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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав
людини зафіксувала 5 жертв серед мирного населення (1 людину було
вбито та 4 поранено).
• Ситуація в сфері безпеки: 18 лютого біля низки населених пунктів,
розташованих уздовж лінії розмежування, були зафіксовані інтенсивні
обстріли, зокрема біля Золотого, Новотошківського, Оріхового, Кримського,
Хутору Вільний, Мар’їнки та Красногорівки.
Під час обстрілу 25 дітей із школи в Тріохізбенці були евакуйовані до
бомбосховища.
11 сімей з дітьми з села Оріхове висловили бажання залишити населений
пункт через постійні обстріли, але без фінансової допомоги не можуть
дозволити собі переїзд.
• Свобода пересування: У 2020 році щонайменше три літніх особи загинуло
через погіршення стану здоров’я під час перетину лінії розмежування та
одна літня жінка загинула внаслідок ДТП біля КПВВ «Майорське».
Навіть після сплати боргів люди продовжують стикатися з проблемами при
перетині лінії розмежування. Ті, хто не в змозі сплатити борги, залишаються
на підконтрольній території, відрізані від родин, без місця для проживання
та доходу, необхідного для сплати боргів.
• Житлові, земельні та майнові права: Військовослужбовці без згоди
власників зайняли 8 порожніх будинків у Новоселівці-2, Кам'янці та
Невельському.
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• Доступ до основних послуг: Через порушення режиму припинення вогня та
неможливість встановлення "вікна тиші" для ремонту водопроводу поблизу
лінії розмежування, близько 2 000 жителів Красногорівки не мали
водопосточання з 17 до 27 лютого та близько 48 000 жителів міста Торецька
та прилеглих сел були позбавлені доступу до води з 12 до 23 лютого.
• Психічне здоров’я: Внаслідок відновлення інтенсивних обстрілів 18 лютого
партнери повідомили про збільшення кількості запитів на психосоціальну
підтримку для дітей від керівництва навчальних закладів на 70%.
• Доступ до пенсій: 5 лютого Парламент розглянув законопроект 2083-д щодо
розмежування права на пенсійні виплати та реєстрації статусу ВПО та повернув законопроект на доопрацювання.
Міністерство фінансів виступило проти законопроекту на тій підставі, що він створить дуже велике навантаження на
бюджет України.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• УВКБ ООН надало 19 мобільних наборів регіональним
відділенням департаменту соціальної політики в
Донецькій та Луганській областях. Кожен набір включає
ноутбук принтер, сканер, веб-камеру та інше обладнання,
необхідне відділенням для надання соціальних послуг
людям, які проживають уздовж лінії розмежування.
• БФ «Право на захист» надав правову допомогу 10 особам,
яким було відмовлено у перетині лінії розмежування
через наявність заборгованостей. В одному випадку БФ
порушив судову справу, в результаті чого було винесено
рішення на користь бенефіціара і його ім'я було виключено
з реєстру боржників.
• Save the Children провели навчальні сесії з інформування
щодо ризику вибухонебезпечних засобів для 810 дітей та
53 дорослих, що проживають в Донецькійї області
(Новолуганське, Миронівське, Авдіївка, Максимільянівка,
Галицинівка, Зоряне та Красногорівка).

Карта операційної присутності https://bit.ly/2Jd8QYn

• HelpAge International, за допомоги волонтерів з громад, забезпечили домашній догляд людям похилого віку та
людям з обмеженою рухливістю в 40 населених пунктів, розташованих 5-км зоні уздовж лінії розмежування. Під час
домашніх візитів було надано психосоціальну підтримку, непродовольчі товари та послуги з перенаправлення.
• Польська гуманітарна акція відремонтувала громадський центр для людей похилого віку в Новолуганському.
• People in Need надали матеріальну допомогу трьом просторам для дітей на непідконтрольній території Луганської
області (Краснодон, Ровеньки та Слов'яносербськ). Простори були обладнані меблями та ігровими наборами, які
дозволять дітям, що постраждали від конфлікту, грати, навчатися та розвиватися.
• МОМ провела сесії з підвищення обізнаності щодо торгівлі людьми для 202 осіб, включаючи людей, що проживають
у 13 населених пунктах, розташованих у 5-кілометровій зоні уздовж лінії розмежування в Донецькій області.

АДВОКАЦІЯ
• 6 лютого партнери Кластеру з питань захисту, включаючи БФ «Право на захист», УВПКЛ ООН, УВКБ ООН, Норвезьку
раду у справах біженців та НУО «Ерлайт», взяли участь у першому засіданні робочої групи з питань відшкодування
майна, пошкодженого чи знищеного внаслідок конфлікту, проведеного парламентським Комітетом з прав людини.
Під час засідання організації презентували свої пропозиції щодо законопроекту про відшкодування майна,
пошкодженого чи знищеного внаслідок конфлікту.
• 25-26 лютого Норвезька рада у справах біженців спільно з Міністерством з питань ветеранів та ВПО провели дві фокусгрупи щодо компенсації житла, зруйнованого внаслідок збройного конфлікту на сході України, в Курахові та Авдіївці.
У дискусіях взяли участь представники Комітету Верховної Ради з прав людини, місцевої влади та постраждалого від
конфлікту населення Мар’їнки, що втратило житло внаслідок бойових дій.
• Завдяки адвокаційними зусиллям ГМ «Проліска» починаючи 27 лютого у робочий час на КПВВ Станиця Луганська,
«Майорське» та «Гнутове» чергують машини швидкої допомоги. На КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» бригади
швидкої допомоги чергують з 16:00 - після того як гуманітарні організації, що надають медичну допомогу, залишають
КПВВ.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ
• 20-21 лютого Фонд народонаселення ООН організував Міжнародний форум «Україна на шляху до подолання
домашнього та ґендерно зумовленого насильства». На форумі були представлені основні результати розбудови
системи ефективного реагування на випадки домашнього насильства, а також пріоритетні дії, які уряд України планує
вжити для досягнення нетерпимості до будь-яких проявів домашнього насильства та його попередження.
• HALO Trust розпочав курс для представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України присвячений
протимінній діяльності, що включатиме питання нетехнічного обстеження, інформування щодо ризику
вибухонебезпечних засобів, методів розмінування та знешкодження вибухових засобів. Навчання триватиме до
червня.
• 21 лютого громадська організація «Десяте квітня» організувала в Одесі Форум з питань інтеграції в приймаючі
громади та соціальної згуртованості біженців та спільнот ВПО, в якому прийняли участь 42 осіб із 29 громадських
об’єднань та громад. Учасники спільно розробили стратегічний план на 2020 рік, який базується на подальшому
зміцненні інституційного потенціалу громад та адвокаціїї житлових рішень для ВПО.

Кластер з питань захисту Україна I лютий 2020

