УКРАЇНА
ГРУДЕНЬ 2019 - СІЧЕНЬ 2020
ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО
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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини
зафіксувала 15 жертв серед мирного населення (2 людини було вбито та 13
поранено). Кількість людських жертва зросла з 3 осіб у грудні до 12 у січні.

 Ситуація в сфері безпеки: 18 грудня 57-річний чоловік загинув підчас обстрілу в
Мар’їнці (Донецька обл.). В Міусинську (непідконтрольна тер. Луганської обл.). 12річний хлопчик отримав поранення від вибуху невстановленого предмета.
Служба Безпеки України виявила незаконний арсенал боєприпасів на околиці
міста Щастя, в якому зберігалися гранати, електродетонатори та патрони.
 Партнери повідомили про збільшення випадків перевірки документів на
непідконтрольній території Донецької області. Людей, у яких не виявилося
‘паспорту’ виданого органами влади де-факто, затримували на декілька годин.

 Доступ до засобів існування: Люди, які живуть уздовж лінії розмежування,
продовжують страждати від нападів вуличних тварин. 14 січня вуличні собаки в с.
Кримське знищили домашню птицю місцевої родини, отриману в якості
гуманітарної допомоги, залишивши людей без засобів до існування.

 Свобода пересування: Протягом грудня - січня 2020 року троє літніх чоловіків
померли через погіршення стану здоров’я на КПВВ «Станиця Луганська» та одна
жінка на пункті пропуску «Горлівка».
Після набуття чинності змін до Постанови №815 щодо перетину лінії
розмежування, людям, яким заборонено перетинати державний кордон, також
заборонено перетинати лінію розмежування у напрямку непідконтрольної
території. Партнери надають допомогу 33 людям, яких не пропустили при
поверненні на непідконтрольну територію, оскільки вони внесені до Єдиного
Реєстру Боржників на підставі їх кредитних заборгованостей, боргів за комунальні
послуги, аліменти, тощо. Деякі люди не мають фінансових ресурсів ні для
виконання своїх зобов’язань, ні для того, щоб залишатися на підконтрольній
території. В інших випадках люди сплатили свої борги, але залишаються в реєстрі,
оскільки механізм оновлення інформації недостатньо визначений.
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 Житлові, земельні та майнові права: Власники пошкодженного житла с. Піски, а саме 400 квартир у багатоповерхових будинках,
296 приватних будинків, 67 будинків на 4 власники та 1 гуртожитку на 100 квартир, не можуть отримати акти про пошкодження
житла необхідні для отримання компенсації, оскільки комісія відмовляється приїжджати в населений пункт з міркувань безпеки.

 Доступ до основних послуг: Партнери ідентифікували п'ять випадків займання житла, спричинених використанням небезпечних
опалювальних приладів у населених пунктах, розташованих уздовж лінії розмежування, які відключені від газового опалення.
17 січня вночі було обстріляно пожежну машину ДСНС на шляху до с. Чермалик, розташоване поблизу лінії розмежування. 20 січня
пожежна служба не змогла виїхати на виклик до с. Гладосове, оскільки одна дорога до населеного пункту була заблокована з
міркувань безпеки, а інша замінована.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 УВКБ ООН разом з партнерською організацією відремонтували амбулаторію в селі Новий Світ, розташованому на
непідконтрольній території Донецької області, де проживає понад 9 000 жителів. Стіни та фундамент будівлі були капітально
відремонтовані. На сьогодні амбулаторія приймає близько 125 пацієнтів на день.

 ГМ «Проліска» надала допомогу мешканцям с. Опитне в отриманні 21 акту пошкодження житла, які необхідні для отримання
компенсації. Крім того, ГМ Проліска спільно з Попаснянською ВЦА та СІМІС м. Золоте допомогли досягнути домовленості між РЕС
та військовими, які розмістилися у будинках місцевих мешканців с. Катеринівка, про оплату за електроенергію.

 Протягом грудня – січня HALO Trust очистив 40 гектарів землі від мін та вибухонебезпечних залишків війни поблизу 13 населених
пунктів у Донецькій та Луганській областях.

 У грудні Save the Children було проведено навчальні сесії з інформування щодо ризику вибухонебезпечних засобів для 1 065
дітей та 46 дорослих з Торецьку та Красногорівки (Донецька область).

 Карітас Україна залучив 1 756 дітей та 340 батьків до громадських заходів у 16 населених пунктах розташованих уздовж лінії
розмежування, які включали 62 сесії з питань позитивного батьківства та 17 святкових заходів для дітей присвячених Дню
Святого Миколая.

 Дев'ять притулків, за допомоги Фонду народонаселення ООН, надали безпечне розміщення та комплексну психосоціальну
підтримку 80 постраждалим від гендерно-зумовленого насильства; п'ять кризових центрів, за допомоги Фонду
народонаселення ООН, надали комплексну психосоціальну допомогу, первинну правову допомогу та послуги з перенаправлення
для понад 190 осіб, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства.

 У січні мобільні команди Дитячого фонду ООН надали психосоціальну підтримку та послуги з перенаправлення 226 особам, що
постраждали від гендерно-зумовленого насильства, включаючи 21 дітей, що зазнали насильства.

 Польська гуманітарна акція відкрила новий громадський центр для людей похилого віку у м. Залізне (Донецька обл.) та провела
18 святкових громадських заходів у населених пунктах, розташованих уздовж лінії розмежування.

АДВОКАЦІЯ
 В результаті адвокаційної діяльності БФ Право на Захист, УВКБ ООН та УВКПЛ ООН 29 січня Кабінет Міністрів України прийняв
зміни до Постанови №815 щодо перетину лінії розмежування. Поправки дозволяють неповнолітнім віком 14-16 років до 1 травня
2020 року перетинати лінію розмежування з підконтрольної території на непідконтрольну зі свідоцтвом про народження та без
паспорту.
 19 грудня, завдяки адвокаційним зусиллям національних та міжнародних організацій, включаючи ГХ Група Впливу, IFES, НУО
«Опора», Донбас СOС, Крим СOС, Восток СОС та БФ «Право на захист», Верховна Рада України прийняла проект закону №6240,
що дозволяє ВПО голосувати на національних та місцевих виборах незалежно від місця реєстрації.
 За пропозицією Міністерства у справах ветеранів та ТОТ Stabilization Support Service було підготовлено концепт створення
Національного центру документування порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України, прийнятий на
засіданні Міжвідомчої робочої групи з вирішення проблемних питань Донецької та Луганської областей. Основною метою центру
є збір інформації про порушення прав людини на окупованих територіях та документування злочинів проти людяності та
воєннихзлочинів.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ
 Міжнародна організація з міграції через виконавчих партнерів провела тренінги з протидії торгівлі людьми для 115
представників професійно-технічних шкіл, центрів зайнятості, громадських організацій та лідерів молоді з Донецької області.
 У січні Данська рада у справах біженців за підтримки Дитячого фонду ООН провела тренінг «Нарощування потенціалу з питань
освіти з урахування конфлікту та зменшення ризиків, що пов’язані із надзвичайними ситуаціями серед освітніх закладів
Донецької та Луганської областей» для 24 вчителів початкових та середніх шкіл Донецької та Луганської областей.
 НУО «Слов'янське серце» провела 8 сеансів з профілактики гендерно-зумовленого насильства для 157 осіб, які проживають у
населених пунктах, розташованих уздовж лінії розмежування. Під час сесій жінки повідомили про ризики гендерно-зумовленого
насильства пов'язані з військовою присутністю та наголосили на необхідності проведення інформаційної роботи серед
військовослужбовців.

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ В 2019 РОЦІ
Досягнуто

3,1M
Людей, потребують допомоги

1,3M
Цільового населення

1,3M
Людей, що отримали допомогу

79
Партнерів

# проведено та зареєстровано
моніторингових місій з захисту

2

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

3

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

4

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

99%

1

# людей, що отримали інформацію

5

Ціль

72%
113%
46%

44%

7,700
1,140,000
132,000
400,000
135,000

