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ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини
зафіксувала 12 жертв серед мирного населення (двоє вбитих та 10 поранених).
У с. Сонцеве (непідконтрольна територія Донецької обл.) 9-річний хлопчик
отримав поранення від вибуху ручної гранати. Через травму дитині довелося
ампутувати чотири пальці.
 Ситуація в сфері безпеки: Після оголошення режиму припинення вогню в
липні, щомісячна кількість обстрілів продовжує зростати. У жовтні ОБСЄ СММ
зафіксувала 33 200 порушень режиму припинення вогню, що в 1.5 рази більше
ніж у вересні та у 4 рази більше ніж у серпні.
29 жовтня українські війська та збройні угруповання з непідконтрольної
території розпочали двостороннє відведення військ в районі м. Золоте
(Луганська обл.). 28 жовтня в зоні відведення військ було введено режим
безпеки "жовтий"
Військовослужбовці зайняли позиції поблизу населених пунктів Роти,
Миронівка та Криничне (Донецька обл.), піддаючи мирне населення ризикам
небезпеки.
 Свобода пересування: 19 жовтня через погіршення стану здоров'я на КПВВ
«Станиця Луганська» помер літній чоловік.

КОНТАКТИ КЛАСТЕРУ
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11 жовтня було припинено рух на КПВВ «Станиця Луганська» через
повідомлення про замінування. Цивільне населення було евакуйовано з
пункту пропуску. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
 Доступ до житла, землі та майна: Мешканці населених пунктів Миколаївка,
Гранітне та Старогнатівка (Донецька обл.) мають сплачувати податки за
сільськогосподарські угіддя, до яких вони не мають доступ через військову
присутність та мінне забруднення.
 Ізольовані населені пункти: Єдиний автобусний маршрут між селами
Муратове, Капітанове та містом Сєвєродонецьк (Луганська обл.) припинив
роботу через погані дорожні умови. Близько 900 жителів сел, що розташовані
в 5-20 км. зоні від лінії розмежування, не мають транспортного сполучення з
населеними пунктами, в яких доступні основні послуги.
Мешканці Миколаївки та Серебрянки (Донецька обл.), в яких проживають 250
та 300 осіб працездатного віку відповідно, не мають доступу до працевлаштування. Погане транспортне сполучення
позбавлює людей можливостей знайти роботу в сусідніх населених пунктах.
 Доступ до засобів існування: Працівники вугледобувного підприємства «Первомайскуголь», що знаходиться поблизу міста
Золоте (Луганська обл.), не отримують заробітну платну починаючи з липня 2019 року, в той час як можливості
працевлаштування в регіоні обмежені.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ
 17 жовтня Проліска, за підтримки УВКБ ООН, запустила
другий електромобіль на пішохідному КПВВ «Станиця
Луганська».
Електромобіль
превозить
людей
між
підконтрольною частиною КПВВ та пошкодженими мостом,
допомагаючи подолати 800-метрову відстань літнім людям,
людям з інвалідністю, вагітним жінкам та батькам з дітьми.
 ГО Донбас SOS спільно з МОМ та ПРООН розробила
мобільний додаток «Твоє право», що надає юридичну
підтримку ВПО, постраждалому від конфлікту населенню та
людям, які проживають на непідконрольній території.
Додаток надає актуальну інформацію про законодавство,
відповіді на найпоширеніші запитання та зразки заяв.
 HALO Trust провів другу офіційну передачу розмінованих
Електрокари ГМ Проліска на КПВВ «Станиця Луганська»
земель. Вісім розмінованих ділянок, загальною площею 71 га,
було передано Донецькій обласній ВЦА; більшість переданих ділянок – землі сільськогосподарського призначення.
Близько 24 тисяч людей у сусідніх населених пунктах зможуть безпечно використовувати землю.
 Save the Children провели сесії з інформування щодо мінної небезпеки для 2 109 дітей та 167 дорослих з шести населених
пунктів Луганської області.
 Мобільні групи з психосоціальної підтримки ЮНІСЕФ/ Фонду народонаселення ООН надали цільову допомогу 538
жертвам гендерно-зумовленого насильства (у тому числі 99 ВПО) у Донецькій та Луганській областях.
 Міжнародна організація з Міграції через партнерські організації надала психосоціальну підтримку 570 осібам (у тому числі
106 дітям). Найчастіше запити стосувалися питань сімейних конфліктів (розлучення, нові родинні ролі, стосунки батьків і
дітей), емоційної нестабільності, тривожності, наркоманії, розладів сну та суїцидальної поведінки.

AДВОКАЦІЯ
 НУО Stabilization Support Services презентувала дослідження «Діти, яких торкнувся збройний конфлікт в Україні» та
обговорила з представниками ключових міністерств питання вдосконалення системи захисту таких дітей. Згідно з
дослідженням, щонайменше 200 000 дітей по всій Україні прямо та опосередковано постраждали від конфлікту.
 ЮНІСЕФ та Данська рада з питань біженців – Данська група з розмінування провели у Києві адвокаційний захід "Я хочу
мати майбутнє: діти та сім'ї Східної України, що постраждали від мін або вибухонебезпечних залишків війни" та
представили результати дослідження оцінки потреб таких сімей проведеного у вересні-грудні 2018 року.
 11 жовтня, під час зустрічі з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, група організацій
громадянського суспільства (Право на Захист, Донбас SOS та Stabilization Support Services), презентували новий
законопроект щодо виплати пенсій, розроблений БФ «Право на захист». Законопроектом передбачено відновлення
виплати пенсій мешканцям непідконтрольної території та спрощення порядку виплати пенсії ВПО.
 ТРГ з питань житла, землі та майна подала до Міністерства ветеранів, ТОТ та ВПО рекомендації до проекту постанови щодо
адміністративної процедури відшкодування за житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій.
 18 жовтня БФ Право на захист, у партнерстві з УВКБ ООН, представив звіт «Затяжна тимчасовість: як живуть ВПО у місцях
компактного проживання» та провів дискусію з ключовими представниками центральної та місцевої влади щодо шляху
досягнення стійких житлових рішень.

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ
 24 жовтня УВКПЛ ООН провело тренінг, присвячений питанням тортур та сексуального насильства в умовах конфлікту,
свавільного тримання під вартою, а також прав у сфері житла, землі та майна для 28 осіб, які розпочнуть роботу в якості
співробітників Управління цивільного-військового співробітництва Донецької і Луганської областей.
 Terre des Hommes залучив 40 лідерів серед молоді з Донецької області до проекту з розбудови потенціалу YouCreate,
навчаючи дітей координувати своїх ровесників при реалізації арт-проектів в своїх громадах.

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ В 2019 РОЦІ
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