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 Жертви серед мирного населення: У липні-серпні УВКПЛ зафіксувало 26 
жертв серед мирного населення (4 вбитих, 22 поранених). Забруднення с/г 
земель мінами, залишками війни та снарядами що не розірвалися 
призвело до поранення 4-х робітників сільського господарства. 

 Свобода пересування: Складні умови перетину, спека та незадовільні 
санітарні умови, залишаються головною проблемою для мирного 
населення. Протягом липня-серпня на КПВВ Майорськ та Станиця 
Луганська загинуло четверо літніх людей через проблеми зі здоров'ям.  
23 серпня КПВВ Майорськ потрапив під, нібито, снайперський обстріл; 
робота КПВВ була призупинена, мирне населення та персонал були 
евакуйовані. 29-30 серпня КПВВ Новотроїцке був закритий через пожежу 
поблизу, яка призвела до вибухів нерозірваних снарядів та мін. 

 Села на лінії розмежування: Партнери повідомляють про обмежений 
доступ до Новоалександрівки, Спірного, Піски та Чігарі, в яких було 
заборонене використання приватних транспортних засобів, відсутнє 
електропостачання та інші послуги, висока військова присутні сть в 
житлових районах та використання військовими цивільного майна. 

 Доступ до пенсій: Пенсійні заборгованості не виплачуються ВПО навіть 
після прийняття судових рішення про поновлення пенсійних виплат. Це 
пов'язано з поправками до постанови КМУ № 335, в якій зазначено, що 
пенсійна заборгованість буде сплачена тільки після прийняття спеціальної 
процедури, а також через брак коштів. 

 Доступ до документів: Стало необхідним підтвердження особи трьома 
свідками для мешканців НПУТ, при отриманні паспорту. Це є особливою 
проблемою для сиріт з НПУТ, які не можуть подорожувати без супроводу і 
мають знайти людей, які можут подорожувати з ними до ПУТ як свідки.  

  Житлові, земельні та майнові права на НПУТ: Партнери повідомляють 
про випадки виконання Указу № 7-37 від 31.05.2016 р. на непідконтрольній 
території Донецької обл., відповідно до якого якщо борги за комунальні 
послуги перевищують 20 тис. рублів, справа може бути передана до суду, 
який може прийняти рішення про відшкодування боргу шляхом вилучення 
майна. Після рішення суду особа має 7 днів для оплати боргу та 
оскарження рішення. Якщо борг перевищує 24 тис. рублів, особі може бути 
заборонений виїзд на підконтрольну уряду територію. 

 Центри колективного проживання: 73 ВПО наразі під ризиком виселення 
з санатрію «Парус» у Запорізькій обл., оскільки вони не можуть платити підвищену оренду.  
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                      ОСНОВНІ ФАКТИ  

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ  

 HelpAge International допомогла 1,809 людям у Донецькій та Луганській обл. через громадські центри, які сприяють 
зміцненню міжпоколіннєвої взаємодії, подоланню дискримінації за віком та зменшенню ізоляції літніх людей. 

 Дитячі містечка SOS Україна надали індивідуальну допомогу 605 дітям в Станиці Луганській, Старобільську, 
Сєвєродонецьку та непродовольчі та харчові набори  1,636 дітям в селах на лінії розмежування у Луганській обл.  

 БФ «Проліска» надала супровід та допомогу 148 особам, серед них 15 ВПО та 69 літніх людей, у яких виникли 
труднощі з затримкою пенсій та соціальних виплат, доступом до послуг та документації, свободою пересування. 

 Мобільні бригади Фонду Народонаселення ООН надали цільову допомогу у 2, 893 випадках гендернозумовленого 
насильства. 101 потерпілим від насильства було надане безпечне місце проживання та комплексна психосоціальна 
допомога в семи притулках, які підтримує Фонд Народонаселення ООН. 

 Норвезька рада з питань біженців надала правову допомогу та консультації 2, 463 людям, з яких 41% проживає на 
непідконтрольній території. Центри правової допомоги в Сєвєродонецьку, Станиці Луганській та Краматорську 
прийняли 1 499 відвідувачів та 999 дзвінків на гарячу лінію. Більшість питань стосувалась доступу до пенсій (31.46%), 
доступ до докуметів (22.39%) та житлових, земельних або майнових питань (13.85%). 

 Партнери Кластеру з питань захисту на непідконтрольній території Донецької обл. надали індивідуальні 
консультації 1,059 людям (пенсіонерам, ВПО та людям, які повернулися на своє місце проживання) та групові 
консультації 93 людям. Основні питання: перепустки для перетину лінії розмежування, процедури щодо питань 
пов’язаних із житлом, гуманітарною допомогою та соціальними виплатами на непідконтрольній території. 

 УВКБ ООН надало індивідуальну допомогу 162 домогосподарствам на непідконтрольній території Донецької обл. 

АДВОКАЦІЯ 
 Агентства ООН оновили Інформаційні довідки щодо свободи пересування, пенсій та реєстрації народження, із 

рекомендаціями можливих законодавчих поправок для пом'якшення наслідків конфлікту та сприяння згуртованості. 

 Після погіршення гуманітарної ситуації та ситуації з правами людини в с. Чигарі (Південне, Донецька обл.), OCHA, 
УВКБ ООН та УВКПЧ направили листа керівництву ООС з рекомендаціями щодо посилення захисту цивільних осіб. 

 15 серпня в Краматорську Данська група з розмінування провела круглий стіл на тему "Проблеми мінної небезпеки 
для молоді, якій загрожують міни та вибухонебезпечні залишки війни", в рамках проекту фінансованого ЮНІСЕФ. 

 28-31 серпня Програма "Радник", фінансована Stabilization Support Service, сприяла проведенню моніторингового 
візиту Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення в 
Краматорськ для розвитку діалогу між владою та населенням, яке постраждало від конфлікту. 

ТРЕНІНГИ/ ЗАХОДИ 
 Норвезька Рада з питань біженців та Регіональний центр безкоштовної вторинної правової допомоги провели 

тренінг у Донецькій та Запорізькій обл. «Вторинна правова допомога ВПО: правова база та судова практика».  

 HelpAge International провела тренінг щодо мінімальних стандартів включення питань віку та інвалідності до 
гуманітарних заходів для 12 учасників у Сєвєродонецьку.  

 Данська група з розмінування провела два тренінги для 24 службовців Державної служби з надзвичайних ситуацій: 
«Утилізація вибухових пристроїв, рівень 3» та «Нетехнічний огляд» для підтримки зусиль з гуманітарного 
розмінування ДСНС шляхом підготовки, обладнання та постійної підтримки груп з розмінування на місцях. 

 Данська Рада з питань біженців провела тренінг для тренерів з питань забезпечення прав дітей у ситуаціях 
збройного конфлікту для 16 сержантів-інструкторів Навчального центру для сержантів. 

 УВКПЛ провело сесію із свободи пересування та житла, права на землю та майно для 32 військовослужбовців (з 
них троє – жінки), які працюватимуть на сході України у складі підрозділу цивільно-військового співпраці. 
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3.3M 
Людей, що потребують допомоги 
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Партнерів 
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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 
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