УКРАЇНА
КВІТЕНЬ 2019
ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

UNICEF Ukraine/ Gilbertson / А repair crew move pipes used Donetsk region

OCHA Ukraine

© Сергій Коровайний для Радіо Свобода / Роботи з розмінування у Мирній Долині, Луганська
обл.

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 Жертви серед цивільного населення: У квітні Моніторингова місія ООН з прав
людини зафіксувала 13 жертв серед цивільного населення (1 людина загинула і 12
було поранено). П’ять осіб отримала поранення выд стрілецької зброї і сім від мін та
вибухонебезпечних
залишків
війни.
Одна
людина
загинула
від
мін/вибухонебезпечних залишків війни на непідконтрольній території.
 Мінна небезпека: 5 квітня двоє мирних жителів отримали поранення в результаті
вибуху невідомого пристрою в Верхноторецкому (Донецька обл.). 6 квітня один
мирний житель був поранений в результаті вибуху ручної гранати в Федорівці
(Донецька обл.). 12 квітня один мирний житель був поранений при спробі
демонтувати артилерійський снаряд в своєму будинку в Дмитрівці (Луганська обл.).
9 квітня одного співробітника ДСНС було вбито та двоє отримали поранення в
результаті вибуху невідомого пристрою під час робіт з розмінування біля
водопровідної труби насосної станції в околицях Зайцеве (Донецька обл.).
 Ситуація в сфері безпеки: Ситуація в сфері безпеки залишається напруженою,
військові дії спостерігаються близько ряду населених пунктів уздовж лінії зіткнення.
Щонайменше 95 будинків, одна лікарня та численні об’єкти інфраструктури було
пошкоджено по обидві сторони лінії зіткнення.
 Свобода пересування: 5 квітня територія між КПВВ Мар'їнка (підконтрольна тер.) і
Олександрівка (непідконтрольна тер.) зазнала снайперського обстрілу. Всі мирні
жителі були евакуйовані. Один представник ДПСУ і один ВСУ були поранені. КПВВ
Мар'їнка було закрито до 10 квітня.
У квітні п’ять мирних жителів загинули через погіршення стану здоров'я при перетині
лінії зіткнення через КПВВ Мар'їнка, Новотроїцьке, Майорське та Станиця Луганська.
Загальна кількість мирних жителів, які загинули на КПВВ в 2019 році досягла 25 осіб.
25 квітня близько 150 цивільних осіб на КПВВ Станиця Луганська звернулися за
медичною допомогою (30 з них знепритомніли) через очікування в черзі.
 Житлові, земельні та майнові права: Мешканців Старогнатівки і Миколаївки
(Донецька обл.) зобов'язують платити податок на сільськогосподарські угіддя, які не
можуть оброблятися через мінне забруднення.
 Захист дітей: ВСУ зайняли будівлю колишнього дитячого садка, що знаходиться
поруч школи в селі Дружба (Донецька обл.), розташувавши військову техніку.
Шістнадцять дітей з Золотого-3, Золотого-4 і Катеринівки (Луганська обл.) не
отримали індивідуальний податковий номер оскільки поїздка до районного центра
вимагає фінансових і часових витрат. Як наслідок їхні батьки не можуть укласти
медичні декларації з лікарем для отримання педіатричної допомоги.

КОНТАКТИ КЛАСТЕРУ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ
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Олена Кочемировська, Координатор
Субкластеру з гендерно-зумовленого
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Мартін Убрехт, Координатор
Субкластеру з питань протимінної
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Айсулу Камчибекова, в.о.
Координатора ТРГ з питань осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю,
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Фізичний вплив
мін/вибухонебезпечних залишків війни
на постраждалих дітей
Шрами
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Осколки в тілі

71%

Ампутовані Пальці
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Сліпота в одниму оці
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Часткова глухота
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Пошкодження
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*Відповідно до Оцінки потреб дітей, що
постраждали від мін/вибухонебезпечних залишків
війни,DRC-DDG/UNICEF (вер-груд 2018р.)

 Доступ до основних послуг: З 2 квітня близько 12 000 жителів Новгородського (Донецька обл.) було відключено від
водопостачання. У місцевої влади бракує коштів для будівництва свердловини для забезпечення альтернативного водопостачання.
Луганське енергетичне об'єднання припинило подачу електроенергії в три не газифікованих населених пункти Розквіт, Сизе,
Болотене і частково в Станицю Луганську, через борги за електроенергію нараховані під час проживання військового персоналу в
будинках.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ
 Партнери Кластеру з питань захисту на непідконтрольній території надали консультації та допомогу 605 місцевим жителям.
Допомога включала в себе сприяння літнім людям в заповненні різних заяв, подачі їх до місцевих органів, звернення до відповідних
установ для отримання соціальної допомоги, надання допомоги в реєстрації актів цивільного стану, надання інформації про житлові,
земельні та майнові права та відновлення документів.
 БФ Право на захист надав юридичну допомогу 1 280 особам і вторинну юридичну допомогу 90 особам. Було успішно закрито 178
справ (128 в першій інстанції, 53 в апеляційних судах і 2 у Верховному Суді); 141 особу було направлено до центрів надання
безоплатної правової допомоги.
 УВКБ ООН оновило свою гарячу лінію з метою посилення підтримки і зворотнього зв'язоку з особами, що потребують допомоги,
відповідно до його зобов'язанням підзвітності постраждалому населенню. Гарячу лінію буде адмініструвати Донбас SOS, що
дозволить поліпшити охоплення людей, які проживають на непідконтрольній території.
 Швейцарський фонд з протимінної діяльності (FSD) провів 21 сесію з інформування про мінну небезпеку для 1 221 особи.
 Групи з розмінування DRC-DDG очистили від мін майже мільйон квадратних метрів землі, яка тепер може оброблятися.
 Підлітки, які беруть участь в проекті Польської Гуманітарної Акції / ЮНІСЕФ, організували 24 громадських заходи для 327 дітей
того ж віку, що проживають в 15-кілометровій зоні уздовж лінії зіткнення в Бахмутському та Костянтинівському районах. Теми для
заходів були обрані грунтуючись на запитах дітей, таких як екологія, профілактика цькування і зловживання наркотиками.
 Terre Des Hommes провели два форуми для 68 фахівців зі сфери освіти Донецької обл., присвячені обміну досвідом, аналізу та
питань психосоціальної підтримки, як частини системи захисту дітей в освітніх установах.
 HelpAge International через шість громадських безпечних просторів в Донецькій і Луганській областях надали підтримку 3 327 літнім
людям (з них 251 осіба з обмеженими можливостями та 404 ВПО). Установи працюють над зміцненням соціальної взаємодії,
посиленням згуртованості громади та забезпеченням підтримки в інтеграції ВПО в приймаючі громади.
 Тридцять три людини, що постраждали від гендерно-обумовленого насильства отримали безпечне місце для проживання та
комплексну психосоціальну підтримку в 8 притулках, фінансованих Фондом народонаселення ООН.

АДВОКАЦІЯ
 4 квітня Субкластер з протимінної діяльності при підтримці Кластера з питань захисту організував заходи для Міжнародного дня
інформування про мінну небезпеку і надання допомоги в Києві, Сєвєродонецьку і Маріуполі. Координатор системи ООН в Україні,
ключові міністерства і донори виступили на церемонії відкриття в Києві. Заходи включали в себе фотовиставку, демонстрацію
обладнання, демонстрації розмінування і сесії інформування про мінну небезпеку для дорослих і дітей.
 ЮНІСЕФ спільно з DRC-DDG провели два круглих столи в Краматорську і Сєвєродонецьку, на яких були представлені результати
Оцінки потреб дітей, які постраждали від мін / вибухонебезпечних залишків війни, яка буде доступна в травні.
 15 квітня Моніторингова місія ООН з прав людини спільно з УВКБ ООН, ЮНІСЕФ і УКГС ООН проінформували дипломатичні місії в
Києві про кампанію ООН з соціальної згуртованості. Кампанія спрямована на відновлення і зміцнення зв'язків між різними
соціальними групами в Україні, приділяючи особливу увагу правам людини постраждало від конфлікту населення.
 NRC провела консультації з місцевою владою Луганської та Донецької областей, щоб обговорити компенсацію за майно,
пошкоджене або знищене в результаті військових дій. Метою консультацій було виявлення існуючих прогалин у правовій базі та в
її практичної реалізації як в судових, так і в позасудових процедурах.
 НУО Група впливу проводить адвокаційну кампанію за участю 10 районних і обласних рад, щоб включити законопроект №6240 до
порядку денного парламенту. Законопроект надає ВПЛ і іншим мобільним категоріям громадян право брати участь у виборах до
місцевих органів влади без зміни місця реєстрації.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ
 10 квітня Кластер з питань захисту провів в Донецьку для партнерів Кластера з питань захисту тренінг «Підзвітність перед
постраждалим населенням». Тренінг охоплював такі питання як основні гуманітарні стандарти підзвітності, підзвітність протягом
усього циклу гуманітарного проекту і способів створення ефективних механізмів подачі скарг.
 БФ Слов'янське серце провів 5 тренінгів присвячених сексуальному і гендерному насильству в Волновасі, Мар'їнка, Авдіївці,
Первомайську та Нетайлове (Донецька обл.). У тренінгах взяли участь 62 місцевих жителів і представників місцевих органів влади.

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ В СІЧНІ-БЕРЕЗНІ 2019
3.1M
Людей, потребують допомоги

# проведено та зареєстровано
моніторингових місій з захисту

1.3M

# людей, що отримали інформацію

Цільового населення

0.26M

# людей, що пройшли тренінг з протимінної
безпеки на інформаційні сесії

Людей, що отримали допомогу

71

# жінок, чоловіків, хлопців та дівчат, що мають
доступ до базових послуг

Партнер

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Humanitarian Response
2019 Protection Cluster Dashboard
Legal Aid Directory Map

# жінок, чоловіків, хлопців та дівчат, що отримали
підтримку через проекти з розбудови миру або
соціальної згуртованості, заходів у громадах

Кластер з питань захисту Україна I квітень 2019
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