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НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

             

             ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
• Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав 

людини зафіксувала 18 жертв серед населення (2 вбитих та 16 поранених). 
Усі 5 потерпілих у серпні отримали поранення від вибуху мін/ВЗВ на 
непідконтрольній території Луганської області. 

• Ситуація у сфері безпеки: Після досягнення домовленостей про режим 
повного припинення вогню з 27 липня, кількість інцидентів зменшилась. 
INSO зафіксував 785 інцидентів - на 40% менше, ніж у травні-червні 2020р. 

• COVID-19: У липні-серпні кількість випадків інфікування COVID-19 
збільшилася на 50% на непідконтрольній території (3 374 випадки) та на 
72% в Донецькій та Луганській областях (2 242 випадки). Близько половини 
випадків - люди старші 50 років.  

• Свобода пересування: У липні-серпні два з п'яти КПВВ працювали в 
обмеженому режимі, решта КПВВ і далі закриті. На КПВВ «Станиця 
Луганська» в’їзд на непідконтрольну територію дозволяється лише 
особам, які мають реєстрацію місця проживання на непідконтрольній 
території. На КПВВ «Новотроїцьке» в’їзд на непідконтрольну території 
здійснюється з дозволу де-факто влади. Люди продовжують ночувати на 
пунктах пропуску в очікуванні дозволу на перетин лінії розмежування або 
підтверження свого місця проживання на непідконтрольнй території. Літні 
люди, які перетинають лінію розмежування, часто не мають мобільних 
телефонів або не можуть користуватися мобільним додатком „Дій Вдома“, 
обов’язковим для в’їзду на підконтрольну територію. 

• Доступ до пенсійних виплат: Карантинні обмеження було продовжено до 
31 жовтня, однак термін дії карт Ощадбанку, на які зараховуються пенсії та 
соціальні виплати продовжено лише до 1 жовтня. Пенсіонери, які 
проживають на непідконтрольній території і термін дії їх карток сплив під 
час карантину, після 1 жовтня не зможуть зняти свої пенсії без 
проходження фізичної ідентифікаціїї в Ощадбанку. 

• Захист дітей: Дітей, яким через карантинні заходи довелося повернутися з 
інтернатних закладів, соціальні служби тимчасово розміщують у центрах 
соціально-психологічної реабілітації, оскільки їх сім’ї не можуть 
забезпечити належні умови проживання. Це негативно позначається 
психічному здоров’ї дітей. 

• Доступ до соціальних виплат: Постанової КМУ №632, прийнята 22 липня 2020 р., безробітні одинокі батьки були 
позбавлені права на соціальну допомогу на дітей. Це негативно впливає на ВПО та одиноких матерів-ромів, які часто 
працюють неофіційно або знаходяться у пошуках роботи. 
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ОСНОВНІ ФАКТИ 
РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ  

• УВКБ ООН надало 30 велосипедів Комплексному центру соціального обслуговування населення на дому в місті 
Свердловськ (Довжанськ) на непідконтрольній території Луганської області. Велосипеди полегшать соціальним 
працівникам роботу з постачання їжі та ліків для 300 літніх людей та людей з інвалідністю. 

• 6 серпня ГМ «Проліска» встановила три високошвидкісні точки Wi-Fi на КПВВ Станиця Луганська. Це допоможе 
людямвстановлювати мобільний додаток «Дій Вдома» при перетині лінії розмежування, обов’язковим для 
моніторингу самоізоляції. 

• Норвезька рада у справах біженців надала правову підтримку, включаючи інформування, консультування та 
юридичну допомогу, 598 особам 39% з яких проживають на непідконтрольній території. 

• Протягом липня-серпня БФ «Право на Захист» надав індивідуальну юридичну допомогу 1 544 особам; у 105 судових 
справах, у супроводі юристів БФ «Право на Захист», судові рішення були винесені на користь позивача. 

• У липні Товариство Червоного Хреста України відкрикло гарячу лінію «Давай поговоримо» для жителів Донецької 
та Луганської областей, де люди можуть обговорити питання, що їх непокоять, та отримати підтримку. 

• Польська Гуманітарна Акція надала психосоціальну підтримку по телефону 947 літнім людям з 33 ізольованих 
населених пунктів. Найбільш вразливі люди отримали підтримку під час індивідуальних домашніх візитів. 

• СОС Дитячі Містечка надали індивідуальне супроводження та фінансову підтримку 326 вразливим родинам (750 
дітей) с Северодонецьку, Старобільську та Станиці Луганській. 

• У липні за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Луганській та Донецькій областях розпочали роботу сім 
мобільних клінік, що надають медичні та соціально-психологічні послуги. Мобільні клініки провели обстеження 
більш ніж 400 осіб, що проживають уздовж лінії рохмежування та в ізольованих населених пунктах. 

• Мобільні групи Української Фундації Громадського Здоров’я надали психосоціальні послуги та послуги з 
перенаправлення 640 особам, що постраждали від домашнього та ґендерно-зумовленого насильства. 

АДВОКАЦІЯ 

• 2 вересня Кабінет Міністрів прийняв Постанову №767, що передбачає адміністративний механізм компенсації за 
житло, знищене в результаті збройного конфлікту. Запровадження даного механізму було предметом адвокації 
партнерів Кластеру з питань захисту, включаючи УВКБ ООН, УВКПЧ  ООН, МОМ, БФ «Право на захист», Данської ради 

з питань біженців, Донбас SOS під керівництвом Норвезької ради з питань біженців з 2017 року. 

• 14 липня Міністерство з питань реінтеграції ТОТ видало Наказ №52, яким затверджується оновлений перелік 
товарів, обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування. Так, збільшено максимальну суму 
готівкових коштів, дозволених для перевезення на непідконтрольну територію, з 20 000 грн. до 50 000 грн. 

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ 

• CIVIC провели два тренінги щодо навичок ведення переговорів та сприяння діалогу для 42 представників цивільно-
військових адміністрацій та людей, які проживають уздовж лінії розмежування. 

• 18 серпня Данська рада з питань біженців провела тренінг з питань призначення інвалідності внаслідок мінно-
вибухових травм для 17 осіб у Верхньонотецькому, включаючи представників місцевої влади. 

• Асоціація саперів України провела навчання із мінної небезпеки для 55 дітей та дорослих, серед яких 29 ВПО та 12 
осіб проживають на непідконтрольній території в рамках літнього онлайн-табору «Мирне літо дітям Донбасу». 

• FSD провели навчання із мінної небезпеки для для більш ніж 20 дітей в санаторії Перлина Донеччини у Святогорську. 

• People in Need провели тренінги з ненасильницького спілкування, основ взаємодії з дітьми та ознайомлення з 
підходом захисту на рівні громад для 114 осіб з Донецької та Луганської областей. 

• Save the Children у партнерстві з БФ «Діти Веселки» провели заходи в рамках програми «Зцілення та освіта через 
мистецтво» для 45 дітей з інвалідністю у Северодонецьку.  
 

 КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ В СІЧНІ-ЛИПНІ 2020 РОКУ 

 2.8M 
Людей, що потребують допомоги  

1.4M 
Цільового населення  

0.58M 
Людей, що отримали допомогу  

41 
Партнер 

29%

26%

14%

39%

31%

1

2

3

4

5

Ціль: 

6,400 

Ціль:  

1,318,000 

Ціль:  

265,000 

Ціль:  

270,000 

Ціль: 

70,000 

 
# проведено та зареєстровано  
моніторингових місій з захисту 

# людей, що отримали інформацію 

 # людей, що пройшли тренінг з протимінної 
безпеки на інформаційні сесії 

 # 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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