
 

УКРАЇНА 
БЕРЕЗЕНЬ 2019 

 
ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 

ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

         

               ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Жертви серед цивільного населення: В березні Моніторингова місія ООН з прав людини 

зафіксувала 13 жертв серед цивільного населення (4 людей загинуло і 9 було поранено). 
Це на 8% більше, ніж у лютому. Загалом, інциденти, пов’язані з вибухом мін та 
вибухонебезпечними залишками війни, призвели до 38% жертв.  

 Мінна небезпека: У березні двоє мирних жителів було вбито в результаті вибуху ручних 
гранат в Макаровому Яру і Первомайську (Луганська обл., непідконтрольна територія). 
Ще двоє людей отримали поранення від вибухових пристроїв в Первомайську і 
Луганську (Луганська обл., непідконтрольна територія). 

22 березня біля шкіл №95 та №92 в Донецьку були виявлені ручна граната і 
нерозірваний боєприпас. Пристрої були деактивовані місцевою службою з надзвичайних 
ситуацій. 

19 березня в Луганську вибухнув нерозірваний боєприпас. В результаті інциденту було 
пошкоджено приватний автомобіль і п'ять квартир.  

 Ситуація в сфері безпеки: Ситуація в сфері безпеки залишається напруженою, військові 
дії спостерігаються біля ряду населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Як мінімум 91 
будівлю і один автомобіль було пошкоджено по обидві сторони конфлікту.  

 Свобода пересування: Протягом місяця чотири мирних жителя загинуло при перетині 
лінії зіткнення на контрольно-пропускних пунктах Новотроїцьке, Майорське і Станиця 
Луганська (підконтрольна територія). 

Служба безпеки України почала видавати безстрокові електронні перепустки для 
перетину контрольно-пропускних пунктів, що є позитивною зміною оскільки цивільним 

особам, які перетинають лінію зіткнення, більше не потрібно буде кожен рік повторно 
подавати заявки для проходження контрольно-пропускних пунктів. 

24 березня Луганська обласна військово-цивільна адміністрація в односторонньому 
порядку відкрила контрольно-пропускний пункт «Золоте» (підконтрольна територія). 
Станом на 25 березня ні цивільні особи, ні приватні транспортні засоби не перетнули 
лінію зіткнення, оскільки представники непідконтрольної території не надали гарантій 
безпеки для забезпечення експлуатації контрольно-пропускного пункту. 

26 березня на контрольно-пропускному пункті Новотроїцьке (підконтрольна територія) 
стався обстріл. Про жертви серед мирного населення та матеріальні збитки не 
повідомлялося. 

5 разів потрапляли під обстріл працівники підприємств водопостачання та електропостачання протягом березня. Ніхто не постраждав. 

 Житлові, земельні та майнові права: Три випадки загрози виселення ВПО було повідомлено з Колективних центрів «Світязь» (м. Луцьк), 
«Метро» (с. Літки, Київська область) і «Соти» (м. Київ). Причини - зміна власника центру, перебої з електропостачанням і проблеми з 
договорами оренди. 

 Доступ до цивільних документів: Для того щоб отримати свідоцтва про народження і смерть, а також інші документи, жителі Щастя 
(Луганська обл.) були вимушені їздити в Новоайдар (40 км) оскільки не було призначено керівника новоствореної військово-цивільної 
адміністрації міста Щастя. 

 Доступ до охорони здоров'я: У Станично-Луганській районній лікарні не вистачає медичного персоналу, в тому числі гінеколога, 
анестезіолога, ортопеда і логопеда. У лікарні так само немає пологового відділення. Для того щоб отримати належну медичну допомогу 
пацієнти вимушені їздити в Біловодськ (70 км) або в Лисичанськ. 
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              ОСНОВНІ ФАКТИ 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ  

 УВКБ ООН та Проліска завершили два проекти мирного співіснування в 
Луганській області. Проекти передбачали ремонт центру первинної медичної 
допомоги в селі Сотенне і ремонт розважально-освітнього центру в селі 
Пшеничне. 

 Норвезька рада у справах біженців надала послуги 1 640 особам (з них 26% з 
непідконтрольною території) шляхом надання інформації, консультування, 
юридичної допомоги та тренінгів. Основні проблеми захисту включали 
питання пенсій і заборгованості по пенсіям, отримання свідоцтв про смерть, 
отримання електронних перепусток, питання спадкування на підконтрольній 
території і отриманні субсидій. 

 БФ Право на захист надав індивідуальну юридичну допомогу 1 598 особам і 
вторинну юридичну допомогу 70 особам. Більше половини випадків 
стосувалися доступу до соціальних виплат та пенсій. Крім цього, справи 
стосувалася питань цивыльних документів; житлових, земельних та майнових 
прав; права брати участь в державних справах і свободи пересування. 

 HelpAge International через 6 громадських безпечних просторів в Донецькій і 
Луганській областях надали підтримку 3 258 літнім людям (з них 245 осіб з 
обмеженими можливостями та 404 ВПО). Установи працюють над 
зміцненням соціальної взаємодії, посиленням згуртованості громади та 
забезпеченням підтримки в інтеграції ВПО в приймаючі громади. 

 Проліска провела 43 інформаційних сесії для 462 жителів місцевостей розташованих уздовж лінії зіткнення. Теми сесій були 
присвячені питанням свободи пересування, захисту від гендерно-обумовленого насильства, участі ВПО у формуванні бюджету, 
доступу до гуманітарної допомоги. 

 Дитячі містечка - SOS надали довгострокову соціальну підтримку (яка включає психологічну, соціально-педагогічну, медичну, 
рекреаційну та матеріальну підтримку) для 170 вразливих сімей в складних життєвих обставинах з Сєвєродонецька та 
Старобільська. 

 Польська гуманітарна акція провела сеанси психосоціальної підтримки для 572 осіб (в т.ч. для 118 похилого віку, прив'язаних до 
будинку) в Ласточкине, Світлодарську (Донецька обл.), Золотому-4, Трьохізбенці і Передільському (Луганська обл.). 

 Save the Children надали психологічну підтримку дітям та їхнім батькам (88 дітям і 11 дорослим) через стаціонарний громадський 
центр в Красногорівці і просвітницьку діяльність в Мар'їнському районі (Донецька обл.). 

 У березні мобільні групи психологічної підтримки Фонду народонаселення ООН та Дитячого фонду ООН надали адресну допомогу 
524 постраждалим від гендерно-обумовленого насильства (в тому числі 58 ВПО) в Донецькій і Луганській областях. Сорок п'ять 
потерпілих від гендерно-обумовленого насильства отримали тимчасове безпечне житло і комплексну психосоціальну підтримку в 
восьми притулках, підтримуваних Фондом народонаселення ООН. 

 Данська рада у справах біженців переобладнала єдиний медичний заклад в селі Тепле (Луганська обл.). Проект включав встановлення 
котлу, нової системи опалення, умивальника і ремонт каналізації. Місцева громада виділила додаткові кошти на косметичний ремонт. 

АДВОКАЦІЯ 
 Кластер з питань захисту випустив в оновлену в 2019 році Адвокаційних довідку про протимінну діяльность в Україні. У довідці 
описується вплив мінного забруднення на постраждале від конфлікту населення, описуються останні зміни в національному 
законодавстві і викладені рекомендації для національних органів влади, донорів та гуманітарних організацій. 

 Норвезька рада у справах біженців здійснила дві адвокаційні поїздки в Париж/Страсбург і Брюссель, для того щоб проінформувати 
зацікавлені сторони (включаючи МЗС Франції, кілька комітетів і радників Ради Європи, структури Європейської Ради і Європейської 
Комісії, що займаються питанням кризи) про останні події в Українському контексті і ключових проблемах захисту, пов'язаних з 
постраждалим від конфлікту населенням. 

 7 березня УВКПЛ ООН виступило із заявою «Про ситуацію кримських татар в Криму» на засіданні Комітету з рівності і 
недискримінації Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Парижі. Основну увагу було приділено порушенням прав 
людини/міжнародному гуманітарному праві на півострові і впливу цих порушень на кримських татар. 

 Проліска, Право на захист та інші НУО підписали Меморандум про співпрацю з Омбудсменом. В рамках Меморандуму, Омбудсмен 
призначить представника для роботи з НУО з ключових питань захисту. 

 12 березня УВКПЛ ООН випустило Доповідь про ситуацію з правами людини в Україні 16 листопада 2018р. - 15 лютого 2019р. 
Ключові питання, які були виділені, включають свавільне і тривале тримання і під вартою, систематичне катування і жорстоке 
поводження, відсутність доступу до правосуддя, а також безкарність. 

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ 
 21 березня Міністерство соціальної політики провело обговорення стратегії спільних дій з попередження та боротьби з домашнім 
насильством і гендерно-обумовленим насильством. Учасники обговорили технічну допомогу уряду у формуванні та реалізації 
державної політики по боротьбі з насильством. 

 З 22 по 27 березня УВКПЛ ООН провело тренінг для юристів Одеської обласної колегії адвокатів з практики автоматичного 
попереднього ув'язнення осіб, обвинувачених у зв'язку зі збройним конфліктом на сході України 

 Польська гуманітарна акція провела дводенний тренінг з написання грантів для п'яти громадських ініціативних груп з Торецька, 
Залізного, Новгородська, Щербинівки і Новолуганського (Донецька обл.). 


