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 Україна: огляд гуманітарної ситуації (станом на 24 червня 2016 року)

OVERVIEW

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

3,1млн

ОСОБИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЗА ПГР 2016

2,5млн

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

ТЕРИТОРІЯ УЗДОВЖ 
«ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ» 

НЕ ПІДКОНТРОЛЬНІ УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ 
(включно територія на
«лінії розмежування») 

0,8 млн

2,7 млн

0,2 млн

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

Захист

Доступ

КАРТА КПВВ

Рівень насильства у зоні конфлікту на сході України за останні тижні суттєво виріс, що викликає додаткові гуманітарні потреби. Через  наближення вогневих позицій уздовж «лінії розмежування» 
ситуація стає вкрай нестабільною, та зростає ризик подальшого її погіршення. Контрольно-пропускні пункти у Зайцеве та Станиці Луганській були змушені закритися на декілька годин в окремі дні. 
Це впливає на доступ людей до грошових коштів, продуктів харчування, а також до основних послуг. Протягом перших 22-х днів червня близько 590 тис осіб перетнули п'ять відкритих 
контрольно-пропускних пунктів, що на 25% більше, ніж за аналогічний період у травні.
Погіршення ситуації у сфері безпеки ще більше обмежує доступ населення до основних послуг. Інтенсивний обстріл поблизу стратегічної інфраструктури водного господарства у Донецьку, Горлівці, 
а також на Верхньокальміуській фільтрувальній станції та станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу на не підконтрольних Уряду територіях (НПУТ) поставив під загрозу 
водопостачання для 3,9 млн людей. Більш того, постійні порушення режиму припинення вогню заважають проведенню ремонтних робіт на насосній станції у Докучаєвську (НПУТ), в результаті 
чого 8 тис осіб як на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ), так і на НПУТ залишилися без питної води. Загострення небезпеки ускладнює доступ до охорони здоров’я та ліків на території уздовж 
«лінії розмежування».
Уряд 8 червня прийняв зміни до Постанови № 509, скасувавши необхідність відмітки Державної міграційної служби на довідках ВПО та передавши питання реєстрації ВПО місцевим органами 
влади. Це є позитивним зрушенням, до якого також призвели постійні зусилля гуманітарних партнерів у сфері правозахисної діяльності. Проте, питання про призупинення соціальних виплат ВПО 
залишається невирішеним. Тисячі ВПО, як і раніше,  зазнають великих труднощів у відновленні своїх платежів. Постанова № 509 була прийнята разом з Постановою № 637, яка легалізує 
оспорюване призупинення платежів ВПО. Гуманітарна спільнота продовжує докладати зусиль, щоб виплата соціальної допомоги (включаючи пенсії) не пов’язувалася зі статусом ВПО.

СТИСЛИЙ ОГЛЯД ПГР 2016:ПРІОРИТЕТИ

ПГР 2016: ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ1

* Розрахунки здійснено на підставі даних ПГР станом на жовтень 2015 р. Наразі за даними Уряду,
було зареєстровано 1,79 млн ВПО (Міністерство соціальної політики України, 30 травня 2016 року)

1 За даними Офіційної служби фінансового моніторингу, станом на 24 червня 2016 
року. Більшість коштів ще не було зареєстровано, а донорів та партнерів запросили 
зареєструвати внески. 

0,2 млн - на ПУТ
 

Термінове надання води, 
харчування та забезпечення 
охорони здоров’я і житла 

Доступ до основних життєво 
важливих послуг та ринків 

0,6 млн - на НПУТ

ВПО, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАННЯ 
ДОПОМОГИ ПО ВСІЙ КРАЇНІ*

Березень 2014 
Початок Кримської Кризи

Травень 2014
Президентські вибори.
Самопроголошення 
«Донецької народної 
республіки» та «Луганської 
народної республіки»

Серпень 2014 СГрудень 2014 
Початок реалізації
Попереднього плану 
реагування

Вересень 2014 

Підписання Мінських
домовленостей

Лютий 2015 

Введення Урядом України Тимчасового
Порядку, який обмежив свободу
пересування, перевезення комерційних
товарів та надання послуг на НПУТ

Липень 2015 Листопад 2015
ООН відновлює постачання
гуманітарної допомоги до 
Луганська. Підвищення 
активності бойових дій

Квітень 2014 

Збройні групи беруть
під контроль східні
частини Донбасу

Червень 2014
Домовленість про припинення вогню,
незважаючи на яку невибіркові обстріли 
тривають, призводячи до негативних
наслідків для wивільного населення

Де-факто влади НПУТ вимагають
пройти «реєстрацію»/«акредитацію».
Надання гуманітарної допомоги
на НПУТ призупиняється

Вересень  2015

Поновлення домовленості про
припинення вогню у зв’язку з
початком навчального року

Продовження кризи на
Донбасі, що призводить до
значних гуманітарних наслідків.
Початок реалізації
Стратегічного плану реагування 

Січень 2015 

Підписання Других Мінських
домовленостей, які передбачають
сприяння у наданні гуманітарної
допомоги. Початок реалізації
Плану гуманітарного реагування

Грудень 2015

Лютий 2016 

Березень 2016 

Бойові дії тривають. Значне
збільшення людей, що перетинають
«лінію розмежування»

Уряд призупиняє соціальні виплати
для більше ніж 600 тис ВПО. 
Відкриття нового КПВВ «Золоте»
виявилося неможливим

Травень 2016 

Після декількох днів відносної тиші, 
військові дії знову активізувалися

Тимчасове закриття на 3 дні 
КПВВ «Зайцеве» через 
посилення активності 
бойових дій

Зближення бойових позицій призвели до 
подальшого погіршення ситуації у сфері 
безпеки, періодичного закриття КПВВ та 
збільшення пошкоджень цивільної 
інфраструктури 

Квітень 2016 Червень 2016 
Тимчасове закриття КПВВ «Станиця Луганська», 
єдиного пішохідного КПВВ у Луганській області 
призвело до перетоку цивільних до інших КПВВ, 
перенавантаження цих пунктів перетину та 
підвищення ризиків для цивільних осіб

18% 0%
52.5 млн 1.22 млн

ОТРИМАНОПОТРЕБА ЗАЯВЛЕНО
(дол. США)(дол. США) (дол. США)

Фінансування за кластерами (%  та у млн дол. США)
потреба  

(дол. 
США)

профінан- 
совано 

(дол. США)

заявлено 
(дол. США

Освіта 8.6 0.0 0.0

Житло і 
непродовольча 

55.9 8.2 0.0

Продовольство 75.4 18.6 0.0

Охорона здоров’я 
та харчування

33.3 0.9 0.0

Раннє 
відновлення і 

13.0 1.1 0.0

Логістика 1.2 0.0 0.0

Захист 52.5 7.3 0.0

Вода, санітарія та 
гігієна

38.9 3.2 0.0

Координація та 
підтримка служб

5.0 3.7 1.2

Багатоцільова 
грошова 

14.1 0.0 0.0

Кластер буде 
зазначено пізніше

0.0 9.5 0.0

ЗАГАЛОМ 298 млн 52.5 млн 1.22 млн

15%

25%

3%

8%

14%

8%

74% 25%

ЛУГАНСЬК

ДОНЕЦЬК

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ХАРКІВСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

ЛУГАНСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ДОНЕЦЬКА

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Мілове

Межі і назви, а також позначення, які використовуються на цій карті, не означають офіційного схвалення або визнання Організацією Об'єднаних Націй.

Київ

БІЛОРУСЬ

УГОРЩИНА

МОЛДОВА

ПОЛЬЩА

РУМУНІЯ

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

СЛОВАЧЧИНА

СЕРБІЯ БОЛГАРІЯ

ЧОРНЕ
МОРЕ

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

'Станиця
Луганська'

'Мар'їнка'

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

'Пищевик'

'Новотроїцьке'

'Зайцеве'

'Золоте'

10км

Чорткове

Умовні позначення

Автомобільні дороги
"Лінія розмежування" (листопад 2015)

Закритий КПВВ (для фізичних осіб)

Контрольний пункт в’їзду та виїзду
(КПВВ)

Пункти перетину державного кордону

Відкритий КПВВ (для вантажу)

Нерегулярно діючий КПВВ
(для фізичних осіб)

Закритий КПВВ (для вантажу)

Відкритий КПВВ (для фізичних осіб)

Зона підвищеної уваги 

298 млн


