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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ


Ситуація у сфері безпеки: В лютому УВКПЛ зареєструвало 73 жертви конфлікту серед мирного
населення (11 убитих та 62 поранених) – найбільша кількість із серпня 2016 р. Це пов'язано з
ескалацією військового конфлікту в районі Авдіївки, Донецька та Макіївки в період із 29 січня по
3 лютого 2017 р., яка супроводжувалася масованими артилерійськими обстрілами та обстрілами
з реактивних систем залпового вогню населених районів з обох боків лінії розмежування.
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martin.oubrecht@undp.org
Тетяна Лялька, координатор технічної
робочої групи з питань осіб похилого віку
та інвалідів,
Tetiana.Lialka@helpage.onmicrosoft.com
Олена Луканюк, координатор з питань
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Бої були зосереджені щонайменше в 22 населених пунктах уздовж лінії розмежування на
підконтрольній та непідконтрольній уряду України території. Найбільш жорстокі обстріли були в
районі Донецька, Авдіївки – Ясинуватої та Маріуполя. Бої також зафіксовані в Мар'їнці,
Зайцевому, Пісках, Опитному та Кам'янці (підконтрольна уряду територія Донецької області). В
Луганській області бойові дії зафіксовані в Новозванівці, Троїцькому (підконтрольна територія),
Новоолександрівці (сіра зона), Калиновому та Калиновому-Борщуватому (непідконтрольна
територія), а в Золотому та навколо нього зафіксовано серію збройних зіткнень та непрямих
обстрілів.



Свобода пересування: Вкрай несприятливі та складні умови спостерігались у Станиці Луганській
– єдиний КПВВ в Луганській області, на якому від 2500 до 4000 людей в день повинні були стояти
в черзі до семи годин у мороз, а потім переходити через пошкоджений міст. Слизький
дерев'яний міст– велика перешкода для людей похилого віку, малолітніх дітей та осіб із
інвалідністю.



Доступ до гуманітарної допомоги: 28 лютого органи влади так званої «Донецької Народної
Республіки» («ДНР») заблокували всі центри розподілу допомоги Гуманітарного штабу Фонду
Ріната Ахметова в Донецькій області. Фонд штабу надавав гуманітарну допомогу на підконтрольній та непідконтрольній уряду України території
Донецької області, при цьому для багатьох людей на непідконтрольній території це було єдиним джерелом гуманітарної допомоги.



Доступ до основних послуг: Важливі об'єкти цивільної інфраструктури зазнали сильних пошкоджень через хаотичні обстріли населених районів із
використанням боєприпасів вибухової дії. Важкі бої в Донецьку та навколо нього призвели до погіршення водопостачання та спричинили ризик
поширення екологічної катастрофи. 24 лютого відбувся обстріл Донецької фільтрувальної станції (ДФС), під час якого було пошкоджено
трубопровід із хлором, водяні фільтри, резервуари з чистою водою та склад хлору. Роботу ДФС призупинили, внаслідок чого постраждали 345 000
людей з обох боків лінії розмежування: в п'яти районах Донецька, в Авдіївці, Ясинуватій та чотирьох менших населених пунктах у цьому районі.



В Авдіївці, Донецьку, Докучаєвську, деяких районах Макіївки та Ясинуватої в багатьох домогосподарствах не було тепла під час морозів, а в
лікарнях не було води, що не дозволяло надавати належну медичну допомогу.



Через бої жителі Трьохізбенки (підконтрольна уряду України територія Луганської області) були позбавлені газо- й теплопостачання і змушені
готувати їжу та обігріватись за допомогою електроприладів. Відповідно до законодавства, в таких випадках повинні застосовуватися знижені
тарифи. Однак через несвоєчасні перерахунки тарифів людям довелося оплачувати електроенергію за звичайним тарифом.



23 лютого лінії оператора мобільного зв'язку Lifecell відімкнули в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Ясинуватій та Харцизьку. Vodafone (МТС) усе ще
працює, але з перебоями. Місцевий оператор, який працює на непідконтрольній уряду території Донецької області, – компанія Phoenix – не в
змозі задовольнити збільшені потреби.



Захист дітей / гендерне насилля: ГО «Ла Страда», в якій функціонує загальнонаціональна «гаряча» лінія, повідомляє про зростання кількості
випадків насильства над дітьми з боку демобілізованих батьків. «Ла Страда» надає психологічну допомогу телефонами «гарячої» лінії, а також
залучаючи соціальних працівників безпосередньо на місцях.

Кластер із питань захисту, лютий 2017 р.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ


Кластер із питань захисту координує надання допомоги із забезпечення захисту для ВПО, евакуйованих до інших районів Донецької області.
Правила з евакуації людей та відповідні принципи захисту, яких слід дотримуватися під час евакуації, були розповсюджені серед тих, хто
займається гуманітарними проблемами.



Міністерство оборони та Державна служба України з надзвичайних ситуацій збирають нерозірвані боєприпаси та підозрілі залишки боєприпасів
у районах, які постраждали від останньої ескалації військового конфлікту. БФ «ХАЛО Траст» підтвердив свою готовність надати 100 людей зі свого
персоналу для безпосередньої допомоги, щойно буде гарантовано безпечний доступ та базовий рівень безпеки. МКЧХ проводить заняття з
інформування про небезпеку мін для жителів Авдіївки, зосереджуючи увагу на районах, які постраждали від артилерійських обстрілів.



В Авдіївці організація HelpAge надала допомогу 282 людям похилого віку (73% – жінки, 27% – чоловіки). До того ж оцінені потреби 107 людей
похилого віку, які не виходять із дому, і встановлено, що лише 10% із них отримують допомогу, яка відповідає їхнім потребам. Багато людей
похилого віку не виходять із дому та/або ізольовані, не маючи змоги дістатися до центральних пунктів розподілу гуманітарної допомоги. Існує
потреба в цілеспрямованих заходах, які забезпечили б доступ до життєво важливої гуманітарної допомоги для найбільш уразливих жінок та
чоловіків літнього віку, які не можуть самостійно пересуватися.



Партнери з питань захисту дітей надали соціально-психологічну та освітню допомогу 120 дітям (54 дівчинки та 66 хлопчиків), евакуйованим із
Авдіївки, зокрема 41 дитині, евакуйованій без батьків (21 дівчинка та 20 хлопчиків). Партнери з питань захисту стежать за ситуацією з дітьми,
яких не супроводжують батьки, щоб державна служба у справах дітей мала всі необхідні документи та контактні дані їхніх опікунів. Після
деескалації ситуації більшість дітей повернулися додому, при цьому лише двоє дівчат були без супроводу, а 14 дітей разом зі своїми сім'ями
залишились у Святогірську.



З початку військових дій біля Авдіївки та Попасної мобільні групи Фонду народонаселення ООН та Української фундації громадського здоров'я
працюють із постраждалими від гендерно обумовленого насильства і вже надали психологічну допомогу 1086 мешканцям цих районів.



Норвезька рада у справах біженців (NRC) надавала правову допомогу, спрямовуючи свої мобільні групи до районів уздовж лінії розмежування в
Луганській області, а саме: в Лобачеве, Трьохізбенку, Гірське, Щастя, Золоте, Троїцьке, Талове, Михайлівку, Артема, Нижньотепле, Пшеничне,
Козачий, Герасимівку, Камишне, Валуйське, а також біля «Ощадбанку» в Станиці Луганській, на КПВВ в Станиці Луганській (Станично-Луганський
район) та в північній частині Донецької області: в Торецьку, Опитному, Зайцевому та в Центрі безоплатної первинної правової допомоги на КПВВ
«Майорськ».



Данська рада у справах біженців (DRC) за допомогою свого виконавчого
партнера – Маріупольської спілки молоді – підготувала для 264 підлітків, які
навчаються в технічних коледжах у східній частині Донецької області, програму
навчання самостійному життю, яка складається з 10 модулів.



У лютому в Павлограді Дніпропетровської області під час розгляду судової
справи щодо призупинення виплати пенсії для ВПО було прийнято рішення на
користь ВПО. Суд прийняв рішення про незаконність постанови Кабінету
Міністрів №365 щодо призупинення виплати пенсії. Відповідно до рішення суду,
призупинення виплати пенсії через відсутність на підконтрольній уряду України
території терміном більше 60 днів суперечить Закону України про пенсійне
забезпечення. Пенсія, яку людина отримує за віком, а також інші типи пенсії, яку
людина отримує за трудовим стажем, була зароблена попередньою працею та є
формою соціального захисту. Детальнішу інформацію про цю справу можна
знайти в аналізі, проведеному БФ «Право на захист», який представляв цю
справу на розгляд суду.

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Спеціальний доповідач ООН із прав людини та небезпечних речовин і токсичних відходів закликав сторони конфлікту вжити заходів через загрозу
хімічної катастрофи, яка може статися внаслідок збройного конфлікту.



УВКПЛ оприлюднило звіт щодо сексуального насилля під час конфлікту в Україні в період із 14 березня 2014 р. по 31 січня 2017 р. Звіт висвітлює
тенденції та приклади сексуального насилля, здійсненого в контексті збройного конфлікту, безкарність злочинців та відсутність комплексної
програми, яка могла б забезпечити всім постраждалим швидкий та адекватний доступ до ефективних заходів захисту їхніх прав.



Парламентський комітет розглянув проект Закону 3593 про тимчасово окуповані території. Щоб привернути увагу до питань обмеження прав
людини, які містяться в законі, партнери Кластера з питань захисту організували круглий стіл для обговорення цього законопроекту з його
автором, представниками наукових кіл та різними міжнародними й національними організаціями. Після активних зусиль з адвокації партнерів
Кластера з питань захисту парламентський комітет створив робочу групу з метою перегляду положень законопроекту.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ




Партнери з питань розмінування, Швейцарський фонд із протимінної діяльності (FSD) та Данська група з розмінування, провели три тренінги з
інформування про небезпеку мін для національних та міжнародних неурядових організацій, які ведуть діяльність біля лінії розмежування.
Партнери з питань захисту дітей залучаються до проведення для вчителів, батьків та опікунів тренінгів із соціально-психологічної допомоги та
захисту дітей у громадах у Святогорську, Авдіївці, Мар'їнці та Красногорівці.
Данська рада у справах біженців (DRC) разом із Національною школою суддів провела тренінг для 101 судді з реєстрації ВПО та документів,
виданих органами влади, з питань житлових, земельних та майнових прав, компенсацій, а також свободи пересування.

Кластер із питань захисту, Україна
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