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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Ситуація у сфері безпеки: У травня УВКПЛ зареєструвало 60 жертв конфлікту серед 

мирного населення: 8 убитих та 52 поранених. Через наявність мін люди не можуть 
проводити сільськогосподарські роботи у районах поблизу лінії розмежування. Так, 2 
людей зазнали поранень у с. Нижня Кринка та Козацьке (непідконтрольна уряду 
територія Донецької обл.)  
28 травня, Мар’їнська районна лікарня у Красногорівці, Донецької обл., була 
пошкоджена внаслідок обстрілу і 12 пацієнтів були переведені до інших медичних 
закладів. Лікарня обслуговує більше 70 тисяч людей.  

 Захист дітей: 17 травня зазнала обстрілу спортивна школа у Мар’їнці, 40 дітей було 
евакуйовано. 28 травня в ході обстрілу було пошкоджено школу у Красногорівці, а 30 
травня - приміщення дитячого літнього табору у с. Зелений Гай, Донецької обл. 
На непідконтрольній уряду частині Донецької обл. 78 дітей з с. Сигнальне змушені 
пішки йти 4 км. до найближчої школи та садочка, за відсутності автобусного сполучення. 
Діти наражаються на ризик, через тривалі бої та можливу наявність вздовж доріг 
боєприпасів, що не розірвалися. 

 Доступ до психосоціальної допомоги: Дослідження "Приховані наслідки конфлікту: 
Проблеми психічного здоров'я та доступ до послуг серед внутрішньо переміщених осіб 
в Україні", яке провела International Alert, виявляє високий рівень серед ВПО, зокрема жінок, 
таких психічних порушень як ПТСР (32%), депресія (22%) та тривога (17%).  

 Свобода пересування: Більше мільйона людей перетнули лінію розмежування у травні – 
найвища кількість з 2015 р. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період у 2016 р.  
Рух між непідконтрольними уряду частинами Донецької та Луганської обл.: У травні стало 
відомо про випадки, коли одиноким матерям з дітьми було заборонено в’їзд до Луганської 
частини обл. з Донецької обл., за відсутності нотаріально завіреного дозволу батька дитини на 
такий переїзд. Це ускладнює свободу пересування для одиноких матерів, коли 
місцезнаходження батька невідоме або він проживає у іншій місцевості і не може чи не бажає 
надати такий дозвіл. 
Непідконтрольна територія Донецької обл.: З 1 травня 2017 року було введено обов’язкову 
реєстрацію автомобілів у так званій «Державтоінспекції» та штрафи за відсутність номерних знаків виданих органами влади де 
факто. Люди, що проживають на непідконтрольній уряду території стурбовані можливими наслідками реєстрування автомобілів у 
так званій «Державтоінспекції» та використанні відповідних номерних знаків, коли вони їдуть на підконтрольну уряду територію. 

 Доступ до соціальних виплат та пенсій: У травні УПСЗН співпрацюючи із СБУ продовжили верифікацію місця проживання ВПО. 
Додаткова верифікація проводиться на основі списків СБУ, які включають близько 200 тисяч осіб. Також, Ощадбанк надсилає до 
УПСЗН списки людей, які не з’явилися для проходження фізичної верифікації. Проведення цих верифікацій є дискримінаційним, 
викликає у ВПО стрес та тривогу та позбавляє багатьох людей виплат протягом місяців, поки вони чекають на відновлення виплат. 

 Доступ до основних послуг:  Доступ до питної води залишається дуже складним на території непідконтрольній уряду, зокрема у 
Первомайську, Луганська обл., де органи влади де факто оголосили надзвичайний стан та розпочали підвіз води. У селищах Ясне, 
Оленівка, Сигнальне (непідконтрольна уряду частина Донецької обл.) люди не мають доступу до питної води з серпня 2016 р. 
Пошкоджені труби неможливо відремонтувати через тривалі бої. Більшість людей купує питну воду, однак багатьом, зокрема 
пенсіонерам, це не по кишені. Тому вони п’ють забруднену воду і перуть одяг у дощовій воді та водоймах, що становить небезпеку 
для здоров’я.  
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ОСНОВНІ ФАКТИ 
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ 
  УВКБ ООН реалізувало три проекти на підтримку громад на непідконтрольній 

території: 1) встановлення спортивного майданчика у Ясинуватій; 2) встановлення 
спортивного майданчика у Київському районі м. Донецьк; 3) ремонт школи у с. 
Яковлівка, Ясинуватського району.  

 Партнер кластеру з питань захисту впроваджує п’ять проектів у постраждалих від 
конфлікту районах Донецької області. Проекти включають ремонтні роботи у двох 
бібліотеках, музичному залі, двох дитсадочках (с. Петрівське Старобешівського 
району та у м. Макіївка), лікарні та двох школах (у м. Торез та м. Донецьк), а також 
встановленню спортивного майданчика у м. Шахтарськ.  

 Партнери кластеру з питань захисту допомогли чотирьом потерпілим від гендерно-
обумовленого насильства на непідконтрольній уряду території, шляхом надання 
правової та психосоціальної допомоги.  

 Крим СОС розробив дорожню карту «Доступ ВПО до медицини» для ВПО, які 
мешкають у м. Київ.   

 У травні було прийняте судове рішення на користь жителя с. Тоненьке, Донецької 
обл. щодо компенсації за зруйноване майно. Після 5 місячного розгляду, Суд 
зобов’язав Уряд України та Державну казначейську службу виплатити заявнику 826 
тисяч грн.  Подробиці у аналізі Благодійного Фонду «Право на захист», який надавав 
правову допомогу заявнику. Це рішення суду першої інстанції і очікується, що воно 
буде оскаржене органами влади.   

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 12 травня МОМ представила результати дослідження «Національної системи моніторингу ситуації з ВПО в Україні», яке надає 

інформацію про тенденції у статистиці ВПО та наміри переїзду, працевлаштуванню та життєзабезпеченню, доступу до соціальних 
послуг та потребі у допомозі.  За даними дослідження, кількість ВПО, які повідомляли про дискримінацію у березні 2017р., 
подвоїлася порівняно із вереснем 2016р. (18% та 9% відповідно). 

 УВКБ ООН та Моніторингова Місія ООН з прав людини підготували інформаційну довідку про виплату пенсій для ВПО та осіб, які 
проживають у непідконтрольних Уряду районах на сході України, яка аналізує чинну нормативно-правову базу та містить 
запропонований механізм для виплати пенсій на непідконтрольній Уряду території.   

 УВКБ ООН надало Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та ВПО аналіз законопроекту «Про тимчасово окуповані 
території». 

 16 травня НУО «Центр громадянських свобод», «Коаліція заради миру на Донбасі», «Правозахисний порядок денний» та проект 
«ZERO IMPUNITY» провів круглий стіл «Сексуальне насильство та безкарність під час збройного конфлікту на Донбасі: табу на 
справедливість». У заході взяли участь 50 представників органів влади, міжнародних та громадських організацій.  

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ 
 У Сєвєродонецьку, Краматорську та Дніпрі Фонд Народонаселення ООН спільно із Офісом Ради Європи провели серію семінарів 

про гендерно-обумовлене насильство для організацій та надавачів послуг, які працюють з ВПО та постраждалим від конфлікту 
населенням у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській обл. У семінарах взяли участь 110 представників місцевих адміністрацій, 
соціальних служб, поліції, офісів безоплатної правової допомоги та національних та міжнародних неурядових організацій.   

 17 травня, Місія ООН з прав людини провела лекцію про Механізми ООН з прав людини в рамках тренінгу для 21 громадських 
моніторів-учасників Національного Превентивного Механізму. Особлива увага приділялася запобіганню та реагуванню на тортури.  

 Партнери кластеру з питань захисту на непідконтрольній уряду території провели три тренінги у сфері профілактики та 
реагування на гендерно-обумовлене насильство; загальна кількість учасників - 57 осіб. 

 23 травня Кластер із питань захисту провів тренінг із інформаційного менеджменту у м. Донецьк з метою поглиблення знань 
щодо ролі Кластеру, інформаційних продуктів та засобів кластеру, включно з формою 5W та інформаційним порталом кластеру. 26 
осіб з 11 організацій взяли участь у заході.  

 23 травня, Міжнародна неурядова організвція «People in Need» провела у Святогірську тренінг із Мінімальних стандартів захисту 
прав дитини для організацій, які працюють у дружніх до дитини центрах.  

 Міжнародна неурядова організація «Save the Children» провела тренінг з управління стресовими ситуаціями для 14 вчителів шкіл 
№1, 3 та 4 м. Слов’янськ.  

 25 травня Норвезька Рада у справах біженців спільно із Управлінням Юстиції Луганської обл. провели у м. Сєвєродонецьк семінар 
«Доступ до правосуддя: практичні аспекти захисту соціальних прав ВПО та населення постраждалого від конфлікту».  


