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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ   
 Ситуація у сфері безпеки: УВКПЛ зафіксувало 46 жертв серед мирного 

населення: 13 осіб загинуло та 33 отримали поранення, що на 142% більше ніж 
в березні. 33% постраждали через міни, міни-пастки та вибухонебезпечні 
залишки війни. 

 Свобода пересування:23 квітня чоловік помер під час перетину лінії 
розмежування на КПВВ Станиця Луганська. Через відсутність бригади швидкої 
допомоги на КПВВ чоловік не отримав медичну допомогу, що могла врятувати 
життя.  

 Зміни в законодавстві: 30 квітня розпочалася операція Об'єднаних Сил у частині 
Донецької та Луганської областей (ПУТ). Значно збільшені повноваження 
військовослужбовців, більше обмежень  з пересуванням через наявність зон з 
обмеженим доступом та територій, які є закритими для нерезидентів, 
використання військовими цивільного житла та іншого майна дозволено "у 
випадках крайньої необхідності". 

 Права у сфері житла, землі та майна: власники землі, забрудненої мінами та 
нерозірваними боєприпасами, досі сплачують податок на землю не зважаючи 
на те, що земля не придатна для сільськогосподарського використання і тому 
не приносить прибутку. Не існує механізму з визнання землі як непридатної і 
тому вільної від сплати податку.     

 Доступ до психіатричної допомоги та психосоціальної підтримки: 
Відсутність психосоціальної підтримки та послуг у сфері психічного 
здоров’я є однією з ключових проблем у сільській місцевості, 
особливо поблизу лінії розмежування. Партнери повідомили про 
один суїцид та дві спроби суїциду чоловіками працездатного віку, 
що проживають в селах вздовж лінії розмежування  у Донецькій 
області (ПУТ).  

 Соціальні виплати та пенсії: Ощадбанк планує закрити ряд своїх 
відділень у сільських місцевостях. Це може вплинути на доступ до 
банківських послуг для ВПО, які забов’язані проходити фізичну 
верифікацію в Ощадбанку та отримувати пенсії.   

 Базові послуги: Сигнал мобільної мережі Vodafone був відновлений 
на НПУТ 28 квітня 2018 року після прибуття співробітників компанії 
на НПУТ при сприянні СММ ОБСЄ. Через деякий час робота 
мобільного оператора припинилася знову. 

КОНТАКТИ КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ 
ЗАХИСТУ 
Анна Річ, координатор Кластеру з 
питань захисту, rich@unhcr.org 
Катерина Мартиненко, координатор 
Субкластеру з питань захисту дітей 
kmartynenko@unicef.org 
Олена Кочемировська, координатор 
Субкластеру з ґендерно-обумовленого 
насильства, kochemyrovska@unfpa.org 
Мартін Убрехт, координатор 
Субкластеру з питань протимінної 
діяльності, martin.oubrecht@undp.org 
Михайло Верич, координатор з питань 
осіб похилого віку та людей з 
інвалідністю, 
mykhailo.verych@helpage.org 
Олена Луканюк, координатор з питань 
житла, землі та майна, 
olena.lukaniuk@nrc.no 

Постраждалі серед цивільного населення від вибуху 
мін/вибухонебезпечних залишків війни, розподілені за 
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           ОСНОВНІ ФАКТИ 
ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Один з партнерів Кластеру в Донецьку НПУТ надав консультації з питань захисту та інформаційну підтримку 660 людям, 

включаючи пенсіонерів, ВПО та осіб, що повернулись на попередня місце проживання. 

 Завдяки втручанню НУО Проліска у квітні був запущений шкільний автобус з селища Водяне до школи в Вугледарі (Донецьк 
ПУТ), що дозволило дітям відвідувати школу вперше з січня. 

 Організація Polish Humanitarian Action надала 562 багатоцільових гранта ВПО у Авдіївці, Бахмутському районі Донецької 
області та у Запорізькій області. 

 Норвезька Рада з питань біженців надала юридичні консультації 1, 551 особі, 27% з яких проживаю на НПУТ. Мобільні 
команди надають допомогу у селах на лінії розмежування та на КПВВ Майрське та Станиця Луганська. 

 У квітні всеукраїнська цілодобова гаряча лінія для жертв сексуального та ґендерно-обумовленого насильства прийняла 
2,055 дзвінків. Постраждалі отримали психологічну допомогу та правові консультації. Загалом було повідомлено про 1, 
076 випадків сексуального та ґендерно-обумовленого насильства, причому в 37% випадках до жертв застосовували 
сексуальне і фізичне насильство. 

 Мобільні бригади психосоціальної підтримки Фонду Народонаселення ООН надали цільову допомогу 730 жертвам 
гендерно-обумовленого насильства, з них 96 ВПО з Донецької та Луганської областей. 

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 4 квітня Кластер з питань захисту спільно з Суб-кластером з протимінної діяльності організували в Києві Міжнародний день 

протимінної діяльності, щоб підвищити обізнаність про смертельні наслідки розриву мін і продемонструвати зусилля 
уряду і міжнародних партнерів по розмінуванню, навчанню мінній безпеці для зменшення негативного впливу 
забруднення мінами. 

 12 і 26 квітня УВКПЛ, спільно з Данською Радою у справах біженців та Норвезькою Радою у справах біженців, організували 
два публічних обговорення в Маріуполі і Сєвєродонецьку з поточних проблем захисту прав на житло, землю і майно осіб, 
постраждалих від конфлікту. 

 19 квітня Норвезька Рада з питань біженців організувала в Краматорську круглий стіл «Проблемні питання отримання 
документів в контексті конфлікту на сході України», щоб обговорити з представниками місцевих органів влади позитивні 
зміни в адміністративних процедурах реєстрації актів народження і смерті, а також інші процедури видачі документів для 
жителів НПУТ. 

 Право на Захист, спільно з 5 громадськими організаціями, направили Прем'єр-міністру України лист з проханням внести 
поправку до постанови Кабінету Міністрів України № 637 для розширення списку банківських установ, в яких ВПО можуть 
отримувати соціальну допомогу і пенсії та проходити фізичну верифікацію. В даний час ВПО можуть отримувати соціальну 
допомогу і пенсії тільки через Ощадбанк. 

  У квітні ACCESS і НУО Форум організували інтерактивну виставку в Київській Міській Раді, присвячену четвертій річниці з 
початку конфлікту. На фотографіях були висвітлені конкретні проблеми пов'язані з транспортуванням товарів через лінію 
розмежування в умовах триваючого конфлікту. 

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ 
 Данська Рада у справах біженців провела тренінг щодо забезпечення прав дітей в ситуаціях збройного конфлікту для 27 

офіцерів підрозділу цивільного і військового співробітництва Збройних Сил України. 

 НУО CIVIC провела навчальну сесію з захисту цивільних осіб під час конфлікту в Національному університеті оборони для 
25 військових в рамках курсу за цивільно-військової співпраці. 

 HelpAge International провела в Києві тренінг Мінімальні стандарти включення питань віку та інвалідності в гуманітарну 
діяльність для 13 співробітників однієї місцевої і однієї міжнародної неурядової організації. 
 
 PROGRESS ON INDICATORS (Reached HRP)  

 КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗАХОДІВ 2018                                                             
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# проведено та зареєстровано моніторингових 

місій з захисту 

# людей, що отримали тренінг з протимінної 
безпеки через інформаційні сесії 

# людей, що отримали інформацію 

# жінок, чоловіків, хлопців та дівчат, що мають 
доступ до базових послуг 

# жінок, чоловіків, хлопців та дівчат, що отримали 
підтримку через проекти з розбудови миру або 

соціальної згуртованості, заходів у громадах 


