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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ


Жертви серед цивільного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини
зафіксувала 32 жертви серед мирного населення (дві особи загинуло і тридцять осіб
було поранено). Це найбільша кількість жертв за останні 12 місяців. Двоє людей
загинуло і п'ятеро було поранено в результаті інцидентів, пов’язаних з мінами та
вибухонебезпечними залишками війни.

КОНТАКТИ КЛАСТЕРУ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ
Анна Річ, Координаторка Кластеру з
питань захисту, rich@unhcr.org

 Жертви серед дітей: У Горлівці 16-річний хлопчик отримав поранення в результаті
вибуху неопізнаного пристрою, а 14-річна дівчинка була поранена в результаті
обстрілу. В результаті обстрілу в Мар'їнці було поранено 9-річну дівчинку.

Катерина Мартиненко, Cпеціалістка
по роботі з інформацією Субкластеру
з питань захисту дітей,
kmartynenko@unicef.org

 Ситуація в сфері безпеки: В районі ряду населених пунктів уздовж лінії зіткнення
спостерігалася інтенсифікація військових дій. Починаючи з кінця травня і до кінця
червня 2019 р. кількість зареєстрованих в день інцидентів збільшилася з дванадцяти
до тридцяти п'яти.

Олена Кочемировська,
Координаторка Субкластеру з
гендерно-зумовленого насильства,
kochemyrovska@unfpa.org

Щонайменше 83 будинка і багатоповерхових будівель було пошкоджено. 4 червня
мечеть в Донецьку піддалася обстрілу під час релігійних обрядів, присвячених Ід
аль-Фітру. Близько 70 осіб були змушені ховатися у підвалі. В результаті інциденту
ніхто не постраждав.

Мартін Убрехт, Координатор
Субкластеру з питань протимінної
діяльності,
martin.oubrecht@undp.org

Свобода пересування: Три людини загинуло в результаті погіршення стану здоров'я
при перетині лінії зіткнення через КПВВ Станиця Луганська і Горлівка.

Айсулу Камчибекова, в.о.
Координаторки ТРГ з питань осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю,
aisuluu.kamchybekova@helpage.org

17 червня двадцять п'ять автомобілів з трьома дітьми на борту застрягли між КПВВ
Верхньошироківське і Гнутове, оскільки вони в'їхали на нульовий блокпост через
КПВВ Верхньошироківське, коли КПВВ Гнутове був закритий. КПВВ Гнутове відновив
свою роботу для того щоб люди змогли в'їхати на підконтрольну територію.

Володимир Хорбаладзе,
Координатор ТРГ з питань житла,
землі та майна
volodymyr.khorbaladze@nrc.no



Мінне забруднення: Маркування мінних полів на околицях сіл Лобачеве і
Лопаскине, розташованих поблизу лінії зіткнення (Луганська обл.), не встановлено
належним чином. Знаки, що попереджають про мінну небезпеку, саморобні,
непомітні і важкі для читання.



Реєстрація ВПО: Родині, що складається з трьох ВПО, які були переміщені в межах
населеного пункту Бахмутка (Луганська обл.), окільки їх будинок було зайнято
військовими на початку 2019 року, було відмовлено в реєстрації ВПО Управлінням
праці та соціального захисту населення в Бахмуті без пояснення причин.



Оподаткування землі: Жителі Новотроїцького, Галицинівки, Миколаївки,
Старогнатівки, Павлополю і Гранітного продовжують платити податки на
сільськогосподарські землі, які вони не можуть використовувати за цільовим
призначенням через мінне забруднення, військову окупацію для потреб оборони
або обмеження доступу, введених ООС.



Ізольовані населені пункти: Більш ніж 500 жителів села Плотина (Луганська обл.) не мають доступу до базових послуг,
включаючи аптеки і банкомати, через відсутність транспорной зв'язку з іншими населеними пунктами. Для того щоб дістатися до
найближчого районного центру Станиці Луганської, люди вимушені платити близько 600 грн. за послуги приватних перевізників.
Доступ до основних послуг: Починаючи з травня близько 15 000 жителів Новгородського, Сухої Балки, Неліпівки, Петрівки та
частини Щербинівки відключені від водопостачання через борги за електроенергію компанії «Вода Донбасу».

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ


Партнери Кластера з питань захисту на непідконтрольній території
проконсультували і надали допомогу в питаннях захисту 308 місцевим
жителям. Допомога включала в себе сприяння літнім людям в
заповненні заяв, подачі їх до місцевих органів, зверненні до відповідних
установ для отримання соціальної допомоги, наданні допомоги в
реєстрації актів цивільного стану, наданні інформації про житлові,
земельні та майнові права і відновлення документів.

 Проліска надала 911 консультацію з питань отримання гуманітарної
допомоги (включаючи допомогу для підготовки до зими), свободи
пересування, отримання особистих документів, доступу до охорони
здоров'я, отримання соціальних і пенсійних виплат; було надано
соціальний супровід 340 особам, зокрема в реєстрації статусу ВПО,
отриманні особистих документів і соціальних виплат, оформленні
електронних перепусток для перетину лінії зіткнення.

 Норвезька рада у справах біженців надала юридичну підтримку 1 460
особам (з них 26% з непідконтрольною території) шляхом надання
інформації, консультування, юридичної допомоги 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 54 особам в офісах в Маріуполі, Дніпрі, Запоріжжі та
Харкові.


БФ Право на захист надав індівідуальну юридичну допомогу 1 643 особам і виграв 111 судових справ. Одну справу щодо
обмеження фізічного доступу до власності, що знаходиться на непідконтрольній территорії, було подано до Європейського
суду з прав людини.



Halo Trust очистили від мін понад 11 гектарів землі в районі 14 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.



Партнер УВКБ ООН на непідконтрольній території запустив тематичні групи в соціальних мережах Facebook і Вконтакте, в
яких можна отримати інформацію щодо гендерно-зумовленого насильства в тому числі щодо безкоштовних психологічних
та юридичних консультацій та можливостей отримання притулку (для жертв гендерно-зумовленого насильства). Група
охоплює Донецьк, Ясинувату, Горлівку і Макіївку.

АДВОКАЦІЯ


25 червня Данська рада у справах біженців провела у Краматорську круглий стіл на тему «Реалізація протидії цькуванню:
ознаки та правові наслідки цькування. Кваліфікація цькування Національною поліцією та судом». Дискусія була спрямована
на поліпшення розуміння учасниками системи протидії цькуванню в Україні та розширенню можливостей для ефективної
розробки програм підтримки населення, що постраждалого від конфлікту.



Норвезька рада у справах біженців провела зустрічі з Міністерством соціальної політики, Міністерством тимчасово окупованих
територій і ВПО і Національною службою статистики з метою обговорення проблемних питань в сфері управління інформацією,
пов'язаною з переміщенням, а також ключових проблем захисту ВПО і бар'єрів для стійкої інтеграції ВПО у приймаючі
громади.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ


УВКПЛ ООН провело презентацію, присвячену тематиці сексуального насильства в умовах конфлікту для 33 представників
державних структур, міжнародних партнерів та представників громадянського суспільства, які приступлять до роботи в якості
співробітників Управління цивільного-військового співробітництва Донецької і Луганської областей.



26 червня БФ Право на захист у співпраці з УВКБ ООН провів семінар «Практичні аспекти забезпечення соціальних прав
внутрішньо переміщених осіб» для 16 представників центрів надання безоплатної правової допомоги в Донецькій області.



Terre des Hommes провели чотири сесії з психосоціальної підтримки та два тренінги присвячені Мінімальним стандартам
захисту інтересів дітей у надзвичайних ситуаціях для 114 фахівців сфери освіти та захисту Донецької и Луганської областей.



Данська рада у справах біженців провела для шкільних вчителів, учнів та представників місцевих громад з Донецької області
тренінги присвячені інклюзії. У тренінгах взяли участь 83 шкільних вчителя, 62 дитини, та 33 представника місцевих громад.



Save the Children провели два заходи, присвячені Дню захисту дітей для 36 дітей з Красногоровки (Донецька обл.). На заходах
було з акцентовано увагу на консультаціях з питань мінної небезпеки.



HALO Trust провели 72 сесії з інформування щодо мінної небезпеки, в яких взяли участь 5 422 людини з 11 населених пунктах
Донецької і Луганської областей. У період шкільних канікул команди зосередили свою діяльність на літніх таборах з дітьми, які
проживають в зоні уздовж лінії розмежування.



Партнери УВКБ ООН на непідконтрольній території провели три інформаційних сесії, присвячених гендерно-зумовленому
насильству для 30 осіб з потерпіліх від конфлікту територій.

Кластер з питань захисту Україна I червень 2019
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