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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав
людини зафіксувала 32 жертви серед мирного населення (4 було вбитих
та 28 поранених). Це майже в тричі більше, ніж минулого місяця.
Шість дітей (п’ять дівчат і один хлопчик) були поранені в ході обстрілів на
непідконтрольній території в Золотому-5, Олександрівці та Саханці.
• Ситуація у сфері безпеки: Посилення бойових дій спостерігалося біля
населених пунктів поблизу лінії розмежування. За даними INSO, кількість
інцидентів зросла до 692 випадків, що на 39 більше, ніж у квітні.
• COVID-19: 210 випадків зараження COVID-19 було зареєстровано в
Донецькій та Луганській областях, що вдвічі більше, ніж у квітні; 944
випадки було зареєстровано збройними групами на непідконтрольній
території Донецької та Луганської областей, що в чотири рази перевищує
кількість випадків зареєстрованих у квітні.
• Свобода пересування: У зв’язку з карантинними обмеженнями КПВВ
залишаються закритими. Партнери зафіксували щонайменше 4 спроби
перетину лінії розмежування за межами КПВВ, під час яких жінка
натрапила на міну та отримала поранення; 16-річний підліток наблизився
до позицій військових та був побитий; два чоловіки з непідконтрольної
території були затримані Державною прикордонною службою України.

КОНТАКТИ КЛАСТЕРУ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ
Анна Річ, Координаторка Кластеру з
питань захисту, rich@unhcr.org
Катерина Мартиненко, Cпеціалістка по
роботі з інформацією Сабкластеру з
питань захисту дітей,
kmartynenko@unicef.org
Олена Кочемировська, Координаторка
Сабкластеру з гендерно-зумовленого
насильства, kochemyrovska@unfpa.org
Мартін Убрехт, Координатор
Сабкластеру з питань протимінної
діяльності, martin.oubrecht@undp.org
Акбар Назрієв, Координатор ТРГ з
питань осіб похилого віку та осіб з
інвалідністю, akbar.nazriev@helpage.org
Володимир Хорбаладзе, Координатор
ТРГ з питань житла, землі та майна
volodymyr.khorbaladze@nrc.no

• Захист цивільного населення: Військові зайняли приміщення дитячого
садка у селі Муратове (Луганська обл.), розташоване поруч зі школою.
Військова присутність наражає школярів на небезпеку.
• Літні люди: Оцінка потреб літніх людей, що проживають уздовж лінії
розмежування, показала, що 85% людей старшого віку мають проблеми
психосоціального характеру, пов'язані зі збройним конфліктом; 71%
людей мають обмежений (90%) або не мають (10%) доступу до питної води; 82% людей довелося скоротити
споживання їжі протягом останніх 6 місяців.
• Доступ до охорони здоров’я: Проміжне оцінювання стану та потреб медичних закладів в Луганській області
показало, що в медичних закладах досі бракує засобів індивідуального захисту та можливостей для ПЛНтестування СOVID-19. Оскільки для більшості пацієнтів ефективне симптоматичне лікування є дорогим, частина
людей вимушена від нього відмовлятися.

ОСНОВНІ ФАКТИ
РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• УВКБ ООН спільно з партнерською НУО надало будинку для
літніх людей в Донецьку (непідконтрольна територія) швейні
машини, тканину та фільтруючі елементи для виготовлення
масок для 2 760 літніх людей, що проживають уздовж лінії
розмежування.
• ГМ «Проліска» надала електровелосипеди листоношам,
медичним та соціальним працівникам, що працюють в 27
ізольованих населених пунктах. Це підвищить їх мобільність та
покращить доступ до базових послуг для місцевого населення.
• ADRA відновила транспортні перевезення для жителів
ізольованих населених пунктів Сизе, Болотенне, Лобачеве,
Кримське, Чермалик, Лебединське, Павлопіль та Бердянське,
що покращило доступ до державних послуг, доступних лише у
містах.
• HelpAge International через волонтерів у громадах забезпечили
догляд на дому 2 051 маломобільній людині. Підчас домашніх
візитів була надана психо-соціальна підтримка, непродовольчі
товари та послуги з перенаправлення.
• Triangle Generation Humanitaire через волонтерів у громадах
забезпечили догляд на дому 221 літній людині та людям з
інвалідністю, що проживають в ізольованих населених пунктах.
• Товариство Червоного Хреста в Україні надало засоби індивідуального захисту 6 055 особам та продуктові набори
2 677 особам, що проживають у Донецькій та Луганській областях.
• ЮНІСЕФ надав засоби індивідуального захисту 261 вразливій родині з 775 дітьми, включаючи 53 родини с 61
дитиною, що повернулися з інтернатів через їх закриття у зв’язку з COVID-19; 1 200 літрівдезинфікуючих засобів було
доставлено у 12 громад Донецької та Луганської областей.
• Данська рада у справах біженців відновила надання правої допомоги в офісах у Маріуполі та Слов’янську надавши
індивідуальні юридичні консультації 149 особам.
• HALO Trust розмінували 45 гектарів землі та вилучили 52 міни та нерозірвані боєприпаси біля 13 населених пунктів
в Донецькій та Луганській областях.
• П’ять кризових центрів, що підтримує Фонд народонаселення ООН, забезпечили допомогу 276 постраждалим від
гендерно-зумовленого насильства,надали психосоціальні і правові консультації та послуги з перенаправлення.
• Протягом січня-травня 2020 року, МОМ індентифікувала та надала допомогу з реінтеграції 43 постраждалим від
торговлі людьми в Донецькій області.

АДВОКАЦІЯ
• 5 травня БФ «Право на Захист» презентував проєкт закону №1115 щодо соціального захисту цивільного населення
на зустрічі парламентського комітету. Оновлений законопроєкт містить рекомендації партнерів Кластеру з питань
захисту.
• 8 травня Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, Матільда Богнер, оприлюднила заяву, щодо
збільшення кількості жертв серед цивільного населення у зоні конфлікту та нагадала сторонам конфлікту про їх
обов'язок дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.
• 22 травня ЮНІСЕФ видав прес-реліз щодо збільшення кількості жертв серед дітей та пошкоджень освітніх установ
внаслідок посилення обстрілів в зоні збройного конфлікту.

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ
• Норвезька рада у справах біженців провела онлайн сессії для 300 представників освіти, центрів зайнятості та НУО
щодо трудових відносин, підприємництва, соціальних та пенсійних виплат, свободи пересування, реєстрації
народження та смерті, а такоє житлових, земельних та майнових прав в контексті COVID-19.
• Save the Children, разом з партнерською НУО, провели два онлайн тренінги щодо розвитку дітей зі спеціальними
освітніми потребами для 49 спеціалістів зі сфери освіти з Краматорська та Сєвєродонецька.

• БФ «Слов’янське Серце» провів 12 сессій для 107 осіб, присвячених попередженню гендерно-зумовленого
насильства, в тому числі механізмам попередження ГЗН в рамках українського законодавства.
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