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              ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Жертви серед цивільного населення: В листопаді Моніторингова місія ООН з прав 

людини зафіксувала 8 жертв серед цивільного населення (2 вбитих та 6 поранених). 
Більшість жертв спричинені артилерійськими обстрілами, та обстрілами із легкого 
озброєння та стрілецької зброї. 

 Мінне забруднення: 19 листопада співробітник Цивільно-військового 
співробітництва (CIMIC) був поранений внаслідок детонації вибухонебезпечного 
об’єкту в селі Піски (Донецька обл.). 

 Ситуація в сфері безпеки: 26 листопада Парламент затвердив реалізацію Закону про 
введення воєнного стану на 30 днів в десяти областях України. В Законі про введення 
воєнного стану передбачаються можливі обмеження громадянських та політичних 
прав, в тому числі права на власність, права на тайну кореспонденції, а також свободи 
пересування, вираження поглядів та зібрань. 

 Населені пункти вздовж лінії розмежування: Надійшли повідомлення щодо 
активізації військових дій біля селища Південне (Донецька обл.), а також в населеному 
пункті Золоте-4 (Луганська обл.) в зв’язку із зближенням військових позицій сторін 
конфлікту. 

 Триває переміщення людей з хутору Вільний, який є частиною Золотого-4. До того, як 
у вересні-жовтні 2018 року сторони конфлікту перемістили свої позиції в цей 
населений пункт, тут проживали більше 90 осіб. Зараз на хуторі Вільний залишаються 
близько 20 осіб, які живуть під постійними обстрілами. 

 Захист дітей: Національний телеканал повідомив, що підлітки з дитячого будинку 
сімейного типу копали окопи поблизу Маріуполя в рамках зусиль із сприяння оборонні 
після ескалації в Азовському морі. 

 Люди похилого віку: Не вистачає соціальних працівників, які допомагають літнім людям, що не мають будь-якої підтримки з боку 
родини на непідконтрольній Уряду території Донецької області. В листопаді двоє літніх чоловіків, які залишилися без належного 
догляду та допомоги, були знайдені мертвими в своїх квартирах в районах Донецька та Макіївки біля лінії розмежування. 

Доступ до основних послуг: Чоловік намагався вчинити самогубство в 
селі Невельське Ясинуватського району (Донецька обл.) через відсутність 
необхідної медичної допомоги.  

 Свобода пересування: 2 листопада командування Операції Об’єднаних 
Сил прийняло рішення стосовно обмеження переміщення товарів через 
лінію розмежування до одного разу на добу. Це може суттєво скоротити 
доступ до ринків для мешканців на непідконтрольній Уряду території. 

22 листопада після виявлення боєприпасу що не розірвався неподалік від 
КПВВ «Мар’їнка» робота пункту була призупинена на годину. Протягом 
цього часу 15 автомобілям та 80-100 пішоходам, які прямували з боку 
НПУТ, довелося чекати між контрольно-пропускними пунктами. 

28 листопада 66-річний чоловік, який прямував з боку непідконтрольної 
Уряду території, помер на КПВВ «Станиця Луганська» через раптове 
погіршення стану здоров’я. 
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                 ОСНОВНІ ФАКТИ 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ  

 

 Партнери Кластеру з питань захисту на непідконтрольній уряду території налагодили співробітництво через лінію розмежування з 
партнерами, що надають правову допомогу тим людям, яким призупинена виплата пенсій, та спільно з працюють над підготовкою справ 
до суду та представництвом цих справ в суді. На даний момент в роботі організацій понад 20 справ. 

 Партнери Кластеру з питань захисту на непідконтрольній уряду території надали індивідуальні консультації з питань захисту 971 особі, 
в тому числі 53 особам, що повернулися, а також індивідуальну допомогу - 79 особам. 

 Представники гарячої лінії «Донбас SOS» надали консультації 2 327 особам і відповіли на 3 368 
звернень, з них 68% жінки та  22% проживають на непідконтрольних уряду територій.  

 Данська рада у справах біженців – Данська група з розмінування провели 137 занять з питань 
інформування щодо мінної небезпеки для 873 осіб на контрольно-пропускному пункті в’їзду-
виїзду «Станиця Луганська» та 1 916 особам на КПВВ «Майорське». 

 Швейцарський фонд з протимінної діяльності (FSD) спільно із організацією «Проліска» провели 
6 занять з питань інформування щодо мінної небезпеки для 188 осіб в населених пунктах 
Станиця Луганська, Щастя, Золоте (Луганська обл.), а також в селі Гранітне та місті Селидове 
(Донецька обл.). 

 HelpAge International надала допомогу на дому 3 391 особі з інвалідністю та маломобільним 
літнім людям в Донецькій та Луганській областях. З них 2 032 особам були надані 
непродовольчі товари: палиці, ходильні рами, милиці, туалетні сидіння. 

 Організація «Проліска» надала індивідуальну психосоціальну допомогу 128 особам, 10% з яких – діти і 36% - літні люди.  

 Polish Humanitarian Aid забезпечила групову психологічну підтримку 137 підліткам (61 хлопчику и 76 дівчатам) в Бахмутському и 
Костянтинівському районах Донецької області. 

 Save the Children охопила 225 дітей та 199 дорослих в рамках стаціонарних та мобільних заходів із надання психосоціальної допомоги. 
46 дітей отримали надзвичайну грошову допомогу, 38 справ щодо захисту дітей були розв’язані та закриті, у 185 випадках, як і раніше, 
надається підтримка. До питань, що виникли, відносяться домашнє насильство та жорстоке поводження з дітьми, діти без догляду, а 
також діти та молодь, які серйозно постраждали від конфлікту. 

 Мобільні групи з питань психосоціальної допомоги UNFPA/UNICEF надали допомогу 546 особам, що пережили гендернозумовлене 
насильство, в тому числі 92 ВПО. 46 особи, які стали жертвами гендернозумовленого насильства, отримали безпечне місце для 
проживання та комплексну психосоціальну допомогу в 7 притулках, які підтримуються UNFPA. 

 Ла Страда прийняла 1,624 дзвінків за національною гарячою лінією 24/7 для осіб, які пережили гендернозумовлене насильство. 
Постраждалі, які телефонували для отримання психологічної, правової та інформаційної підтримки, повідомили про 873 випадки, 36% з 
яких відносяться до сексуального та фізичного насильства. 

АДВОКАЦІЯ 
 Представники УВКБ ООН, Моніторингової місії ООН з прав людини, Громадський холдинг «Група Впливу», БФ «Право на захист», «Донбас 

SOS» та «Восток SOS» в ході наради Робочої групи під керівництвом Міністерства оборони надали повторні коментарі до проекту 
Постанови Кабінету Міністрів, згідно з якою регулюється пересування осіб та переміщення товарів через лінію розмежування. Партнери 
Кластеру з питань захисту наголосили, що дана Постанова повинна замінити всі існуючі нормативно-правові акти та набрати чинності 
спільно з переліком заборонених товарів. 

 Stabilization Support Services провів в Києві міжнародну конференцію про виплати пенсій ВПО. Спікери представили детальні 
зауваження щодо цих проблем, відмітивши основні причини їх виникнення та важкі наслідки для постраждалого від конфлікту 
населення. Учасники озвучили рекомендації та інформацію стосовно проектів ініціатив, згідно з якими Парламенту та Уряду України 
пропонуються відповідні рішення. 

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ 
 Моніторингова місія ООН з прав людини, HelpAge International та Женевська академія міжнародного гуманітарного права та прав 

людини організували орієнтовно для 50 учасників тренінг з питань захисту прав постраждалих від конфлікту осіб з інвалідністю. Особи 
з інвалідністю в якості основних проблем назвали відсутність розуміння їхніх особливих потреб та недостатні заходи реагування з боку 
національних та місцевих органів влади, а також інших суб’єктів, на яких покладаються відповідні зобов’язання. Права на засіб правового 
захисту та на компенсацію цивільним особам, що отримали поранення внаслідок воєнних дій, а також родинам вбитих, як і раніше, 
переважно не виконуються. 

 УВКБ ООН та фонд «Слов’янське серце» провели заняття із підвищення обізнаності щодо проблем гендернозумовленого насильства у 
Торецьку та Майорську для 21 представника місцевих НУО, місцевої влади та соціальних служб, а також співробітників державної 
прикордонної служби та лікарень. 

 Субкластер з питань захисту дітей провів два тренінги з питань захисту дітей в надзвичайних ситуаціях у Краматорську та Києві для 31 
представника гуманітарних організацій та місцевих органів влади. 

 Terre des Hommes Україна провів три заняття з питань психосоціальної допомоги для 55 спеціалістів з питань освіти у Маріуполі та 
Сіверодонецьку, а також п’ять занять з питань позитивного виховання для 54 опікунів в Маріуполі, Волновасі, Мар’їнці, Нікольському 
та Мангуші (Донецька обл). 

 Данська рада у справах біженців провела тренінги з питань забезпечення прав дітей в ситуаціях озброєного конфлікту для 13 
співробітників Цивільно-військового співробітництва (CIMIC), включно з тими, які працюватимуть в п’ятнадцятикілометровій зоні 
вздовж лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях. 
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