
Фото з архіву Освітнього Кластера: коллекція куль з однієї із шкіл на Сході України 

 

Інформація про інциденти від Освітнього Кластера: нещодавні випадки впливу конфлікту 

на освіту в 2019 році 

Згідно інформації, отриманої Освітнім Кластером в Украйні, принаймні 3 навчальні заклади 

зазнали пошкоджень на початку 2019 року (1 випадок на підконтрольних Уряду територіях 

(ПУТ) та 2 – на непідконтрольних Уряду територіях (НПУТ)) у результаті бойових дій 

поблизу контактної лінії на Сході України, які ставлять під загрозу життя сотень дітей та 

вчителів та впливають на їх доступ до освіти. 

* 1 та 17 січня, а також 1 лютого 2019 року: тричі протягом короткого часу зазнала 

пошкоджень школа №4 в Золотому-5 (Луганська область НПУТ). Вікна на першому, 

другому та третьому поверхах було пошкоджено під час обстрілів. Ніхто не постраждав під 

час цих випадків. За наявною інформацією, 103 дитини наразі зараховано до навчального 

закладу. 

* 22 січня 2019 року: в результаті обстрілу, було пошкоджено вікно в дитячому садку в 

населеному пункті Чермалик (Донецька область ПУТ). Поранень вдалося уникнути. Як 

повідомляється, в дитячому садку навчається 21 дитина. 

* 31 січня 2019 року: їдальня дитячого садка «Берізка» в Золотому-5 (Луганська область 

НПУТ), під час обстрілу, було пошкоджено вікно. Ніхто не отримав поранень під час даного 

інциденту. 

 

Також, 24 січня 2019 року стався ще один випадок, через який Золотівська філія №7 

опорного навчального закладу «Золотівська загальноосвітня школа 1 – 3 ступенів №5 

Попаснянської районої ради» в Золотому-4 (Луганська область ПУТ) була тимчасово 

закрита через масивні обстріли, що почалися близько 1 години дня, коли діти та вчителі 

перебували в приміщенні школи. Серед 48 дітей, що навчаються в школі, жодна динина не 

постраждала. 

Наразі, ці випадки атак на навчальні заклади перевірено та підтверджено партнерами 

Освітнього Кластера. Слід зазначити, що навчальні заклади знаходяться в 5 км зоні з обох 

боків від лінії розмежування. 

 

Діяльність партнерів Освітнього Кластера протягом 2018 року 

У 2018 році партнери Освітнього Кластера продовжували реалізовувати програми 

направлені на забезпечення стійкості системи освіти, що сприяють створенню безпечного 

та захищеного навчального середовища для дітей та працівників сфери освіти. 

За 2018 рік більш ніж 231,000 дітей та вчителів було охоплено програмами 24 партнерів 

Освітнього Кластера в як мінімум 1,782 навчальних закладах Донецької та Луганської 

областей (на підконтрольних і непідконтрольних Уряду України територіях). Більше 

інформації доступно в Огляді діяльності партнерів Освітнього Кластера за 2018 рік 

(https://humanitarianresponse.us13.list-

manage.com/track/click?u=e1e1bf3a94ad7660b6313b71e&id=c46d6d7e88&e=0aa80437d6 

Якщо у вас виникли будь-які питання, з приводу даних наведених в інформаційних 

матеріалах, або якщо дані вашої організації відсутні чи потребують оновлення, будь ласка, 

звертайтеся за 

https://humanitarianresponse.us13.list-manage.com/track/click?u=e1e1bf3a94ad7660b6313b71e&id=c46d6d7e88&e=0aa80437d6
https://humanitarianresponse.us13.list-manage.com/track/click?u=e1e1bf3a94ad7660b6313b71e&id=c46d6d7e88&e=0aa80437d6


адресою: ukr.edu.im@humanitarianresponse.info(mailto:ukr.edu.im@humanitarianresponse.info

) . Якщо Вас цікавить інформація про діяльність партнерів Освітнього Кластера в розрізі 

навчальних закладів, будь ласка, надсилайте свої запити на вищезазначену адресу. 
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