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населення обмежений.

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 Ситуація у сфері безпеки: У грудні 2017 – січні 2018 року Моніторингова
місія ООН з прав людини зареєструвала 39 жертв конфлікту серед мирного
населення: 7 загиблих та 32 поранених. Це на 56% більше, ніж у листопаді
2017 року, і найвищий показник із серпня 2017 року.
18 грудня с. Новолуганське (підконтрольна територія Донецької обл.) було
обстріляно з БМ-21 "Град", що завдало значної шкоди цивільним будинкам
та інфраструктурі. За повідомленнями місцевої влади, було пошкоджено 41
приватний будинок, 12 багатоквартирних будинків, гуртожиток, ФАП,
школу, дитячий садок, електро- та газопроводи.
 Свобода пересування: За повідомленнями, органи влади де факто на
непідконтрольній території Донецької обл. прийняли "Указ" №363 від 25
грудня 2017 року про запровадження тимчасової заборони для керівників
«органів влади», перетинати лінію розмежування та здійснювати візити до
підконтрольної території.
 Села на лінії розмежування: Наприкінці січня с. Новоолександрівка
(підконтрольна територія Луганської обл.) з населенням 15 осіб було взято
під контроль Збройними Силами України. Газ, електрика, громадський
транспорт, медичні послуги та магазини недоступні. Протягом грудня-січня
рух до підконтрольної території було обмежено, і люди не могли купувати
їжу або мати доступ до медичних послуг.

Для отримання детальної
інформації
Анна Річ, координатор Кластеру з
питань захисту, rich@unhcr.org
Садакат Шах Рогані, координатор
Субкластеру з питань захисту дітей,
ssroghani@unicef.org
Олена Кочемировська, координатор
Субкластеру з гендерного насильства,
kochemyrovska@unfpa.org
Мартін Убрехт, координатор
Субкластеру з питань розмінування,
martin.oubrecht@undp.org
Михайло Верич, координатор з
питань осіб похилого віку та інвалідів,
mykhailo.verych@helpage.org
Олена Луканюк, координатор з
питань житла, землі та майна,
olena.lukaniuk@nrc.no

 Внаслідок пошкодження водопроводу рівень підземних вод продовжує підвищуватися у с. Чигарі (підконтрольна
територія Донецької обл.) з населенням 171 чоловік. Рівень води досяг стель у підвалах 20 будинків, тож люди
більше не можуть використовувати їх як бомбосховища під час обстрілів. Існує ризик, що земля під будинками
провалиться, оскільки вода з шахти "ім. Гагаріна", що розташована під селом, не була викачана через конфлікт.
 Доступ до соціальних виплат та пенсій: За даними моніторингу партнера Кластеру захисту, УСЗН призупиняє
соціальні виплати для всієї сім'ї-ВПО, у разі якщо під час верифікації було встановлено, що хоча б один член сім'ї
порушив існуючі процедури.
 Доступ до послуг: 11 січня було відключено мобільне з’єднання оператора Vodafone на непідконтрольній території
Донецької та Луганської обл., внаслідок пошкодження кабелю в ході військових дій. В Луганську мобільне
з'єднання було відновлено 19 січня, у Донецьку ж воно залишається недоступним. Оскільки Vodafone є єдиним
українським оператором на непідконтрольній території, мешканці непідконтрольної частини Донецької обл. не
можуть зв'язатися з гарячими лініями та органами безоплатної правової допомоги з підконтрольної території.
Відсутність мобільного зв'язку ще більше закріплює поділ та поглиблює ізоляцію людей, які проживають на
непідконтрольній території. Це також перешкоджає людям, отримувати важливу інформацію про візити з
перевірками на підконтрольній території, що є необхідною умовою отримання соціальних пільг та пенсій.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ
 Партнер Кластеру захисту на непідконтрольній території Донецької обл. надав психосоціальну допомогу 1750
особам та правову допомогу 315 особам, включаючи одиноких батьків, людей з інвалідністю, ВПО та людей, що
повернулися.
 Партнери УВКБ ООН реалізували 92 проекти на основі громад на непідконтрольній території Донецької обл., які
включали: відновлення громадської інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні установи, поштовий офіс,
спортивні заклади), сприяння свободі пересування, зміцнення навичок і спроможностей громади, а також роботу з
підвищення стійкості та поліпшення комунікації між ВПО, особами, що повернулися та приймаючою громадою.
 HelpAge розповсюдив 500 протипролижневих матраців для маломобільних людей (підконтрольна територія
Донецької та Луганської обл.).
 NRC ICLA надала допомогу 3495 бенефіціарам: 1604 отримали інформацію; 1643 осіб отримали консультації; та
248 осіб отримали правову допомогу. Центри правової допомоги Норвезької ради у справах біженців у
Сєверодонецьку, Краматорську та Станиці Луганській прийняли 808 відвідувачів та 828 дзвінків на гарячу лінію.
 Польська Гуманітарна Акція провела психологічну групу для 43 дітей, спрямовану на реабілітацію та інтеграцію
дітей-ВПО до нових умов життя в Запорізькому центрі компактного проживання.
 Партнери захисту, що надають правову допомогу через гарячу лінію, почали надавати послуги через Інтернет, щоб
охопити людей, які проживають на непідконтрольній території Донецької обл., в умовах відсутності мобільного
зв'язку.

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 Радники МінТОТ провели круглий стіл в парламенті щодо проблемних аспектів виконання Україною положень
МГП, зосереджуючи увагу на виплатах пенсій для ВПО та законопроекті № 6692.
 УВКПЛ представило свою 20-ю доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 16
серпня по 15 листопада 2017 року. У доповіді описуються страждання мирного населення через конфлікт, і
звертається увага на загострення військових дій у листопаді.
 БФ «Право на захист» та УВКБ ООН організували круглий стіл у Слов'янську, щоб обговорити затримку з внесенням
змін до Порядку №1085, в якому перераховані населені пункти, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження. Люди, переміщені з населених пунктів, які не включені до переліку,
не можуть зареєструватися як ВПО та отримувати адресну допомогу для ВПО.
 У рамках Стратегії захисту Гуманітарної групи країни УВКПЛ, УВКБ, ЮНІСЕФ та УКГВ підготували лист Прем'єрміністру України щодо питань, які мають бути вирішені урядом для сприяння соціальній згуртованості. Лист,
підписаний Координатором з гуманітарних питань, включав інформаційні довідки, що стосуються питань
доступу до пенсій, свободи пересування та реєстрації народжень.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ
 Данська рада у справах біженців провела тренінг для тренерів у Краматорську для соціальних педагогів/психологів
з Маріупольського, Краматорського та Слов'янського ПТУ щодо психосоціальної навчальної програми для
молоді, з фокусом на життєві навички.
 HelpAge провів три тренінги для 57 літніх людей з профілактики діабету в Краматорську, Слов'янську та
Світлодарську та тренінг зі здорового харчування для 20 осіб похилого віку з порушенням слуху в Краматорську.

Ключові цифри за 2017 р.
3.3M
Людей, що потребують допомоги

ДОСЯГНЕННЯ ЗГІДНО ІНДИКАТОРІВ ПГР
ПГГРпПГ(ПГ(пгр)(Reached HRP)
# Моніторинг дотримання прав людини та захисту

1.85M
Цільвого населення

1.1M
Людей отримали допмогу

92
Партнери

Корисні посилання
Humanitarian Response
2017 Портал Кластеру з питань захисту
Довідник безкоштовної правової допомоги

# Надання правової допомоги/консультацій
# Поширення інформації щодо гендерного насильства,
замінування, майнових прав, документації, соціальних
виплат, правової допомоги
# Забезпечення основних послуг, а також
індивідуальної допомоги
# Проекти з розбудови миру та соціальної
згуртованості
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