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 Ситуація у сфері безпеки: УВКПЛ зафіксувало 61 жертву серед мирного 
населення, що на 32% більше, ніж в квітні 2018 року і становить найбільшу 
кількість жертв серед мирного населення за останні 12 місяців.  

 Ситуація у сфері безпеки: Значне загострення бойових дій у понад 20 
населених пунктах по обидві сторони контактної лінії, призвело до 
пошкодження більш ніж 192 цивільних будинків і квартир, 6 закладів освіти та 
охорони здоров'я1, а також перебоїв з постачанням електроенергії, води та 
газу.  

 Села на лінії розмежування: Село Чигарі (Південне) (Донецька ПУТ) потерпає 
від щоденних обстрілів, порушено електропостачання, 56 будинків 
пошкоджено, 11 зруйновано через пожежі. Військове командування Операції 
Об’єднаних Сил ввело "червоний режим", що забороняє гуманітарний доступ 
до населеного пункту та використання приватних транспортних засобів. З, 
приблизно, 180 жителів 70 осіб переїхали до Торецька та близько 70, як 
повідомляється, виїхали до Горлівки. Близько 30 чоловік залишаються в селі. 

 Свобода пересування: Через загострення бойових дій командування Операції 
Об’єднаних Сил обмежело свободу пересування та заборонило в’їзд до: Чигарі, 
Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Водяне, Невельське, Кам’янка, Тоненьке (всі 
села ПУТ).  Це призвело до майже місячної затримки з наданням гуманітарної 
допомоги ізольованому населенню.  
5 травня КПВВ Гнутове потрапив під обстріл, два приватних транспортних 
засоби та декілька адміністративних приміщень було пошкоджено. Близько 
400 цивільних осіб очікувало на перетин в момент обстрілу. 22 травня НПУ 
сторона КПВВ Станиця Луганська потрапила під обстріл. Цивільне населення, 
яке проживає в зонах, що постраждали від конфлікту, повідомляє про 
додаткові перевірки на внутрішніх КПВВ. 

 Захист дітей: 22 травня 28 дітей було переміщено з Центру психосоціальної 
реабілітації в Торецьку (Донецьк ПУТ) після пошкодження Центру під час 
обстрілу. Дітей перемістили до аналогічного центру в Лимані (Донецьк ПУТ).  

 ВПО та особи, що повернулися: Згідно з останнім звітом НСМ МОМ добробут 
ВПО погіршився порівняно з груднем 2017 року. Внутрішні переселенці дуже 
залежать від державної фінансової підтримки, що є другим найбільш часто 
згадуваним джерелом доходу, і яка часто припиняється через різні процедури 
перевірки. 
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                  ОСНОВНІ ФАКТИ 

ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

 НУО Проліска  надала допомогу особам, які, через постійні обстріли, виїхали з  селища Чигарі (Південне) до м. Торецк 
(Донецьк ПУТ): 3 родини (10 осіб) отримали допомогу з переміщенням, 25 сімей  - з реєстрацією  як ВПО та отримали 
цільову допомогу, 20 сімей отримали не продуктові набори, надані УВКПБ. 

 Один з партнерів Кластеру в Донецьку НПУТ надав психосоціальну підтримку 1,751 людині літнього віку, 190 з яких 
отримали індивідуальні консультації (64% люди старші 70 років). 

 Один з партнерів Кластеру в Донецьку НПУТ надав консультації з питань захисту та інформаційну підтримку 950 людям, 

включаючи пенсіонерів, ВПО та осіб, що повернулись на попереднє місце проживання. 

 Норвезька Рада з питань біженців надала правову допомогу та консультації 1,310 людям, з яких 38,4% з НПУТ. Кількість 
запитів стосовно реєстрації факту народження/смерті на ПУТ збільшилася в травні до 350 (82%) порівняно з 771 у період з 
січня по квітень, з 1,700 у 2017 році, з 679 в 2016 році та лише 49 у 2015 році і становить 53% всіх справи з отримання актів 
цивільного стану. 

 Save the Children відкрила громадський центр у Красногорівці (Донецька ПУТ), де 73 дітям було надано підтримку через 
залучення їх до певної рекреаційної діяльності. 

 Polish Humanitarian Action надала 242 багатоцільових грошових гранта вразливим сім’ям ВПО (562 особи) у Авдіївці, 
Ясинуватському та Бахмутському районі Донецької області та в Запорізькій області. 

 ADRA запустила чотири транспортні маршрути, що 
сполучають найбільш віддалені населені пункти уздовж 
лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях. 
Автобусні маршрути працюють безкоштовно. 

 У травні всеукраїнська цілодобова гаряча лінія для 
жертв сексуального та ґендерно-зумовленого 
насильства прийняла 1,685 дзвінків. Постраждалі 
отримали психологічну допомогу та правові 
консультації. Загалом було повідомлено про 994 випадка 
ґендерно-обумовленого насильства. 

 УВКБ ООН профінансувало відновлення притулку для 
постраждалих від ґендерно-зумовленого насильства у 
Вінниці, який був відкритий у травні на базі першого 
інтегрованого центру психо-соціальних послуг у 
Вінницькій області. Притулок зможе вмістити до 30 осіб. 

 

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 16 травня 2018 року БФ Право на Захист організувала круглий стіл на якому був представлений аналіз рішення Верховного 
суду у справі про призупинення пенсій для вимушених переселенців. Суд вирішив на користь пенсіонера, якого представла 
Право на Захист, заявивши, що призупинення виплати пенсій для ВПО, передбачене Постановою № 365, суперечить 
положенням Закону, та зобов'язав Пенсійний фонд виплатити заборгованість. 

 17 травня HelpAge International організувала презентацію доповіді "Загублені мільйони: Як люди похилого віку з 
інвалідністю залишаються ізольованими від гуманітарної допомоги"в Києві та Слов’янську, яку відвідало 45 учасників.  

 Кластер з питань захисту підготував Заяву з нагоди діалогу між Україною та ЄС про права людини, що відбувся 31 травня 
у Брюсселі, висвітливши низку основних гуманітарних проблем та проблем в сфері захисту: (1) мінімізація негативних 
наслідків для жертв серед цивільного населення та засоби для захисту та компенсації; (2) доступ до реєстрації актів 
цивільного стану, включаючи свідоцтва про народження та смерть; (3) безперешкодний та недискримінаційний доступ до 
пенсій; і (4) захист прав на землю, житло та майно для постраждалого від конфлікту населення, включаючи право на 
компенсацію за знищене та пошкоджене майно; (5) свобода пересування; (6) виборчі права для внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО). 

 

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ 

 15 травня Данська Рада з питань біженців провела тренінг з дотримання прав дитини в ситуації збройного конфлікту для 
25 офіцерів Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 29 травня Норвезька Рада з питань біженців разом Регіональним Центром Безкоштовної Вторинної Правої Допомоги 
провела тренінг з вторинної правої допомоги ВПО для 26 адвокатів та юристів безкоштовних центрів вторинної правової 
допомоги у Дніпрі. 

 Крим СОС організувала два тренінги з соціального підприємництва та адвокації для 15 учасників з 12 громад ВПО з Івано-
Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Волинської та Закарпатської областей. 
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