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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 жовтні 2017 року Моніторингова місія ООН з прав людини 
зареєструвала 24 жертв конфлікту серед мирного населення: 5 загиблих та 19 поранених. У 
жовтні інциденти, пов’язані з мінами, налічували майже 67% жертв серед мирного 
населення. 

 Мінна небезпека: 16 жовтня один мирний житель отримав поранення від вибуху міни на 
непідконтрольній території біля КПВВ «Майорське», намагаючись перетнути лінію 
розмежування за межами КПВВ. 16 жовтня ще один мирний житель отримав поранення від 
вибуху міни поблизу Зайцеве (підконтрольна територія Донецької області). У жовтні один 
мирний житель був поранений, коли його трактор підірвався на невідомому вибуховому 
пристрої в Слов'яносербську (непідконтрольна територія Луганської області). 

 Свобода пересування: Люди не змогли отримати або продовжити електронні дозволи на 
перетин лінії розмежування протягом декількох тижнів в жовтні, оскільки електронна база 
даних Служби безпеки України перебувала на технічному обслуговуванні. 

 Захист дітей: Діти в ряді населених пунктів уздовж лінії розмежування продовжують мати 
обмежений доступ до освіти. Так, 350 дітей не змогли відвідувати школу в жовтні у селі 
Очеретине (підконтрольна територія Донецької області), так як ремонт школи ще не 
завершений. Школа в Курдюмівці Торецької міської ради знаходиться під загрозою закриття 
через політику оптимізації. Безкоштовні шкільні автобуси доступні тільки для більших шкіл. У 
разі відсутності шкільних автобусів від Курдюмівки до Торецьку учням доведеться їздити в 
школу на поїзді, що не тільки значно збільшить їх час у дорозі, але і покладе додаткові 
фінансові труднощі для їх сімей, яким тепер потрібно буде оплачувати квитки на поїзд.  

 Доступ до соціальних виплат та пенсій: Все більшій кількості пенсіонерів-ВПО, які зареєстрували своє місце проживання на підконтрольній 
території, призупинили пенсійні виплати, оскільки регіональні пенсійні фонди вимагають від них отримання або відновлення реєстрації ВПО. 
Таким чином, в Маріуполі було подано 20 судових позовів з метою оскарження цих обмежень у доступі до пенсій. 

 Доступ до основних послуг: У зв'язку з продовженням бойових дій електропостачання села Верхньоторецьке (підконтрольна територія 
Донецької області), розташованого вздовж лінії розмежування, залишається відрізаним з вересня 2017 року. Більшість жителів не можуть 
дозволити собі купувати генератори. Це сприяє погіршенню гуманітарної ситуації і створює ризик переселення з села. У жовтні 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: 

 

 
 
  
 
 
 

 

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 

Мартін 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 

© БФ «Право на захист» / КПВВ «Новотроїцьке» 

 

 

  

 

4 жовтня 2017 р. (8:00) 
Обстріл насосної станції 1-го підйому 
Південнодонбаського водопроводу 

4 жовтня 2017 р. (з 17:30) 
Обстріл насосної станції 1-го підйому 
Південнодонбаського водопроводу 

3 жовтня 2017 р. 
Стрілянина зі стрілецької зброї і дрібного озброєння біля 
насосної станції 1-го підйому Південнодонбаського 
водопроводу 

5 жовтня 2017 р.  
Обстріл Докучаєвської станції очистки стічних вод. Пошкоджено 
лінії електропередачі і станція була відключена. Працівники 
станції були евакуйовані. 
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Кластер з питань захисту, жовтень 2017 

 
Кластер з питань захисту, Україна 

ОСНОВНІ ФАКТИ 
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ 

 Партнер Кластеру з питань захисту на непідконтрольній території Донецької області розподілив 15 непродовольчих наборів в Донецьку, селах 
Спартак і Крута Балка, надаючи допомогу 45 особам. 

 Виконавчий партнер УВКБ ООН на непідконтрольній території Донецької області надав юридичні консультації 466 особам через центри, що 
працюють за принципом «єдиного вікна», мобільні групи, індивідуальні та групові консультації, консультації по Skype. Часті питання 
стосувалися житлових і майнових прав, реєстрації ВПО, документації, поновлення виплати пенсій на підконтрольній території, відновлення 
втрачених документів на підконтрольній території і випуск нових документів на непідконтрольній території (свідоцтва про смерть, народження, 
шлюб і розлучення) і заяви на отримання дозволів на перетин лінії розмежування. 

 Партнер Кластеру з питань захисту на непідконтрольній території надав психосоціальну підтримку літнім бенефіціарам через 43 мобільні 
групи, в Макіївці, Торезі, Харцизьку, Сніжному, Кіровську. 

 HelpAge International надав 1100 підгузників для маломобільних осіб (556 у Донецькій області, 544 в Луганській області,), а також 1000 ковдр 
(380 в Донецькій області та 620 в Луганській області) і 136 гігієнічних наборів. 

 У жовтні 450 дітей брали участь у заходах центрів "People in Need", які надають допомогу дітям, розташованих в Авдіївці та Костянтинівському, 
Ясинуватському, Бахмутському районах. 

 Норвезька рада у справах біженців надала допомогу 1392 бенефіціарам: 364 людини отримали інформацію; 887 бенефіціарів отримали 
консультації; 94 - правову допомогу; і 47 бенефіціарів взяли участь у тренінгах Норвезької ради у справах біженців. Центри юридичної допомоги 
Норвезького ради у справах біженців в Сєвєродонецьку, Краматорську та Станиці Луганській отримали 396 відвідувачів і 495 дзвінків на гарячу 
лінію. 

 Данська рада у справах біженців допомогла 15 особам отримати документацію, необхідну для капітального ремонту та будівництва нових 
будинків. 

 НУО «Проліска» продовжує підтримувати два хоспіси для літніх людей в Часів-Яру (підконтрольна територія Донецької області) і Скибині 
(Київська область), в яких проживає 11 постраждалих від конфлікту людей і 32 ВПО. У жовтні ще трьом людям похилого віку було надано 
сприяння в переїзді з Майорська в хоспіс в Часів-Яр на зимовий період у зв’язку з суворими умов в їх будинках, які були пошкоджені обстрілами. 

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  Партнери Кластеру з питань захисту представили рекомендації щодо проекту Стратегії інтеграції ВПО та впровадження довгострокових рішень 

щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, опублікованого Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та ВПО в 
жовтні. Стратегія зосереджена на вирішенні основних системних проблем, що перешкоджають інтеграції ВПО, впровадженні довгострокових 
рішень для внутрішнього переміщення і забезпеченні захисту ВПО з урахуванням інтересів приймаючих громад. 

 5 жовтня Данська рада у справах біженців / Датська група з розмінування організувала в Києві ярмарок на тему майнових і житлових прав. 
Данська рада у справах біженців підготувала та представила 20 коротких доповідей з майнових та житлових прав по п'яти тематичних галузях. 
У заході взяли участь понад 100 осіб, в тому числі представники місцевих органів влади з Авдіївки, Бердянська, Краматорська, Мар'їнки, 
Маріуполя, Слов'янська, Волновахи і Зайцеве (Донецька область), а також Лисичанська та Сєвєродонецька (Луганська область). 

 11 жовтня Моніторингова місія ООН з прав людини та УВКБ ООН провели інформаційну зустріч із заступником начальника Пенсійного фонду та 
заступником директора Департаменту пенсійного забезпечення для пошуку рішень щодо виплати пенсій жителям непідконтрольної території 
та обговорення позиції Пенсійного фонду щодо відповідного законопроекту і виплати пенсій ВПО, зареєстрованим на підконтрольній території. 

 13 жовтня Моніторингова місія ООН з прав людини взяла участь у зустрічі з НУО та заступником Міністра юстиції для обговорення питань, що 
стосуються реєстрації народження і смерті, успадкування та інших видів передачі прав власності. Було рекомендовано створити робочу групу 
при Міністерстві юстиції, яка б запропонувала законодавчі поправки для вирішення цих питань. 

  Консорціум ACCESS (PIN, ACF, MdM і ACTED / REACH) організував у Києві сніданок-брифінг для 21 дипломата і донорів для сприяння спільним 
зусиллям щодо зняття обмежень на переміщення товарів та людей на лінії розмежування. 

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ 
 17-18 жовтня Норвезька рада у справах біженців провела тренінг у Святогорську «Доступ до правосуддя: проблеми в реалізації прав ВПО і осіб, 

які постраждали від конфлікту» для 20 суддів з Луганської, Донецької областей та Києва. 
 Виконавчий партнер Польської Гуманітарної Акції «Посмішка дитини» провів два тренінги з психосоціальної підтримки в селі Яковлівка 

(підконтрольна територія Донецької області): 17 жовтня - тренінг з «тімбілдінгу для викладачів» для 16 вчителів середніх шкіл; і 24 жовтня - 
навчання з «тіло-орієнтованої терапії" для 9 вихователів дитячих садків.  

 Help Age International провів тренінги по соціалізації літніх людей для волонтерів та учасників програми рівний-рівному в Маріуполі (24 

людини), Новотроїцьке (22 людини), Мар'їнці (10 осіб) та Авдіївці (25 осіб). 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 
\ 

 
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 
Humanitarian Response 
Портал Кластеру з питань захисту 

Довідник безкоштовної правової допомоги 
 

* Партнери з поточною, закінченою та призупиненою діяльністю 

 

ДОСЯГНЕННЯ ЗГІДНО ІНДИКАТОРІВ ПГР, Q3 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 

70%

72%

19%

81%

88%

Ціль: 6,600  

Ціль:  
112,500  

Ціль: 960,000  

Ціль:  
310,500  

Ціль:  
80,000  

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/old/show_print_bill/4933
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/old/show_print_bill/4933
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/protection
https://goo.gl/RjJV8Y
http://unhcr.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4c07ef9729c24411bf68810b31d459cf

