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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав
людини зафіксувала 16 жертв серед мирного населення (4 вбитих та 12
поранених), що вдвічі менше ніж у травні.
• Ситуація у сфері безпеки: Попри незначне зменшення кількості
інцидентів, ситуація уздовж лінії розмежування залишається
напруженою. INSO зафіксував 623 інциденти, що на 69 менше ніж у травні.
• Забруднення мінами: ОБСЄ СММ повідомила про 870 протитанкових мін
поблизу сіл Водяне (Донецька обл.) та Широка Балка (непідконтр. тер.
Донецької обл.). 8 червня у Слов'яносербську (непідконтр.тер. Луганської
обл.) 19-річний чоловік підірвався на міні та був госпіталізований з
численними осколковими пораненнями.
• COVID-19: 564 випадки COVID-19 було зареєстровано в Донецькій та
Луганській областях, що у 2.6 разів більше, ніж у травні; 1 670 випадки
було зареєстровано де-факто владою на непідконтрольній уряду
території — це в 1.7 разів більше, ніж у травні.

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

• Свобода пересування: 15 червня КПВВ «Станиця Луганська» та 22 червня
Володимир Хорбаладзе, Координатор
ТРГ з питань житла, землі та майна
КПВВ «Новотроїцьке» відновили роботу в обмеженому режимі. КПВВ
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«Мар’їнка» було відкрито лише на підконтрольній території. Люди, що
прямують з непідконтрольної уряду території, мають встановлювати
мобільний додаток для моніторингу самоізоляції «Дій вдома». Ті, хто не Кількість перетинів КПВВ у 2020р.
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• Літні люди: Відповідно до оцінки, проведеної HelpAge International,
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гуманітарні потреби літніх людей, які проживають у 0-5 км зоні уздовж лінії
Джерело: Державна прикордонна служба
розмежування, зросли у порівнянні з січнем 2020 року; 89% літніх людей
мають обмежену мобільність або приковані до ліжка; 97% потребують продуктової допомоги; у 85% обмежений або
відсутній доступ до безпечної питної води; 99% потребують базових предметів гігієни.

• Протимінна діяльність: 16 червня Верховна Рада прийняла у першому читанні зміни до Закону про протимінну
діяльність. Зміни сприяють створенню Національного органу з протимінної діяльності, передбачають право на
компенсацію повнолітнім жертвам мін.

ОСНОВНІ ФАКТИ
РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
•

УВКБ ООН спільно з партнерською організацією надало засоби індивідуального захисту, в тому числі системи
збору біоматеріалів і захисні костюми, інфекційній лікарні та територіальним центрам, розташованим в чотирьох
населених пунктах на непідконтрольній Уряду території Донецької області.

•

БФ «Право на захист» надав продуктові та гігієнічні набори 195 студентам-ВПО, які проживають у гуртожитках у
Донецькій та Луганській областях та які не змогли перетнути КПВВ щоб повернутися додому.

•

ГМ «Проліска» надала їжу та воду людям, що вимушено перебували у нульовому пункті пропуску на КПВВ
«Новотроїцьке», а також надавала допомогу у встановленні та використанні мобільного додатку «Дій вдома».

•

Норвезька рада з питань біженців доставила 131 кг їжі та питну воду до місця обсервації у місті Селидове, де
перебувають люди, що прибули з непідконтрольної території через КПВВ «Новотроїцьке».

•

Донбас СOС надали 2 419 інформаційних та юридичних консультацій, що на 38% більше ніж у травні; 56% запитів
були пов’язані із перетином лінії розмежування та встановленням додатку "Дій Вдома".

•

HelpAge International спільно з Фондом народонаселення ООН, надали гігієнічні набори та засоби індивідуального
захисту 10 будинкам для літніх осіб та осіб з інвалідністю, в яких проживають 756 осіб.

•

Польська Гуманітарна Акція надала психосоціальну підтримку 1 313 літнім людям, що проживають у 33
ізольованих населених пунктах уздовж лінії розмежування.

•

Асоціація саперів України провела маркування 200 000 м2 небезпечних територій поблизу селища Талаківка.

•

ЮНІСЕФ у партнерстві з Польською Гуманітарною Акцією та Triangle Generation Humanitaire розпочали два проєкти
з надання допомоги дітям, що постраждали від мін та членам їхніх сімей. Проєкти передбачають індивідуальне
супроводження, надання психосоціальної підтримки, та розбудову потенціалу постачальників послуг та громад;
планується охопити 4 тисячі осіб

•

People in Need надали школі у місті Попасна чотири вуличних спортивних комплекси, а також парти та стільці для
занять на свіжому повітрі; школі у селі Нижнє було передано інтерактивну дошку та 3D-принтер.

•

Фонд народонаселення ООН надав підтримку першому безпечному простору для потерпілих від ґендернозумовленого насильства у Луганській області, розташований у м. Рубіжне. Центр може одночасно вмістити 16 жінок
та дітей. У центрі надається психосоціальна та правова допомога, а також послуги з перенаправлення.

АДВОКАЦІЯ
•

Гуманітарна команда країни надала урядові Зауваження щодо безпечного відновлення роботи КПВВ у Донецькій
і Луганській областях після послаблення карантинних заходів, закликаючи до безпечного послаблення карантинних
обмежень. Зауваження містять пропозиції заходів щодо зменшення ризиків та підкреслюють важливість
комунікації з громадами під час перехідного періоду.

•

Моніторингова місія ООН з прав людини опублікувала інформаційну довідку "Вплив пандемії COVID-19 на права
ромів в Україні". Результати моніторингу свідчать про погіршення ситуації ромів у сфері прав людини внаслідок
введення карантинних заходів, що може призвести до подальшої стигматизації та маргіналізації ромів.

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ
•

Данська рада з питань біженців провела тренінг з питань доступу до медичної допомоги під час COVID-19 для 13
лікарів, соціальних працівників та представників місцевих органів влади з Чермалика.

•

СОС Дитячі Містечка провели 29 вебінарів з питань психосоціальної підтримки батьків під час карантину.

•

Українська фундація громадського здоров’я провела 6 вебінарів з питань профілактики та боротьби з ґендернозумовленим та домашнім насильством для 151 представника поліції, постачальників послуг, місцевих органів
влади та неурядових організацій.

© The Halo Trust розповсюджує інформацію щодо превенції COVID-19

