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ДО КЛАСТЕРА З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА ТА РОЗМІНУВАННЯ 

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Ситуація у сфері безпеки: У листопаді 2017 року Моніторингова місія ООН з прав людини 

зареєструвала 25 жертв конфлікту серед мирного населення: 5 загиблих та 20 поранених. 
Інциденти, пов’язані з мінами, спричинили 68% жертв серед мирного населення. 

 Мінна небезпека: За повідомленнями, 5 листопада одна дитина загинула та двоє дітей 
отримали поранення внаслідок вибуху снаряда, що не розірвався, у школі в 
Старомихайлівці (непідконтрольна територія Донецької обл.). 

 16 листопада зі школи в Кременівці (Донецької обл.) евакуювали учнів після того, як на 
шкільному подвір'ї знайшли артилерійський снаряд, що не розірвався. 

 Свобода пересування: За даними моніторингу партнера Кластеру з питань захисту, у с. 
Новогригорівка головна дорога заблокована військовими, відтак мешканці вимушені 
використовувати ґрунтову дорогу та переправлятися через річку по невеличкому мосту. 

 Житлові, майнові та земельні права: За даними моніторингу партнера Кластеру з питань 
захисту, у Верхньоторецькому 20 будинків зайняті військовими з 2015 р. З них 15 родин 
змушені орендувати житло в тому ж самому місті, оскільки вони не можуть жити у своїх 
домівках. 

 Моніторингова місія ООН з прав людини повідомила про неминучий ризик виселення ВПО 
з місця компактного проживання у Коростишеві (Житомирська обл.). Електроенергію 
вимкнено, і 188 осіб, серед яких є 88 дітей та багато осіб з інвалідністю, залишаються без 
електричної енергії, води та опалення. 

 Доступ до соціальних виплат та пенсій: У багатьох населених пунктах черги 
пенсіонерів-ВПО, які намагаються відновити пенсії після 6 місяців припинення 
виплат, залишаються дуже довгими.  Наприклад, у Покровську ВПО реєструються 
у чергу за 2 тижні до прийому, а в Маріуполі доводиться чекати прийому 3 тижні.  

 Доступ до основних послуг: Із 3 по 5 листопада Донецьку фільтрувальну станцію, 
яка забезпечує водою 345 000 осіб із обох боків лінії розмежування, обстріляли 
щонайменше тричі. Внаслідок цього було пошкоджено резервний хлорний 
трубопровід станції. Тепер пошкодження основної труби може призвести до 
витоку хлору в навколишнє середовище. 

 21 листопада через погодні умови близько 2600 домогосподарств у 21 
населеному пункті Луганської області залишилися без електроенергії. 23 
листопада без електричної енергії залишилася ще 21000 домогосподарств у 63 
поселеннях. За даними Луганської енергетичної асоціації, через брак коштів 
знадобиться багато часу, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру.  
Населенні пункти в Ясинуватському районі та Авдіївці залишаються без 
централізованого газопостачання з літа 2017 р. коли було пошкоджено газогін, 
що постачає газ із непідконтрольної території. Місцеві органи влади виділили 
кошти на спорудження нової лінії газопостачання з підконтрольної території. Ремонті роботи досі тривають.  

 Соціальна згуртованість: За даними Дослідження НМС МОМ, станом на вересень 2017 р., 15% ВПО повідомили, що зазнали 
дискримінації (порівняно з 10% у червні 2017 р.). Відчуття дискримінації стосувалося забезпечення житлом (65%), працевлаштування 
(28%) та надання медичної допомоги (26%). 
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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 
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* За даними інтерв'ю ключових інформантів (у відсотках)
Джерело: Ініціатива REACH "Оцінка уздовж 5 км від лінії розмежування 
(підконтрольна територія)" 
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ОСНОВНІ ФАКТИ  
ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ 
 У листопаді партнер Кластеру з питань захисту на непідконтрольній території надав психосоціальну підтримку літнім людям через 44 

мобільні групи в Макіївці, Торезі, Харцизьку, Сніжному, Кіровську.  

 Виконавчий партнер УВКБ ООН на непідконтрольній території надав соціальні послуги для 1531 осіб, зокрема для 735 осіб, які вперше 
звернулися за допомогою (переважно ВПО, особи, які повернулися, та ті, хто живуть поблизу лінії розмежування) через центри, що 
працюють за принципом «єдиного вікна», мобільні групи, проведення індивідуальних консультацій, семінарів та тематичних заходів. 

 У листопаді на гарячу лінії Донбас SOS надійшло 2990 дзвінків, більшість (29%) з непідконтрольною території. Основні питання 
стосувалися доступу до пенсій і соціальних виплат, документації ВПО, системи пропускних пунктів і житла. 

 Норвезька рада у справах біженців надала консультації та правову 
допомогу 400 бенефіціарам із непідконтрольної території. Найбільш 
поширені питання стосувалися призупинення виплат пенсій, видача 
свідоцтв смерті та народження, відновлення паспортів та електронних 
перепусток.   

 У листопаді УВКБ ООН спільно з місцевими органами влади відкрили 
притулок для потерпілих від ґендерно-зумовленого насильства, із 
можливістю приймати 10 осіб на період до 90 днів. 

 НПО «Проліска» здійснила чотири проекти у громадах на 
підконтрольних українській владі територіях Донецької обл. — 
установку обладнання для водопровідних свердловин та ремонт у 
одній лікарні та двох школах. 

 Save the Children створили центр соціального супроводу в Дружківці, 
де 81 дитина отримала індивідуальну і психосоціальну підтримку. 
Робота центру тісно координується з мережею державних центрів 
соціальних послуг для дітей, молоді та сімей. 

 Крим-SOS розповсюдив зимовий одяг та взуття для понад 1000 ВПО. Найбільш вразливим особам допомогли з купівлею обігрівачів, 
дров, парових котлів та інших засобів для опалення. 

 

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 22 листопада консорціум ACCESS (PIN, ACF, MdM, ACTED/REACH) організував конференцію «Україна: Забута гуманітарна криза в 

Європі?» у Берліні, щоб заохотити міжнародну спільноту робити більше для задоволення гуманітарних потреб людей, що  
постраждали від конфлікту. Серед учасників були представники німецького та французького МЗС, представники посольств 9 держав-
членів ЄС, України, РФ, донорів та ЗМІ, а також понад 30 гуманітарних організацій, які працюють в Україні.  

 Гуманітарна група країни спільно з МінТОТ випустили План гуманітарного реагування для України на 2018 рік на суму 187 мільйонів 
доларів, необхідних, щоб надати допомогу 2,3 мільйона найбільш уразливих із приблизно 3,4 мільйона осіб, які потребують 
гуманітарної допомоги.  

 28 листопада NRC організувала дискусію «Житлові, майнові та земельні права ВПО та 
постраждалих від конфлікту громад у Східній Україні», щоб оцінити досягнення за минулі 
два роки у сфері захисту житлових прав постраждалих від конфлікту осіб.  

 МОМ опублікувала 7-й раунд Національної системи моніторингу щодо стану ВПО в Україні. 
Звіт вказує, що кількість ВПО, які повертаються на непідконтрольну територію, зростає. 16% 
респондентів заявили, що повернулися до первісного місця проживання. Понад половина 
ВПО, які повертаються, віком понад 60 років, для 61% із них пенсія є основним джерелом 
доходу. Це означає, що найбільш уразливі ВПО, які не можуть оплатити оренду житла або 
знайти роботу, вимушені повернутися на непідконтрольну територію.  

 

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ 
 Моніторингова місія ООН з прав людини провела два тренінги з попередження свавільного та незаконного затримання, тортур та 

пов'язаного з конфліктом сексуального насильства, а також щодо свободи пересування та прав на житло, землю та власність для 
військовослужбовців, які будуть задіяні в зоні проведення АТО в якості підрозділу цивільно-військового співробітництва.  

 Польська Гуманітарна Акція провела три тренінги на тему «Підтримка соціальних зв'язків як засобу відновлення» для 23 соціальних 
працівників у Бахмутському територіальному центрі надання соціальних послуг. 

 Кластер з питань захисту провів у Краматорську тренінг на тему включення питань захисту в усі види програм. Тренінг відвідали 18 
учасників із 8 організацій. 

 NRC спільно зі Східноукраїнським університетом ім. В. Даля провели тренінг «Правова допомога ВПО та постраждалому від конфлікту 
населенню: судова практика та нормативно-правова база» для 33 студентів та наставників, задіяних у роботі університетської 
юридичної клініки. 

 Польська Гуманітарна Акція провела навчання зі запобігання насильству в межах проекту «16 днів проти насильства» для 17 підлітків 
у школі міста Часів Яр. 

70% респондентів, 

що повернулись на 
непідконтрольну 

територію 
вказали наявність житла та 
відсутність потреби платити оренду 
як причину повернення 

Джерело: МОМ НМС “Щодо ситуації з ВПО”, 
вересень 2017 

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ukraine_humanitarian_response_plan_2018_en_20171201.pdf
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_7_september_2017_eng_0.pdf

