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УКРАЇНА 
КВІТЕНЬ 2017 

ДО КЛАСТЕРА З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЛЯ ТА РОЗМІНУВАННЯ 

 

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Ситуація у сфері безпеки: У квітні УВКПЛ зареєструвало 62 жертви конфлікту серед 

мирного населення: 11 убитих та 51 поранених. 23-го квітня у районі села Пришиб, що 
знаходиться на непідконтрольній території Луганської області, автомобіль СММ ОБСЄ 
підірвався на міні: 1 співробітник загинув та 2 поранено. Вперше з початку конфлікту, 
число жертв серед цивільного населення в результаті мінних інцидентів перевищило 
кількість жертв, в результаті артилерійських обстрілів. 

 Ситуація у сфері захисту дітей: 10-го квітня у Докучаєвську (непідконтрольна уряду 
територія Донецької області) було обстріляно дитячий садок, у той час як у ньому 
знаходилось 118 дітей. 11-го квітня у Мар’їнці (підконтрольна територія Донецької 
області)  128 дітей було евакуйовано зі школи до сусіднього бомбосховища через 
мінометний обстріл. В обох випадках не було повідомлено про жертви. 

 Доступ до соціальних виплат та пенсій: У Луганській області, пенсіонери повинні 
проходити фізичну перевірку у Пенсійному фонді та Міністерстві соціальної політики на 
додаток до вже існуючої перевірки Ощадбанку. 3-го квітня Пенсійний Фонд призупинив 
виплату пенсій 64 000 ВПО, зареєстрованим у Луганській області, на основі інформації 
про те, що вони не перетинали КПВВ або міжнародній кордон протягом останніх двох 
місяців. Пенсіонери, що потрапили до цього списку, мають подати заяву на відновлення 
виплат до Пенсійного Фонду. Цей процес включає процедуру верифікації Міністерства 
соціальної політики, що включає відвідини домівок в цілях перевірки статусу проживання ВПО за вказаними адресами. 

 Доступ до житла: ВПО, які проживають у Бердянську Запорізької області, повідомляють, що вони повинні знайти нове житло до 
літа. Оскільки місто є популярним місцем відпочинку, багато орендодавців здають житло влітку на денній ставці. Тому, ВПО 
доведеться або платити більше аби зберегти своє житло, або ж виселятися та шукати інші варіанти. Понад те, ВПО в Селідово 
Донецької області повідомляють, що орендодавці вимагають одноразовий внесок у розмірі 1 000 – 2 000 гривень за можливість 
використовувати їхню домашню адресу для перевірок Міністерства соціальної політики. 

 Доступ до основних послуг: 25-го квітня Луганська електроенергетична асоціація зупинила поставки електроенергії до 
непідконтрольної території Луганської області за несплату боргів за воду та електроенергію. Органи влади де факто відновили 
поставки електроенергії у деяких населених пунктах, однак, це рішення не є сталим у довгостроковій перспективі, так як борги 
накопичуються. 

 У квітні десятки тисяч мирних жителів, зокрема на непідконтрольній території, неодноразово мали проблеми з доступом до питної 
води через пошкодження фільтруючих гідроелектростанцій або ліній електропередачі за рахунок обстрілів. Див графік нижче: 

 

© Норвезька рада у справах біженців, КПВВ «Станиця Луганська»  
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Локації кімнат із психосоціальної допомоги, 
відкритих DRC  

 

Свобода пересування 
У відповідь на правозахисні зусилля партнерів 
Кластеру з питань захисту, 14-го квітня СБУ видала 
новій тимчасовий указ щодо перетину лінії 
розмежування, що містить ряд удосконалень: 
 необмежений термін дії дозволів на перетин 

лінії розмежування;  
 людям, що живуть у «сірій зоні» більше не 

треба подавати заяву на отримання дозволу, 
оскільки буде достатньо пред'явити паспорт із 
пропискою; 

 збільшено перелік документів, які діти, 
народжені після 1998 року можуть пред'явити 
для перетину лінії розмежування; 

 військово-цивільним адміністраціям у 
Донецькій та Луганській областях була 
поставлена задача підтримки КПВВ у межах 
своєї зони відповідальності 

ОСНОВНІ ФАКТИ 
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ 

 Данська рада у справах біженців (DRC) відкрила 5 кімнат із психосоціальної допомоги 
(ПСД) для людей, що живуть вздовж лінії розмежування. Окрім ПСД, організація 
закликає партнерів, які реалізують ініціативи на базі громад , також використовувати ці 
центри. 

 УВКБ ООН надало чотири модулі Державній прикордонній службі на КПВВ «Мар’їнка», 
збільшуючи кількість персоналу на 20 осіб, з метою підвищення пропускної здатності 
та скорочення часу очікування для цивільних осіб, які перетинають лінію 
розмежування. Кожен модуль має окреме вікно для людей з особливими потребами. 

 Save the Children запустили програми дитина дитині в 11 школах Костянтинівки 
Донецької області. 

 24-го квітня НУО «ПРОМИР» відкрила новий центр психосоціальної допомоги у 
Слов’янську, у якому буде надаватися допомога дітям та дорослим із особливими 
потребами.  

 5-го квітня Данська рада у справах біженців разом зі своїм виконавчим партнером 
Маріупольською спілкою молоді, відкрили два молодіжних центри (у Костянтинівці та Слов’янську), які надаватимуть 
психосоціальну допомогу, навчання життєвим навичкам та будуть цетрами для проведення семінарів та громадських заходів. 

 Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно зі своїми партнерами НУО «Українські рубежі» та Києво-Могилянською академією провели 
консультування спрямоване на зниження стресу та розвитку стійкості для 694 постраждалих від конфлікту дітей і 666 дорослих 
(батьків, персоналу школи та вчителів) у 6 школах та 9 дитячих садках Балаклеї, Харківської області. 

 НУО «Донбас SOS» спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій підготували буклет з освіти про мінну небезпеку для 
людей, що живуть вздовж лінії розмежування.   

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Норвезька рада у справах біженців організувала круглі столи у Сєвєродонецьку та Краматорську для обговорення механізмів 
виплати пенсій людям, що проживають на непідконтрольній уряду території. На цих заходах були присутні представники 
облдержадміністрацій, пенсійних фондів, відділів соціального захисту та місцевих судів.  

 7-го квітня НУО «Право на захист» організувала зустріч між партнерами 
Кластеру з питань захисту та представниками Ощадбанку для обговорення 
проблем захисту, що виникають у ВПО в процесі верифікації. 

 21-го квітня Данська рада у справах біженців організувала круглий стіл 
«Доступ до правосуддя та правозахисту», щоб обговорити права дітей з 
непідконтрольної території, що проживають на підконтрольній території 
без батьків/ опікунів. Зокрема, піднімались питання статусу дитини, що 
постраждала від збройного конфлікту та документації у справах 
неповнолітніх, ув’язнених на непідконтрольній уряду території.  

 28-го квітня Рада Європи у співпраці з Донецькою обласною військово-
цивільною адміністрацією провела круглий стіл у Краматорську щодо 
викликів у «сірій зоні» як частини проекту «Зміцнення прав людини для 
ВПО в Україні».  

 28-го квітня НУО «Слов’янське серце» та «Конвіктус Україна» організували 
круглий стіл у Слов’янську на тему: «Підвищення поінформованості щодо 
гендерно-обумовленого насильства». 

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ 

 Ла Страда провела тренінг для 30 операторів «гарячої лінії» поліції з Маріуполя щодо виявлення та реагування на потреби дітей, 
дитячу психологію та телефонну комунікацію з дітьми, що живуть в/біля зони конфлікту.  

 У квітні Данська рада у справах біженців провела два тренінги для 38 представників служб у справах дітей Донецької області на дві 
теми: 1.) співпраця представників влади та служб у справах дітей задля забезпечення моніторингу прав дітей у ситуаціях збройного 
конфлікту; та 2.) надання психосоціальної допомоги, спрямованої на зниження стресу, профілактики емоційного вигорання та 
ефективної комунікації з клієнтами. 

 Партнери з питань захисту на непідконтрольній території провели тренінги з самозайнятості та життєзабезпечення для 285 людей, 
включаючи 51 пенсіонера, 21 ВПО, and 131 людей, що повернулися. 

 Норвезька рада у справах біженців провела тренінг «Стандарти міжнародного гуманітарного права: національне законодавство, 
що стосується захисту прав ВПО та населення, що постраждало наслідок конфлікту» у Краматорську для 18 представників 
міжнародних НУО, що працюють у північній частині Донецької області. 

 Норвезька рада у справах біженців провела тренінг у Краматорську на тему підтвердження факту пошкодження чи руйнування 
майна та порушення житлово-майнових прав для 25 представників сільрад та міських держадміністрацій районів Лиману, 
Слов’янська, Бахмута, Добропілля та Торецька.  

http://donbasssos.org/wp-content/uploads/2016/04/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf

