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

 

 
 

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

 Ситуація у сфері безпеки: У липні 2017 року УВКПЛ зареєструвало 49 жертв конфлікту 
серед мирного населення: 42 загиблих та 9 поранених. 

7 липня на центральній площі м. Луганськ було зафіксовано два вибухи, в результаті яких 
1 людина загинула та 5 людей зазнали поранень. 

 Мінна небезпека: Влітку існує ризик збільшення мінних інцидентів, у зв’язку з 
сільськогосподарською діяльністю та підвищеною мобільністю людей у цілях відпочинку 
та полювання. 

7 липня через мінний вибух один мирний житель загинув та один отримав поранення у с. 
Жованка неподалік від КПВВ «Майорське». 15 липня двоє мирних жителів загинило в 
результаті вибуху на розтяжці біля р. Сіверський Донець у Раївці (непідконтрольна 
територія Луганської області). 17 липня трактор підірвався на вибуховому пристрої у полі 
в с. Гнутове (підконтрольна територія Донецької області), в результаті чого двоє мирних 
жителів зазнали поранень. 

 Свобода пересування: 16 липня мирний житель отримав кульове поранення, 
перетинаючи лінію розмежування на КПВВ «Мар’їнка». 21 липня чоловік помер від 
серцевого нападу при перетині КПВВ «Станиця Луганська». 

Партнери Кластеру з питань захисту повідомляють про погіршення умов при перетині 
КПВВ «Майорське» через спеку. Відсутні покриття або намети, які б створювали тінь для 
людей, що прямують з непідконтрольної до підконтрольної території. Також було 
зафіксовано випадки втрати свідомості людьми, що перебувають у черзі, та багато 
звернень літніх людей за медичною допомогою на пункті пропуску. 

 Доступ до соціальних виплат та пенсій: Внаслідок поправок до Постанови Кабіна № 505 
кількість ВПО, що мають право на адресну фінансову допомогу, була суттєво обмежена, в 
зв’язку з тим, що ВПО, зареєстровані на підконтрольній території Донецької та Луганської 
областей, більше не матимуть права на отримання адресної фінансової допомоги. 

Згідно з даними моніторингу партнерів Кластеру з питань захисту, зареєстровано понад 
50 випадків, в основному в Авдіївці та Красногорівці, коли люди, переміщені в межах 
одного населеного пункту, не можуть зареєструватися як ВПО, та, відповідно, не можуть 
отримувати виплати для ВПО. Оскільки ці люди були переміщені через те, що їхні будинки 
були пошкоджені або зруйновані, а також вони не мають доступу виплат для ВПО, вони 
не можуть дозволити собі винаймати житло. 

 Доступ до основних послуг: На додачу до скорочень електропостачання Луганською енергетичною асоціацією (ЛЕО) 11 липня, в 
деяких частинах підконтрольної території Луганської області відбулися також скорочення водопостачання, внаслідок яких 60 000 
домогосподарств та 30 закладів охорони здоров'я та освіти втратили доступ до питної води. 18 липня жителі Лисичанська 
(підконтрольна територія Луганської області) заблокували трасу, протестуючи проти скорочень водопостачання у регіоні (див. фото 
вище). 

26 липня уряд України припинив електропостачання до непідконтрольної території Донецької області. На даний момент потреби 
непідконтрольної території в електроенергії охоплюються Старобешівською та Зуївською ТЕС, а також іншими виробниками з 
непідконтрольної території та з Російської Федерації. 

© БФ «Право на Захист», мешканці Лисичанська, Луганської обл. блокують трасу, протестуючи проти скорочень водопостачання у регіоні  

 

  

 
Для отримання детальної інформації 
 

Анна Річ, координатор кластеру з питань 
захисту, rich@unhcr.org 

Садакат Шах Рогані, координатор 
Субкластеру з питань захисту дітей, 
sroghani@hotmail.com 

Олена Кочемировська, координатор 
Субкластеру з питань гендерного 
насильства, kochemyrovska@unfpa.org 

Мартин Убрехт, координатор Субкластеру з 
питань розмінування, 
martin.oubrecht@undp.org 

Михайло Верич, координатор технічної 

робочої групи з питань осіб похилого віку 

та інвалідів, mykhailo.verych@helpage.org 

Олена Луканюк, координатор з питань 
житла, землі та майна, 
olena.lukaniuk@nrc.no 

 

Більше 4,700 дітей 

проживали у населених 

пунктах, що зазнають 
обстрілів принаймні 
двічі на тиждень 
протягом останніх трьох 
місяців 2016 р. 
 

Джерело: “Діти на лінії розмежування на 
Сході України”, ЮНІСЕФ, червень 2017 

  
 

 

 
 

 

 
 
 
Source: UNICEF ‘The Children of the Contact Line in 
East Ukraine’, 2017 
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Кластер з питань захисту, липень 2017 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 
(відповідно до Піврічного огляду виконання ПГР) 

 

  
 
  
 

 
 

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

 

*Партнери з поточною, закінченою та призупиненою діяльністю 

ОСНОВНІ ФАКТИ 
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ 
 Данська рада у справах біженців підтримала громадянське суспільство у створенні центру з психосоціальної допомоги в с. 

Новомихайлівка, розташованому уздовж лінії розмежування. Цей простір допоможе відновити згуртованість громади, об'єднати 
місцеве населення та, таким чином, поліпшити добробут громади за допомогою заходів із психосоціальної допомоги для дітей та 
дорослих. 

 У селі Новогригорівка (розташованому безпосередньо на лінії розмежування) Данська рада у справах біженців сприяла проекту на 
підтримку громади, метою якого є розширення можливостей, зміцнення та розвиток спроможностей на основі громади для тих, хто 
живе в безпосередній близькості від конфлікту. 

 Данська рада з розмінування провела навчальні сесії з питань мінної небезпеки для 3 728 чоловік (2089 дітей та 1819 дорослих), 
більшість з яких проходила в Кремінському, Маріупольському, Мар’їнському, Попаснянському, Новоайдарському та Станично-
Луганському районах. 

 НУО «Проліска» реалізувала 7 проектів на підтримку громад на підконтрольній території Донецької області, які спрямовані на 
поліпшення умов у наступних громадських приміщеннях: два дитячих садки, бібліотека, школа, центр об'єднання ветеранів та дві 
спортивні школи. 

 Партнер Кластера з питань захисту реалізує 5 проектів на підтримку громад на непідконтрольній території Донецької області по 
реабілітації школи, амбулаторного центру, дитячого садка, гуртожитку та лікарні. 

 HelpAge провела опитування 5246 бенефіціарів (3891 жінок, з них 326 – з інвалідністю; 1327 чоловіків, з яких 201 –з інвалідністю та 
473 ВПО) у 89 населених пунктах Донецької та Луганської областей для вибору до нових проектів: по догляду на дому та центрів 
надання допомоги для літніх людей. 

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 Норвезька рада у справах біженців опублікувала кейс стаді «Соціальне житло для ВПО та осіб, що постраждали від конфлікту: 

порівняльний аналіз проектів у Бахмуті, Слов’янську та Краматорську» а також інформаційний бюлетень «Люди на Сході України: 
без житла і компенсації». 

 10 липня Данська рада у справах біженців провела круглий стіл на тему "Доступ до правосуддя та правозахисту", щоб привернути 
увагу до питань виплати житлової допомоги тимчасово безробітним ВПО, відновлення паспортів для ВПО та питання штрафів для 
підприємців зареєстрованих на непідконтрольній території. 

 БФ «Право на захист» надав центральному відділу Ощадбанку свій звіт з «Моніторингу перебігу фізичної ідентифікації пенсіонерів-
ВПО», а також рекомендації щодо того, яким чином банк може покращити процедури фізичної ідентифікації серед пенсіонерів. 

 У результаті спільних зусиль робочої групи з доступу до пенсій, законопроект № 6692 був зареєстрований 12 липня у парламенті. 
Законопроект передбачає доступ до пенсій для мешканців непідконтрольної території без необхідності реєструватися як ВПО на 
підконтрольній території, та гарантує, що трирічний термін обмеження не застосовується до людей, що постраждали в результаті 
конфліктів чи катастроф. 

 БФ «Право на захист» провів зустріч із Державною міграційною службою для обговорення проблем під час процедури 
ідентифікації, з якими стикаються ВПО та мешканці непідконтрольної території та Криму, при зверненні до Державної міграційної 
служби для отримання документів, що посвідчують особу чи міжнародних паспортів, або ж  для оновлення фотографій у своїх 
документах та паспортах. 

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ 
 У липні 12 саперів Данської ради з розмінування пройшли навчання за сприяння ECHO, а на початку серпня вони почнуть 

розмінування в затверджених небезпечних районах Луганської області. 
 12 липня Данська рада у справах біженців провела тренінг в Національному військовому університеті на тему: «Захист прав дітей 

під час військового конфлікту» для 28 студентів Національного університету оборони України. Тренінг був зосередженій на 
міжнародних принципах та національному законодавстві стосовно захисту прав дітей під час військового конфлікту. 

 27 липня Норвезька рада у справах біженців провела тренінг у м. Щастя на тему: «Стандарти міжнародного гуманітарного права; 
національне законодавство, яке захищає права ВПО та населення, що постраждало в результаті конфлікту на Сході України» для 
25 представників місцевих та міжнародних НУО. 

 27 липня Норвезька рада у справах біженців провела тренінг в м. Сєвєродонецьк на тему: «Доступ до правосуддя: судова практика 
та законодавство щодо захисту прав ВПО та постраждалого від конфлікту населення» для 22 працівників територіальних органів 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій. 

 27 липня БФ «Право на захист» спільно з Карітас провели семінар у Лозовій (Харківська область) щодо ризиків торгівлі людьми для 
40 ВПО та місцевих жителів. 

 НУО «Крим SOS» провела тренінг з підвищення спроможності в смт. Лазурне Херсонської області для 16 ВПО.  
 24-28 липня Данська рада у справах біженців організувала семінар у Грузії щодо довгострокових рішень у сфері житла для 

представників Міністерства тимчасово окупованих територій та ВПО. 
 

1.85 M 
Цільового населення 

3.3 M 
Людей, що потребують допомоги 

454,324 
Людей отримали допомогу (2Q 2017) 
2016) 
85 
Партнерів * 

ДОСЯГНЕННЯ ЗГІДНО ІНДИКАТОРІВ ПГР, Q2 2017 

Моніторинг дотримання  

прав людини та захисту 

Надання правової 

допомоги/консультацій 

Підвищення обізнаності та  

поширення інформації 

Забезпечення основних послуг, а 

також індивідуальної допомоги 

Підтримка  

довгострокових рішень 

Ціль: 6,600  
моніторингових  візитів   

Ціль: 112,500 осіб отримають 
правову допомогу 

Ціль: 960,000 осіб 
отримають інформацію 

Ціль: 310,500 осіб 
отримають доступ до 

основних послуг 
 

Ціль: 80,000 осіб 
отримають допомогу  

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/protection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY4MzdjMTctNTUwZi00MjM4LTgyNGYtODVhZmNjNzg0NjQ4IiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
http://unhcr.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4c07ef9729c24411bf68810b31d459cf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing-notes/ukraine/case-study-social-housing-for-idps_ukr.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing-notes/ukraine/briefing-note_compensation-for-damaged-housing_ukr.pdf
http://vpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A4%D0%86_%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf
http://vpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A4%D0%86_%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf

