# людей, що отримали інформацію 

# жінок, чоловіків, хлопців та дівчат, що мають 

доступ до базових послуг 

# жінок, чоловіків, хлопців та дівчат, що отримали 

підтримку через проекти з розбудови миру або 

соціальної згуртованості, заходів у громадах 
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