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ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 
ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

               ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Жертви серед цивільного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини 

зафіксувала 12 жертв серед цивільного населення (2 людей загинуло і 10 було 
поранено). Це утричі більше, ніж у січні. Загалом, інциденти, пов’язані з вибухом мін 
та вибухонебезпечний залишків війни, призвели до 50% жертв.  

 Мінне забруднення: 23 лютого на КПВВ "Оленівка" (Донецька обл., непідконтрольна 
уряду України територія) мікроавтобус підірвався на міні. Внаслідок інциденту 2 
людини загинуло і одну було тяжко поранено.  

26 лютого 3 людей зазнали поранень внаслідок вибуху міни, коли збирали дрова у 
лісі неподалік Гродівки (Донецька обл.).  

 Ситуація в сфері безпеки: Порівняно з попередніми місяцями, спостерігалося 
посилення бойових дій, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти інфраструктури по 
обидва боки лінії розмежування. Внаслідок обстрілів на підконтрольній та 
непідконтрольній територіях було пошкоджено щонайменше 86 приватних будинків. 
На підконтрольній території було пошкоджено або зруйновано 43 будинки, що в 2,5 
рази більше, ніж у січні 2019 року та в 4 рази більше, ніж у грудні 2018 року. 

2 лютого 4 людей, які організовували похорон, потрапили під обстріл в Чормалику 
(Донецька обл.). Автобус похоронної служби відразу ж залишив територію, а 
працівникам довелося ховатися від обстрілу у могилі.  

4 лютого робітники місцевої організації, що надавала гуманітарну допомогу, 
потрапили під обстріли в с. Золоте-4 (Луганська обл.) та Травневе (Донецька обл.).  

26 лютого 7 будинків було пошкоджено внаслідок обстрілу у с. Золоте. Місцеві 
органи влади провели нараду для визначення альтернативних приміщень для 
розміщення постраждалих.  

 Свобода пересування: У лютому 5 людей померло внаслідок  ускладнень зі 
здоров’ям при перетині лінії розмежування, у однієї людини стався інсульт.  

14 лютого 46 осіб застрягли між блокпостами, оскільки непідконтрольна сторона 
дозволила їм просування у напрямку до КПВВ "Майорське", в той час як КПВВ уже 
закрився.  27 людей повернулися назад на непідконтрольну територію, а 19 особам 
було дозволено в’їхати на підконтрольну територію.  

Жителі населених пунктів Комунарівка (Сарабаш), Піщане, Камінка, та Тельманове 
(Бойківське) (непідконтрольна тер. Донецької обл.) не мають транспортного зв’язку 
оскільки єдиний постачальник послуг відмовився працювати на цьому маршруті 
через поганий стан  доріг.  

 Житлові, земельні  та майнові права: Від жителів Миколаївки, Новотроїцького, Кодеми та сусідніх сіл (Донецька обл.) органи місцевої 
влади вимагають сплати земельного податку на сільськогосподарську землю, незважаючи на те, що її не можна обробляти через 
збройний конфлікт.  

 Доступ до основних послуг: У лютому внаслідок пошкодження водогону поблизу лінії розмежування були відрізані від водопостачання 
3 500 жителів у Сніжному (Донецька обл., непідконтрольна уряду України територія) та близько 5 000 людей у Луганську та сусідніх 
селищах.  

 Доступ до освіти: Протягом  майже одного місяця діти з Благовіщенки та Колесниківки (Луганська обл.) не могли відвідувати дитячі садки 
та школи оскільки шкільні автобуси не могли доїхати в селища через поганий стан доріг.
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                    ОСНОВНІ ФАКТИ 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ 
  

 21 лютого УВКБ ООН організувало доставку в Донецьк спільного 
гуманітарного конвою МОМ/ВООЗ/ЮНІСЕФ, який доправив медичне 
обладнання, підгузки для дорослих, гігієнічні набори для соціальних установ, 
тощо. 

 Партнери Кластеру з питань захисту на непідконтрольній території Донецької 
області надали консультації з питань правового захисту та допомогу 850 
особам, у тому числі 43 ВПО та 32 особам, що повернулися, а також провели 
6 семінарів з питань ґендерно-зумовленого насильства для 72 осіб. 

 HALO Trust провели 47 сесій з інформування про мінну небезпеку для 2 731 
осіб у 17 населених пунктах біля лінії розмежування, індивідуально 
відвідуючи  доросле населення увечері та на вихідних з метою кращого 
охоплення. Було виявлено та позначено дев’ять нових небезпечних зон 
загальною площею майже 1,6 млн м2.  

 Данська Рада з питань біженців/Данська група з розмінування провели 205 
сесій з інформування про мінну небезпеку для 4492 осіб на КПВВ "Станиця 
Луганська" та "Майорське". 

 HelpAge International надали набори для надзвичайних ситуаціях 17 літнім 
людям, які постраждали від обстрілів в с. Золоте та Новолуганське, а також 
надали допомогу 3162 літнім людям через 6 безпечних громадських 
просторів у Донецькій та Луганській областях.  

 Polish Humanitarian Action надали багатоцільові грошові виплати 1500 людям 
з населених пунктів Світлодарськ, Ласточкине (Донецька обл.), Трьохізбенка, Золоте-4, Передільське та Кримське (Луганська обл.). 

 "Проліска" надали підтримку 6 громадам, що проживають вздовж лінії зіткнення,  допомігши розчистити заблоковані снігом дороги у 
Благовіщенці, Бахмутці та Жованці, надали гуманітарну допомогу лікарні в Сіверську; надали інтернет обладнання школі в Чермалику; 
допомогли організувати подорож дітей з Миронівки на позакласні заходи.  

 Норвезька Рада у справах біженців надала інформацію, консультування, правову допомогу та тренінги 1860 особам, з яких 33% були з 

непідконтрольних уряду територій. Основні проблеми в сфері захисту були пов’язані з виплатами пенсій, видачою електронних 

перепусток, отриманням свідоцтва про смерть та отримання спадщини на підконтрольних територіях. 

 "Право на захист" надали консультування  з питань соціального захисту 2 666 особам, з них 57% були людьми похилого віку. Найбільша 
кількість осіб отримали консультації у Донецькій (59 %) та Луганській (23%) областях. Від загальної кількості осіб, що отримали допомогу 
в лютому, – 38% жителі непідконтрольних територій, 22% проживають поблизу лінії розмежування та 37% ВПО.  

 Save the Children передали Авдіївський громадський центр, що надає психосоціальну підтримку постраждали від конфлікту дітям, на 
баланс місцевим органам влади, які будуть утримувати центр з метою забезпечення його постійного функціонування. 

 Групи психологічної підтримки Фонду Народонаселення ООН надали допомогу 429 потерпілим від ґендерно-зумовленого насильства. 
Більш ніж 20 отримали безпечне місце для проживання та комплексну психологічну підтримку в 7 центрах, які підтримує Фонд. 

 "Українські рубежі" через адаптивний культурний центр "AKCenter" у Харкові надали психологічну підтримку 150 сім’ям ВПО. 

 Програма "Радники" за підтримки Stabilization Support Services надала методологічні консультації з питань соціального захисту ВПО 807 
спеціалістам з соціального захисту та 196 представникам громадських організацій. 

АДВОКАЦІЯ  
 Кластер з питань захисту підготував Адвокаційну довідку про виборчі права внутрішньо переміщених осіб в Україні, закликаючи державні 

органи влади внести зміни у законодавство відповідно до міжнародних стандартів для зняття існуючих юридичних та практичних 
перепон для участі ВПО у виборах, у тому числі на місцевому рівні, а також вжити спеціальні заходи для забезпечення безперешкодного 
доступу ВПО з особливими потребами до виборчих дільниць та заходів, пов’язаних з виборами. 

 Рада Європи та Конгрес місцевих та регіональних громад Європи організували конференцію з питань виборчих прав ВПО. Учасники 
закликали Парламент прийняти проект Закону № 6240 з метою усунення існуючих перепон для повної участі ВПО у виборах.  

 Данська Рада з питань біженців/Данська група з розмінування та ЮНІСЕФ організували круглий стіл за результатами "Оцінки потреб 
дітей, що постраждали від мінної небезпеки", яка була проведена у вересні-грудні 2018 року. Рекомендації  круглого столу щодо 
всебічної підтримки дітей та їх сімей будуть направлені органам влади, відповідальним за підготовку програм допомоги дітям, що 
постраждали від мінної небезпеки в Україні. 

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ 
 УВКПЛ ООН провело семінар з питань попередження свавільного затримання, катувань та сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом, житлових, земельних і майнових прав, свободи пересування для 42 працівників відділу із військово-цивільного 
співробітництва, які будуть направлені в Донецьку та Луганську області. 

 Норвезька Рада у справах біженців провела 2 тренінги з судової практики Європейського Суду з прав людини для 11 суддів з судів 
Луганської області та 13 суддів з судів Донецької області. 

 Terre des Hommes провели 2 тренінги щодо мінімальних стандартів захисту дітей в гуманітарній діяльності для 42 учасників в Донецькій 
та Луганській областях. 

 "Група впливу" провела тренінг для представників ЗМІ щодо процедури тимчасової зміни місця голосування з метою забезпечення 
реалізації внутрішньо переміщеними особами своїх виборчих прав. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/advocacy-note-voting-rights-internally-displaced-persons-ukraine

