
 

УКРАЇНА 

ЛЮТИЙ 2018 
ДО КЛАСТЕРА З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 

ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

 Ситуація у сфері безпеки: У лютому 2018 р. Моніторингова місія ООН з 
прав людини зареєструвала 7 поранених серед мирного населення 
(двох чоловіків, двох жінок, трьох дітей).  
Мінна загроза: троє дітей (3,9 та 14 років) зазнали поранень внаслідок 
вибуху невідомого предмета, знайденого на вулиці у Красногорівці.  

 Свобода пересування: Великі черги спостерігалися на КПВВ з боку 
непідконтрольної території Донецької обл. Майорськ, Каргіл, Оленівка 
через нестачу обладнання та навченого персоналу. 

 Села на лінії розмежування: Відсутність громадського транспорту 
залишається проблемою у більшості населених пунктів на лінії 
розмежування у Бахмутському, Волноваському, Маріїнському та 
Ясинуватському районах. Мешканцям потрібно їздити в найближчі 
міста для доступ до базових послуг та роботи. Вони втратили робочі 
місця у своїх населених пунктах через бойові дії; обробляти землю 
неможливо через присутність мін та снарядів що не розірвалися.  

 Права у сфері житла, землі та майна: Використання цивільного житла 
військовими залишається проблемою в районах, що постраждали від 
бойових дій. За даними органів місцевої влади, 11 будинків зайняті 
військовими у с. Невельське, Карлівка та Галицинівка (Донецька обл.). 
На сьогодні немає механізму для компенсації за пошкоджене майно та 
заборгованість за комунальні послуги, використані військовими.  

 Місця компактного проживання: ВПО, які проживають у модульному 
містечку в Запоріжжі, потребують альтернативного житла, оскільки 
термін використання модульних будинків закінчився у лютому 2018р. У 
лютому у містечку вимикали електропостачання через заборгованість. 

 Соціальні виплати та пенсії: У населених пунктах Новоолександрівка 
(Луганська обл.), Гладосове та Травневе (Донецька обл.) де проживає 
135 осіб, люди мають труднощі з отриманням соціальних виплат та  

пенсій. Хоча ці села перебувають під контролем ЗСУ, їх було включено 
до переліку населених пунктів, де органи влади не здійснюють своїх 
повноважень. 
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                ОСНОВНІ ФАКТИ 

ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ 
 HelpAge International допомогли 2,243 літнім 

людям (з них 990 – ВПО) у 17 громадських центрах 
в Донецькій (715 осіб) та Луганській обл. (1,528 осіб). 
Центри популяризують міжпоколіннєву взаємодію, 
зменшують самотність та зміцнюють соціальну 
згуртованість надаючи інформацію, правову допомогу 
та залучаючи літніх людей до спільної діяльності.  

 Партнери кластеру захисту на непідконтрольній 
території надали консультації 359 людям, з них 314 – 
пенсіонери, 8 – ВПО, 54 – люди, що повернулися. 
Основні питання включали: документи для отримання 
паспорту, допомогу з оформленням перепусток для 
перетину лінії розмежування, соціальних послуг та 
допомоги, надання інформації про трудові права, 
адміністративні процедури, гуманітарну допомогу, 
питання у сфері житла, землі та майна.  

 Юристи Норвезької Ради з питань біженців надали консультації та правову допомогу 1722 людям, з них 69% - 
жінки, 17% - проживають на непідконтрольній території. Основні питання включають отримання довідок про 
смерть, оформлення спадщини, отримання паспортів та зупинення пенсійних виплат. Мобільні команди 
працювали на КПВВ «Станиця Луганська» та «Майорськ» та у населених пунктах вздовж лінії розмежування. 

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Завдяки адвокації партнерів Кластеру захисту, були внесені зміни у Наказ 1085, і розширено перелік населених 
пунктів на непідконтрольній території та на лінії розмежування, де органи влади не здійснюють своїх 
повноважень. Тепер ВПО з 23 населених пунктів на лінії розмежування зможуть отримувати адресну допомогу.  

 Данська рада з питань біженців та Моніторингова місія ООН з прав людини провела у Краматорську публічну 
дискусію ‘Сучасні виклики при захисті прав ВПО та потерпілого від конфлікту населення у сфері житла, землі 
та майна’. Робочі групи обговорювали законодавство, неможливість його застосування в умовах збройного 
конфлікту, відновлення житла в рамках програм гуманітарної допомоги; та вирішення житлових проблем ВПО 
органами місцевої влади. 

 БФ «Право на Захист» підготував Моніторинговий Звіт "Перетин лінії зіткнення через КПВВ" на основі 
опитування проведеного у лютому на п’яти КПВВ. Більшість опитаних постійно проживають на непідконтрольній 
території. Найпоширенішими причинами для поїздок на підконтрольну територію були вирішення питань з 
документами, соціальними виплатами та пенсіями. Основна мета поїздок на непідконтрольну територію – 
відвідуванн родичів. 

 Консорціум ‘ACCESS’ провів брифінг для донорів та дипломатів про проблеми у сфері захисту літніх людей на 
сході України та підготував інформаційну довідку з ключовими фактами та рекомендаціями у цій сфері.  

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ 

 Партнер кластеру з питань захисту провів триденний тренінг ‘Основи психосоціальної допомоги’ для 30 
волонтерів із непідконтрольної території Донецької обл. Учасники ознайомилися із техніками самодопомоги 
та подолання стресу для літніх людей та зможуть надавати допомогу у свої громадах.  

 Норвезька рада з питань біженців у співпраці з Харківським та Луганським обласними центрами безоплатної 
вторинної правової допомоги та Харківської обласної радою адвокатів провели тренінг для 40 адвокатів 
центрів БПД “Надання вторинної правової допомоги ВПО: законодавство та судова практика”.  

 Save the Children провели два круглих столи з кейс менеджменту, перенеправлення та координації захисту 
дітей в Авдіївці та Бахмуті. У заходах взяли участь представники місцевих неурядових організацій та органів 
влади, а також представники структурних підрозділів у сфері освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.  

 УВКБ ООН та КримСОС провели тренінг про децентралізацію та можливості, які вона дає громадам ВПО, з 
метою підтримки участі ВПО у процесах місцевого самоврядування. У заході взяли участь 35 представників 29 
громад у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Сумській та Житомирській областях.  
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