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ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Aleksey Filippov / Hospital destroyed as a result of shelling, Donetsk

© УВКБ ООН/ Літня жінка перетинає КПВВ «Майорське», Донецька обл.

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ


Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини
зафіксувала 4 жертви серед мирного населення (двох людей було поранено під
обстрілами та двох вбито в результаты вибуху гранати). Третього серпня, в ході
конфлікту з військовими в Авдіівці, чоловік отримав вогнепальне поранення.
 Ситуація в сфері безпеки: Після зменшення кількості обстрілів, що
спостерігалося відразу після оголошення режиму припинення вогню 31 липня
2019р., протягом серпня їх кількість поступово збільшилася. З 29 липня по 11
серпня ОБСЄ СММ зафіксувала 2 700 порушень режиму припинення вогню, тоді
як з 12 по 25 серпня ця кількість сягнула 5 400.
 Свобода пересування: 7 серпня на КПВВ «Майорське» помер 83-річний
чоловік, який їхав до відділення Ощадбанку на підконтрольній території.
28 серпня КПВВ «Майорське» було закрито протягом години через введення
режиму «червоний». Люди, які в цей час направлялися з непідконтрольної
території, не мали змоги перетнути КПВВ.
В'їзд та виїзд до сіл Лопаскине та Лобачеве було заблоковано після ротації
військовослужбовців. Як наслідок, швидка допомога, поліція, працівники
Пенсійного фонду та працівники гуманітарних організацій не мали доступу до
населених пунктів. Рух місцевих жителів за межі сіл був також обмежений.
 Доступ до комунальних послуг: 30 серпня представники так званних органів
влади на непідконтрольній Уряду території Донецької області оголосили про
підвищення тарифів для населення на 30% за утримання будинків та утилізацію
відходів та на 57% за холодну воду та водовідведення.
 Пенсійні виплаты: Більш ніж 100 людей зі Старогнатівки, Гранітного та Чермалика
(Донецька обл.), що досягли пенсійного віку, не можуть оформити призначення
пенсій, оскільки не можуть підтвердити трудовий стаж на підприємствах,
розташованих на непідконтрольній Уряду території. Кількість таких людей буде
збільшуватися, оскільки більше ВПО та людей, які проживають біля лінії
розмежування досягає пенсійного віку.
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Основні проблеми при перетині
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 Отримання документів: Відділи ДМС в Станиці Луганській та Новоайдарі
(Луганська обл.) вимагають від ВПО, які подають заяви на отримання
персональних
документів,
додаткові
документи,
не
передбачені
законодавством.
 Нові випадки переміщення: За даними моніторингу партнерів Кластеру з питань
захисту кількість ВПО в селі Валентинівка (Донецька обл.) збільшилася з початку
року з 16-ти до 27-ми осіб. Люди переїхали із непідконтрольної території до
села, в якому вони мають дачні будинки.

Джерело: БФ «Право на Захист»

 Виселення ВПО: Існує загроза виселення близько 40 ВПО з гуртожитку у Ржищеві (Київська обл.) через несплачені борги за
комунальні послуги. Адміністрація погрожує відключити електро- та водопостачання для того, щоб виселити людей.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ
 16 серпня ГМ Проліска за пітримки УВКБ ООН запустила ру
електромобіль на КПВВ «Станиця Луганська», який
безкоштовно перевозить маломобільних людей до нульового
рубежу. Елетромобіль працює з сьомої ранку до п’ятої вечора та
перевозить близько 400 осіб на день.
 HALO Trust провів першу офіційну передачу розмінованих
земель. Одинадцять розмінованих ділянок, загальною площею у
66 га, було передано Луганській обласній ВЦА. Майже 4 тисячі
людей, які проживать поблизу, можуть вільно використовувати
землю. Крім того, HALO Trust очистив від мін 15 га землі та
ідентифікував та замаркував чотири нові небезпечні ділянки в
Донецькій та Луганській областях.
 Чотири нові сім'ї з дорослими або дітьми, що постраждали від
мін/вибухонебезпечних
залишків
війни,
отримали
індивідуальну підтримку в рамках програми допомоги
жертвам мін, яку реалізують ЮНІСЕФ та Данська рада з питань
біженців - Данська Група з розмінування.

© УВКБ ООН Україна / Електромобіль ГМ Проліска перевозить
людей на КПВВ «Станиця Луганська».

 Данська рада з питань біженців надала індивідуальні юридичні консультаціїї 744 особам, що постраждали від конфлікту. З них
65% є жителями непідконтрольної території, 17% проживають поблизу лінії зіткнення, 73% особи старші 50 років.
 Норвезька рада у справах біженців надала юридичну підтримку 1 751 особам (надання інформації, консультування, правова
допомога та проведення тренінгів). Основні проблеми захисту включали питання виплати пенсій, отримання свідоцтв про
смерть, питання успадкування на підконтрольній території. УГСПЛ за підтримки Норвезької ради у справах біженців надала
юридичні послуги 69 особам в офісах в Маріуполі, Покровську, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.
 Гаряча лінія Донбас СОС надала 2 023 інформаційних і юридичних консультацій через. Основні проблеми захисту включали
видачу документів на підконтрольній території, отримання пенсійних виплат, перетин лінії розмежування.
 Stabilization Support Services в рамках програми «Радник з питань ВПО» надали методичні консультації з питань соціального
захисту внутрішньо переміщених осіб 778 фахівцям системи соціального захисту та 407 ВПО (40% з них – літні люди та 11% особи з інвалідністю).
 Партнери УВКБ ООН на непідконтрольній території проконсультували і надали допомогу в питаннях захисту 292 місцевим
жителям. Допомога включала сприяння літнім людям в заповненні заяв, їх подання до місцевих органів, звернення до відповідних
установ для отримання соціальної допомоги, надання допомоги при реєстрації актів цивільного стану, інформування про житлові,
земельні та майнові права і відновлення документів.
 Партнери Кластеру з питань захисту на непідконтрольній територіїї надали інформаційні, юридичні, соціальні та психологічні
консультації чотирьом жінкам, що постраждали від насильства в сім’ї. Двом з них було надано тимчасовий притулок.

АДВОКАЦІЯ
 30 серпня, в рамках чергового звітування України щодо виконання положень Міжнародного пакту про громадянські та
політичні права в Женеві, Норвезька рада у справах біженців (Україна) доповіла про проблеми обмеження свободи пересування
в зоні конфлікту та відсутність адміністративної процедури реєстрації фактів народження, які відбулися на непідконтрольній Уряду
території.
 Автобусне сполучення між селом Кряківка (Луганська обл.) та найближчими населеними пунктами було відновлено завдяки
адвокації БФ «Право на захист» з місцевою владою. Раніше автобусне сполучення було припинено через поганий стан доріг.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ
 Міжнародна організація з міграції провела триденні тренінги з розвитку громад для 520 осіб з 24 громад. Тренінги мали за мету
допомогли учасникам проаналізувати проблеми, що існують у їх громадах, знайти можливі рішення на місцевому рівні та
розробити плани соціального реагування, які будуть у подальшому реалізовуватися в рамках проекту.

 БФ "Слов'янське серце" провів п'ять сессій з профілактики гендерно-зумовлено насильства для 75 жінок з Волновахи, Торецька,
Мар’їнки (Донецька обл.) та Вільхової (Луганська обл.). Учасниці отримали інформацію про позитивні зміни в законодавстві у сфері
захисту потерпілих гендерно-зумовленого насильства.

 Terre Des Hommes провела тренінг з позитивного батьківства для 25 осіб, тренінг з психосоціальної підтримки для 20 підлітків,
організували та провели Літній навчальний табор для молоді, в якому взяло участь 30 дітей та підлітків.

 IMC провів сесії, присвячені психічному здоров’ю та психосоціальный підтримці для 53 осіб з Піонерського та Гранітного
(Донецька обл.). Висвітлювалися питання, пов'язані з емоціями, правами дитини, статтю та гендером, гендерно-зумовленим
насильством, здоровими та нездоровими стосунками. Також буди проведені тренінги з позитивного батьківська для 39 жінок з
Чермалика, Ольгінки, Орловського та Старонатівки.
 HALO Trust провів сесії з інформування щодо мінної небезпеки для 7 тисяч осіб, та передав для подального розповсюдження 30
тисяч матеріалів щодо мінної небезпеки, включаючи листівки, плакати та наклейки, до відділів поліції в Донецькій та Луганській
областях.

Кластер з питань захисту Україна I серпень 2019
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