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ОНОВЛЕННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ 
• Ситуація у сфері безпеки та жертви серед мирного населення: 

Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала 17 жертв серед 
мирного населення у квітні та 39 від початку року – з них 77% 
постраждали від мін та вибухонебезпечних залишків війни. Це на 50% 
більше ніж за аналогічний період у 2020 році. Партнери стурбовані 
збільшенням кількості інцидентів, враховуючи, що допомога жертвам 
мін дуже обмежена.  

Ситуація в сфері безпеки залишається нестабільною, а кількість 
інцидентів зафіксованих INSO продовжує зростати (557 інцидентів у 
квітні.). В той же час загальне число жертв серед мирного населення є 
найнижчим за весь період конфлікту. Щонайменше 25 житлових 
будинків були пошкоджені в результаті обстрілів. 

• Доступ до базових послуг (СOVID-19): Різкий спалах випадків COVID-19 
був зафіксований в ізольованих населених пунктах - в деяких випадках 
до 30% населення мали симптоми захворювання, позитивні результати 
тестування або потребували госпіталізації, дві людини померли. Ця 
ситація викликає занепокоєння, оскільки надання невідкладної 
медичною допомоги жителям ізольованних населених пунктів вже 
тривалий час обмежене через ситуацію з безпекою та обмеженим 
транспортним сполученням між ізольованими населенними пунктами 
та міськими центрами. Згідно з моніторингом, проведеним УВКБ ООН 
та ГМ «Проліска», 47 ізольованих населених пунктів не мають доступу 
до транспорту, і принаймні до 26 ізольованих населених пунктів 
машини швидкої допомоги прибувають не завжди або прибувають 
після тривалого періоду очікування. Ці питання обговорюються з 
органами влади та реагування координується Кластером з питань 
здоров’я та Кластером з питань води, санітарії та гігієни. 

• Свобода пересування: Лише два КПВВ («Станиця Луганська» та 
«Новотроїцьке») залишаються відкритими з обох сторін лінії 
розмежування. З моменту запровадження безкоштовного експрес 
тестування на КПВВ «Станиця Луганська», в березні 2021 року, було 
протестовано 3 215 осіб. Однак, лише в березні 2020р. близько 51 000 
осіб перетнули КПВВ. Ті, хто не має доступу до безкоштовних тестів мають самостійно сплачувати за 
тестування, їхати до центрів обсервації або самоізолюватися на 14 днів.  

• Доступ до пенсій: 27 квітня Ощадбанк продовжив дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб термін 
дії яких сплив під час карантину. Це забезпечить мешканцям непідконтрольної території доступ до їх пенсій та 
соціальних виплат без проходження фізичної ідентифікації та перевипуску карток.  

Відповідно до Постанови №1596 Пенсійний Фонд припинив перерахування пенсії 3 858 ВПО, які більш ніж 12 
місяців не проводили видаткові операції з платіжною карткою. Ці особи зможуть отримати лише ті виплати, 
що були перераховані протягом цих 12 місяців. Через обмеження пересування через КППВ ВПО, які 
проживають на непідконтрольній території, не мали можливості використовувати свої картки. 

• Житло, земля та власність: 28 квітня Уряд затвердив порядок надання пільгових іпотечних кредитів 
внутрішньо переміщеним особам. В рамках проєкту в 2021 – 2022 роках планується забезпечити житлом 
приблизно 680 сімей або 1 768 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. 

У 2021 році комісії з розгляду питань, з надання грошової компенсації постраждалим, житло яких було 
зруйновано у Донецькій та Луганській областях, затвердили 89 заяв про надання компенсації (включаючи 29 
у квітні); 20 осіб вже отримали компенсацію. 
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Інтерактивні карти:  

• Діяльність партнерів Кластеру (5W) 

• Присутність партнерів Кластеру з 
питань захисту – березень 2021р. 

• Сесії з надання протимінної освіти 

• Психосоціальні послуги та допомога 
потерпілим від ґендерно-зумовленого 
насильства  

• Перетин КПВВ: щомісячні оновлення 
• Карта населених пунктів 

• Довідник організацій, які надають 
безоплатну юридичну допомогу 
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РЕАГУВАННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ  
• Правова допомога і консультування: БФ «Право на 

захист» надав індивідуальні юридичні консультації 878 
особам - 35% запитів були пов’язані з карантинними 
обмеженнями. Монітори організації на КПВВ допомогли 1 
251 особі скористатися мобільним додатком «Вдома» та 
подали 214 заявок на отримання дозволу на перетин 
КПВВ. Норвезька рада з питань біженців надала правову 
допомогу 788 особам; 526 осіб отримали консультації 
через мережу волонтерів Норвезької ради, які 
проживають уздовж лінії розмежування в Донецькій та 
Луганській областях. ГО «Донбас СOС» через гарячу лінію 
надали індивідуальні консультації 1 536 особам. 
Оператори гарячої лінії продовжують реєстрували 
збільшену кількість запитів щодо подорожей з 
непідконтрольної території на підконтрольну через Росію. 
ГМ «Проліска» надала консультації у сфері захисту 1 011 особам та соціальний супровід 265 особам. 

• Протимінна діяльність: The HALO Trust очистили від мін 26.5 гектарів землі та провели онлайн і офлайн сесії з 
протимінної освіти для 8 380 дітей, батьків та вчителів. ГО «Асоціація саперів України» провела «Тренінг для 
тренерів щодо з питань інформування про мінну небезпеку» для двох військових і трьох цивільних саперів. 

• Літні люди: Польська Гуманітарна Акція надали послуги з догляду на дому 557 літнім людям, що проживають у 12 
населенних пунктах уздовж лінії розмежування. 

• Захист дітей: СОС Дитячі містечка надали комплексну підтримку через групові та індивідуальні сесії з 
психосоціальної підтримки, сессії з позитивного батьківства, групи підтримки батьків, логопедичну допомогу, 
медичні послуги та грошову допомогу 571 дитині та їх батькам у Луганській області.  

• Психосоціальна підтримка: People in Need спільно з партнерськими організаціями БФ «Посмішка ЮА» та «Точка 
Рівноваги» надали психосоціальну підтримку 371 особі. Ще 790 осіб отримали психосоціальну підтримку через 
гарячу лінію PIN. Міжнародна організація з міграції надала психосоціальну підтримку 303 особам через свою гарячу 
лінію. Мобільні команди з надання психосоціальної підтримки Terre Des Hommes та ЮНІСЕФ провели офлайн сесії 
з психосоціальної підтримки для 244 дітей у школах, розташованих у Берестові, Лисичанську, Попасній та 
Сєвєродонецьку. 

• Розбудова спроможностей: Save the Children провели тренінг для 45 робітників ВЦА щодо «Керівних принципів 
захисту шкіл та університетів від військового використання під час збройних конфліктів» з метою посилення 
впровадження Декларації про безпеку шкіл в Україні. Товариство Червоного Хреста України провело онлайн тренінг 
для 20 волонтерів з громад Донецької та Луганської областей на тему «Інформування про вакцинацію проти COVID-
19». Вебінар охоплював теми вакцинаційного руху, неправдивої інформації, комунікації з громадами щодо 
вакцинації. 

• Підтримка громад: УВКБ ООН надало засоби індивідуального захисту для 18 медичних закладів, розташованих 
уздовж лінії зіткнення в Луганській області. Данська рада з питань біженців спільно з місцевою владою та 
громадською організацією «Гірський Бум» встановили десять автономних сонячних ліхтарів у селі Оріхове, що 
розташоване поблизу лінії розмежування та оточене мінними полями. Це підвищить безпеку місцевих жителів. 

АДВОКАЦІЯ 
• 5 квітня Координаторка з гуманітарних питань в Україні виступила с заявою «Два мільйони українців наражаються 

на небезпеку мін», присвяченій Міжнародному дню просвіти з питань мінної небезпеки. Партнери Саб-Кластеру 
підготували відеоролик для підвищення обізнаності широкої громадськості про ризики, пов’язані з мінами. 

• 6 квітня УВКПЛ ООН презентувало інформаційну записку «Вплив пандемії COVID-19 працівників і працівниць 
охорони здоров’я в Україні». У документі зазначається що медичні працівники отримують недостатню заробітну 
плату та працюють у неналежних умовах. Це може призвести до дефіциту медичного персоналу та негативно 
вплинути на доступ до медичних послуг для широких верств населення під час пандемії COVID-19. 

• 23 квітня Робоча група з питань захисту Гуманітарної команди країни провела брифінг щодо проблем у сфері захисту 
на сході України для представників ключових посольств. Брифінг був зосереджений на пріоритетних сферах 
адвокації в 2021 році, а саме: свободі пересування, доступу до пенсій, реєстрації народження та довготривалим 
рішенням для ВПО. 
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