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ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ САБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО 

НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

             

             ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
• Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав 

людини зафіксувала 7 жертв серед мирного населення. Всі випадки 
пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. 

• Ситуація у сфері безпеки: Після досягнення домовленостей про режим 
повного припинення вогню з 27 липня 2020р. ситуація на території уздовж 
лінії розмежування залишається відносно спокійною. 

• COVID-19: Кількість випадків COVID-19 в Донецькій та Луганській областях 

подвоїлася: з 2 242 у серпні до 4 561 у вересні; 1 206 нових випадків було 
зареєстровано де-факто владою на непідконтрольній території. 

• Свобода пересування: 8 вересня на КПВВ  Станиця Луганська близько 

300 людей на декілька годин застрягли на нульовому блокпості через 
проблеми з функціюванням мобільного додатку «Дій Вдома». 
Щонайменше 14 особам було відмовлено у в'їзді на непідконтрольну 
територію, вони залишились ночувати на нульовому блокпості, чекаючи 
підтвердження місця свого проживання на непідконтрольній території.   

У вересні КПВВ Новотроїцьке працював лише двічі на тиждень, що 
створювало чергу бажаючих перетнути КПВВ. До 18 вересня біля 15 осіб 
щодня ночували на нульовому блокпості в очікуванні дозволу де-факто 
влади в'їхати на непідконтрольну територію. 

• Пожежі у Луганській області: 30 вересня, уздовж лінії розмежування на 
підконтрольній території Луганської області виникли масові пожежі, що 
охопили щонайменше 20 000 гектарів та завдали шкоди 32 населеним 
пунктам; евакуйовано  майже 1 000 осіб, щонайменше 250 будинків 
пошкоджено. 1 жовтня через пожежі та, як наслідок, детонування  мін/ВЗВ 
було закрито КПВВ «Станиця Луганська», людей було евакуйовано. 

• Доступ до засобів до існування: Економічне становище людей, що 
проживають на непідконтрольною території Донецької області, погіршилося через брак робочих місць. Карантинні 
заходи обмежили доступ до ринку праці на підконтрольній території України і в РФ. Закриття КПВВ позбавило людей 
похилого віку можливості отримувати пенсії та соціальні виплати на підконтрольній території . 

• Оцінка потреб: Обговорення у фокус-групах, проведені партнерами Консорціуму ACCESS у 18 населених пунктах 

підконтрольної території Донецької області, показали що основними проблемами для населення є погана 
транспортна інфраструктура, пошкодження житла в результаті конфлікту, відсутність централізованого газового 
опалення, брак медичних та соціальних працівників, а також відсутність знань про те, як захищати свої права перед 
місцевою владою. 
 

© Aleksey Filippov / Hospital destroyed as a result of shelling, Donetsk 
©OHCHR/ Woman with disabilities crossing EECP Stanytsia Luhanska 

© ДСНС / КПВВ Станиця Луганська після пожежі, Луганська область 

 

КОНТАКТИ КЛАСТЕРУ  
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ 

Анна Річ, Координаторка Кластеру з 
питань захисту, rich@unhcr.org 

Катерина Мартиненко, Cпеціалістка по 
роботі з інформацією Сабкластеру з 
питань захисту дітей, 
kmartynenko@unicef.org 

Олена Кочемировська, Координаторка 
Сабкластеру з гендерно-зумовленого 
насильства, kochemyrovska@unfpa.org 

Мартін Убрехт, Координатор 
Сабкластеру з питань протимінної 
діяльності, martin.oubrecht@undp.org 

Акбар Назрієв, Координатор ТРГ з 
питань осіб похилого віку та осіб з 
інвалідністю, akbar.nazriev@helpage.org 

Володимир Хорбаладзе, Координатор 
ТРГ з питань житла, землі та майна 
volodymyr.khorbaladze@nrc.no 
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ОСНОВНІ ФАКТИ 

РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

• Товариство Червоного Хреста евакуювало 15 маломобільних осіб  із 

зони пожеж в Луганській області до пунктів надання допомоги та 

тимчасового розміщення. 

• УВКБ ООН спільно з БФ «Центр розвитку Донбасу» здійснило 8 

моніторингових візитів до КПВВ Оленівка (непідконтрольна 

територія Донецької області) з  метою спостереження ситуації зі 

свободою пересування та забезпечення захисту цивільним особам, 

які перетинають лінію розмежування. 

• Електрокари ГМ Проліска на КПВВ Станиця Луганська 

транспортували до нульового блокпосту і назад 16 147 

маломобільних осіб. 

• БФ Право на захист допоміг 455 людям літнього віку на КПВВ 

встановити та скористуватися мобільним додатком «Дій Вдома». 

• Норвезька рада у справах біженців надала правову допомогу, 

включаючи інформування та , консультування, 598 особам; 26% з 

яких проживають на непідконтрольній території. 

• ГО Донбас СОС надала 2 052 юридиичних консультацій та 

консультацій у сфері захисту, 52% запитів стосувалися карантинних 

заходів та 27% -  функціонування мобільного додатку „Дій Вдома”. 

• HelpAge International через волонтерів у місцевих громадах надали послуги з догляду на дому 2 047 літнім людям. 

Під час домашніх візитів було надано психосоціальну підтримку та непродовольчі товари. 

• Польська гуманітарна акція за підтримки ЮНІСЕФ надала індивідуальне супровід у справі 67 дітям та 75 дорослим, 

які постраждали від інцидентів, пов’язаних з мінами/ВЗВ. 

• Terre Des Hommes за підтримки ЮНІСЕФ провели сесії з психосоціальної підтримки для 152 дітей із семи громад, 

розташованих уздовж лінії розмежування. 
• Save the Children через громадський центр у Красногорівці надав психосоціальну підтримку 180 дітям та провів сесії, 

присвячені запобіганню COVID-19 для 119 осіб, у тому числі для 19 дорослих та 100 дітей. 

• П’ять мобільних груп PIN провели 140 групових та індивідуальних сеcій з психосоціальної підтримки для 301 

людини з Ясинуватського, Бахмутського, Мар’їнського та Попаснянського районів. 

• Українська фундація громадського здоров’я надала 3 031 онлайн та телефонних консультацій для людей, що 

проживають у Донецькій та Луганській областях; 46% консультацій стосувалися домашнього насильства, 8% - питань, 

пов'язаних з COVID-19, 6% - насильства поза сім'єю та 1,2% - цькуванню. 

• Фонд з питань народонаселення підтримав відкриття першого в Маріуполі денного центру для жінок та дітей, які 

постраждали від домашнього насильства. Центр надає психосоціальні та юридичні послуги, а також проводить 

профілактичну роботу з агресорами. 

AДВОКАЦІЯ  

• 17 вересня 2020 року Парламент прийняв законопроєкт №2618 про внесення змін до Закону «Про Протимінну 

Діяльність в Україні». Закон має усунути бар’єри для створення Національного органу з протимінної діяльності, 

Центрів протимінних операцій, а також посилити соціальний захист жертв мін та спроможність операторів 

протимінної діяльності. Ці зміни довгий час лобіювалися партнерами Кластеру з питань захисту та донорською 

спільнотою. Партнери Саб-Кластеру з протимінної діяльності -  DRC-DDG, HALO Trust та КП ОБСЄ в Україні тісно 

співпрацювали з парламентським Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки, надаючи коментарі 

та рекомендації до законопроєкту. Для забезпечення повноцінного функціювання, Закон потребує розробки 

додаткових підзаконних актів. Наразі Закон ще не підписаний Президентом України. 

• 17 вересня БФ Право на захист спільно з УВКБ ООН та за участі Донецької та Луганської ЦВА провели онлайн-

презентацію моніторингового звіту про ситуацію на КПВВ за перше півріччя 2020р. Під час презентації були 

висвітлені ключові проблеми, пов’язані з перетином лінії розмежування під час карантинних обмежень та надано 

рекомендації центральним та місцевим органам влади. 

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ 

• У Мар’їнці Данська рада з питань біженців провела круглий стіл присвячений механізму компенсації за житло, що 

зруйноване внаслідок конфлікту. Під час заходу представники місцевої влади та неурядових організацій обговорили 

останні законодавчі зміни у процедурі компенсації. 

https://www.facebook.com/events/323348148924622/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1600172475735196
https://www.facebook.com/events/323348148924622/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1600172475735196
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/eecp-semiannual-monitoring-report-r2p-2020-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BF%D0%B2%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F

