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 Безпекова ситуація: в червні Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала 38 

жертв серед мирного населення, з них – 84% в результаті обстрілів, стрілкової зброї та 
легкого озброєння. Незважаючи на зменшення загальної кількості жертв на 37,7% 
порівняно з травнем, кількість жертв від обстрілів залишається на тому ж рівні. 

16 житлових (10 квартир, 6 будинків) та 2 нежитлових приміщення були пошкоджені в 
Новотошківці, Чигирях, Верхньоторецькому, Пісках, Чермалику, Водяному, Золотому 4. 

 Свобода пересування: 27 червня 80-річний чоловік помер від серцевого нападу в черзі 
на КПВВ «Майорськ». Необхідність довгого очікування в черзі при перетині лінії 
зіткнення у спеку призводить до проблем зі здоров'ям. Партнери повідомляють, що біля 
30 осіб на день звертаються про надання медичної допомоги на КПВВ «Станиця 
Луганска». 

Доступ до с. Чигирі, Піски (Донецька обл.), Лопаскіне и Лобачеве (Луганська обл.), які 
були оголошені населеними пунктами з обмеженим доступом, дозволяється лише 
людям, які мають документи з реєстрацією місця проживання в цих населенних пунктах. 
Також у жителів просили надати письмовий дозвіл від військового командування  та. 
Або довідку ВПЛ для доступу до їх будинків. 

 Обмеження гуманітарного доступу: через інтенсивні бойові дії в с. Чигирі (Південне, 
Донецька обл.), гуманітарний доступ було обмежено, швидка допомога відмовлялася 
їхати на виклик в селище через ситуацію з безпекою. Гуманітарний доступ був також 
обмежений до с. Піщане (Луганська обл.), де 47 жителів є  ВПЛ, які не отрмують адресної 
допомоги, немає магазину, транспортного сполучення, найближча лікарня знаходиться 
на відстані 12 км.  

 Доступ до психосоціальної допомоги: партнери повідомляють про гостру 
потребу у спеціалізованій психосоціальній допомозі населенню 
потерпілому від конфлікту, в районах вздовж лінії зіткнення, особливо для 
дорослих. Один з партнерів кластеру на непідконтрольній території 
повідомляє про збільшення звернень про надання психосоціальної 
допомоги на 40,6% порівняно з попереднім місяцем, у зв’язку з 
нестабільною ситуацією в сфері безпеки (обстрілами) та погіршенням 
економічної ситуації. 

 Захист дітей: діти, які проживають на лінії розмежування не можуть 
отримати доступ до програм реабілітації та оздоровлення в інших областях, 
оскільки їх батьки не мають коштів для оплати проїзду до населенних 
пунктів де такі заходи проводяться.  
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                     ОСНОВНІ ФАКТИ 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ  

 Дитячі містечка SOS надали індивідуальну допомогу 607 дітям в 
Станиці Луганській, Старобільську та Сєвєродонецьку. 

 Норвезька рада з питань біженців надала правову допомогу та 
консультації 1 294 людям, з яких 41% проживає на 
непідконтрольній території. Центри правової допомоги в 
Сєвєродонецьку, Станиці Луганській та Краматорську прийняли 780 
відвідувачів та 541 дзвінок на гарячу лінію. Мобільні бригады 
надавали допомогу в Донецькій та Луганській обл., та на КПВВ 
Майорське та Станиця Луганська.  

 Польська Гуманітарна Дія надала багатоцільові грошові грати 229 
вразливим сім’ям ВПО (522 особи) в Запорізькій обл. та в Авдіївці, 
Ясинуватському та Бахмутському районах Донецької обл.  

 ADRA запустила три нові транспортні маршрути, які з’єднують 
найвіддаленіші населені пункти вздовж лінії розмежування в 
Донецькій та Луганській обл., на додаток до чотирьох маршрутів 
відкритих в травні. Автобусні маршрути працюють безкоштовно, за останній місяць ними скористалися 300 осіб.  

 В червні мобільні бригади Фонду Народонаселення ООН надали допомогу 760 потерпілим від гендернозумовленого насильства (з них 
103 – ВПО), в Донецькій та Луганській обл. 51 потерпілій було надане безпечне місце проживання та комплексна психосоціальна 
допомога в семи притулках, які підтримує Фонд Народонаселення ООН в Бердянську, Харкові, Краснопавлівці, Кривому Розі, Маріуполі, 
Слов’янську та Вінниці. 

 Партнери Кластера з питань захисту на непідконтрольній території в Донецьку надали індивідуальні консультації 855 людям 
(пенсіонерам, ВПО та людям, які повернулися на своє місце проживання) та групові консультації - 205 людям. Серед питань були 
підготовка документів для отримання паспортів та перепусток для перетину лінії розмежування, консультування щодо трудових прав, 
адміністративних процедур, питань пов’язаних із житлом, гуманітарною допомогою, а також соціальними виплатами та документами, 
які видаються на непідконтрольній території (свідоцтва про народження, смерть, шлюб, розлучення). 

 

АДВОКАЦІЯ  

 6 червня Рада Безпеки ООН оприлюднила заяву, в якій закликала сторони конфлікту в Україні відновити мирні домовленості 2015р. та 
висловила серйозне занепокоєння з приводу нещодавнього загострення безпекової ситуації на сході України та його впливу на цивільне 
населення. Рада Безпеки підкреслила необхідність розширення зусиль спрямованих на полегшення страждань мирного населення. 

 13 червня Норвезька та Данська рада у справах біженців та УВКБ ООН провели круглий стіл присвячений Закону України № 2268 «Про 
забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській обл.». Учасники обговорили 
основні проблеми пов’язані із положеннями нового закону – створення зон безпеки, свобода пересування, документи, питання житла, 
землі та ймайна, пенсійне забезпечення, а також можливі рішення виявлених проблем на місцевому та центральному рівнях.  

 20 червня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила 22-й квартальний звіт про ситуацію з правами людини в 
Україні за період з 16 лютого до 15 травня 2018р. В доповіді наголошується на збільшенні кількості жертв серед цивільного населення 
на 9% у порівнянні із попереднім періодом. 

 Консорціум неурядових організацій «ACCESS» провів брифінг для політичних радників держав-членів ЄС про гуманітарну ситуацію на 
непідконтрольній уряду України території. В ході брифінгу наголошувалося на важкій соціально-економічній ситуації, зростаючих  
гуманітарних потребах та необхідності стабільного доступу до районів вдовж лінії розмежування як на підконтрольній та і на 
непідконтрольній Уряду території. Представники консорціуму закликали держави-члени ЄС продовжувати діалог із Урядом України щоб 
забезпечити дотримання прав усіх громадян України.  

 

ТРЕНІНГИ/ ЗАХОДИ 

 В червні Норвезька Рада з питань біженців провела три тренінги для 68 співробітників та адвокатів державних центрів надання вторинної 
правової допомоги в Донецькій та Запорізькій областях. 

 21 червня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні провела сесію щодо попередження свавільного та незаконного 
затримання тортур та сексуального насильства пов’язаного з конфліктом, а також права на свободу пересування та права на житло, 
землю та майно для 20 військовослужбовців (з них четверо – жінки), які будуть направлені на схід України у складі підрозділів цивільно-
військового співробітництва. 
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