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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

 Протягом жовтня 2015 р. режим припинення вогню в східній Україні в цілому 
дотримувався, хоча повідомлення про поодинокі перестрілки між Збройними Силами 
України та озброєними групами, переважно з використанням стрілецької та легкої зброї, 
надходили майже щоденно.  

 Протягом жовтня ММПЛУ/УВКПЛ зафіксувала 38 жертв (10 вбитих та 28 поранених) серед 
цивільного населення у зоні конфлікту. Всього починаючи з середини квітня 2014 р. і до                
31 жовтня 2015 р. було вбито не менше 8, 529 осіб (у том числі військовослужбовців 
Збройних Сил України, цивільних осіб та членів озброєних груп) та щонайменше 17, 974 
осіб дістали поранень у зоні конфлікту на сході України.  

 Доступ гуманітарних організацій до непідконтрольній Уряду території залишається 
обмеженим, що значною мірою впливає на діяльність у сфері захисту:більшість заходів 
було призупинено. 

 27 жовтня було відкрито пішохідний КПП у Станиці-Луганській. У той час, як у Донецькій 
області офіційно функціонують три коридори, у Луганській області це перший коридор, 
створений відповідно до Тимчасового порядку. 

 Черги на КПП залишаються дуже довгими, що загострює проблеми у сфері захисту, 
особливо в зв’язку із настанням холодів. Особливою проблемою є те, що через КПП 
рухається велика кількість дітей. Як повідомляється, без черги можуть проходити лише 
сім’ї з маленькими дітьми (віком до 1 року). Оскільки дітей старшого віку багато, не 
можливо організувати прохід без черги. Крім того, КПП необхідно обладнати наметами та 
обігрівачами. Ще одним важливим питанням є дозвіл на проїзд громадського транспорту.  

 Мінна небезпека навколо КПП та вздовж лінії зіткнення залишається надзвичайно 
серйозною проблемою, про що свідчать повідомлення про нові випадки смертей та 
поранень. За даними моніторингу УВКПЛ, 89% випадків у жовтні пов’язані з вибуховими 
пережитками війни (ВПВ) та саморобними вибуховими пристроями (СВП) (зокрема, 80% 
смертей та 93% поранень). Довгі черги на КПП є особливою проблемою для сімей з 
маленькими дітьми, яким набридає чекати та починають, у т.ч. на небезпечних ділянках.  

 Партнери Суб-кластеру з питань ґендерного насильства повідомляють про зростання 
кількості секс-працівниць вдовж лінії зіткнення у місцях з великою концентрацією 
військовослужбовців. Все більшою проблемою стають психологічні наслідки, а також 
ризики для здоров’я, пов’язаних з наданням секс-послуг заради виживання. Це пов’язано 
з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, особливо в  Донецькій області. 

 ВПО в Україні не мали права голосувати на місцевих виборах, які проводилися 25 жовтня. 
Лише двоє ВПО з Криму оскаржили цю заборону в суді та отримали право проголосувати. 
Однак реальну можливість здійснити волевиявлення мала лише одна особа, оскільки 
друга отримала копію судового рішення тільки після дня голосування. 

 Гуманітарна країнова група прийняла рішення про те, що План гуманітарного реагування 
(ПГР) на 2016 р. буде засновуватися на концепції «забезпечення захисту». Це дозволить 
інтегрувати питання захисту до всіх проектів, які будуть подаватися партнерами щодо ПГР 
(особливо в проекти, які не стосуються безпосередньо захисту). Було підготовлене 
керівництво, щоб допомогти партнерам можуть розробляти проекти. Відповідну 
допомогу також буде надавати Міжвідомчий радник з ґендерних питань ( керівництво 
«Положення щодо ґендерної рівності та захисту, які мають враховувати всі партнери»). 
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ОСНОВНІ ФАКТИ 

 16 жовтня 2015 р. представники УВКПЛ/ММПЛУ відвідали судове засідання у Вищому адміністративному суді України щодо позову 
Кабінету Міністрів України відмінити рішення судів першої та апеляційної інстанції, щодо визнання незаконною Постанови КМУ № 595 (у 
частині, яка стосувалася припинення виплати на непідконтрольній Уряду території), а на Уряд накладалося зобов’язання відновити ці 
виплати. Суд підтвердив рішення про визнання незаконним Постанову КМУ № 595 та зобов’язав Уряд відновити виплати.  

 Державні установи, національні та міжнародні неурядові організації провели обговорення основних проблем у сфері захисту, що 
стосуються свободи пересування, ситуації на КПП вздовж лінії зіткнення, у тому числі черг, та мінної небезпеки в логістичних центрах. 
Органам влади були надані конкретні пропозиції для поліпшення ситуації та скорочення часу очікування на КПП, зокрема відкриття нових 
транспортних коридорів та КПП, збільшення кількості персоналу, проведення заходів з розмінування та збільшення годин роботи КПП. 

 Наприкінці жовтня за підтримки Фонду Народонаселення ООН та Української фундації громадського здоров’я почала працювати 21 
мобільна бригада, яка надає психосоціальну жертвам ґендерного насильства. Найбільш вразливі категорії населення у Донецькій, 
Харківській, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях охоплені послугами з психосоціальної допомоги. Крім того, протягом 
жовтня було проведено тренінг з емоційної підтримки для 97 соціальних працівників з вибраних державних та недержавних установ у 
вищезазначених областях. 

 Картки для перенаправлення жертв ґендерне насильства нині наявні у п’яти областях, найбільш уражених конфліктом (на підконтрольній 
Уряду території), вони постійно вдосконалюються за рахунок зусиль партнерів Суб-кластеру з ґендерного насильства на місцях. 

 УВКПЛ в Україні через своїх партнерів реалізує у центральній та східній Україні програму реагування на рівні громади. Станом на 31 жовтня 
через Крим SOS було затверджено 31 грант для ініціатив переселенців у Київській, Львівській та Херсонській областях, 18 з яких вже було 
реалізовано. Проекти включають надання психологічної та правової допомоги; проведення спортивних заходів та розвиваючих занять для 
дітей; інформаційних кампаній для ВПО; проведення заходів для сприяння мирному співжиттю та підтриманню культурної ідентичності, 
організацію освітніх заходів для протидії дискримінації та зміцнення толерантності між ВПО та приймаючими громадами. 

 Запорізький центр у справах дітей Міністерства соціальної політики звернувся з проханням про правову підтримку для розв’язання 
декількох складних ситуацій, в яких опинилися діти ВПО. Суб-кластер з захисту прав дітей забезпечив допоміг налагодити зв’язок з двома 
партнерами Суб-кластера, які розпочали співпрацю з Центром. 

 Крим SOS визначив 3 з 4 проектів для ВПО у Київській, Львівській та Херсонській областях, що мають на меті: 1) підвищити кваліфікацію 
шкільних психологів, що працюють з дітьми ВПО у Києві та Київській області, 2) створити хаб у Херсоні, що дозволить об’єднати зусилля 
декількох громадських організацій під одним дахом для надання допомоги; 3) забезпечити психологічну підтримку для ВПО похилого віку. 

 ММПЛУ/УВКПЛ продовжує збирати інформацію про порушення прав людини, пов’язані з конфліктом, у тому числі насильницькі 
зникнення, незаконні затримання та утримання осіб під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, а також порушення зобов’язання 
утримувати всіх людей, позбавлених волі, у визначених місцях тримання під вартою. 


