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Цю доповідь підготовлено Управлінням Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних питань у співпраці з 
гуманітарними партнерами. Вона охоплює період з 7 січня по 13 лютого 2015 року (якщо не вказані інші дати). Наступну доповідь 
буде опубліковано 20 лютого. 

 

Основні події   
 

 Невпевненість спричинила додаткове переміщення: 
Міністерство соціальної політики (Мінсоцполітики) 
повідомляє, що один мільйон внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) були переміщені на 
території України. 

 Останній раунд мирних переговорів у Мінську 
забезпечує припинення вогню, починаючи з 15 
лютого та включає в себе пункт щодо 
забезпечення доступу, доставлення, зберігання та 
розподілу гуманітарної допомоги, а також 
повернення банківських та соціальних виплат на 
територіях, неконтрольованих українською 
владою. 

 Гуманітарна група в країні переглядає Стратегічний 
план реагування на кризу в Україні з огляду на 
погіршення гуманітарної ситуації: 5 мільйонів осіб є 
постраждалими, 3,2 мільйони осіб входять до 
цільової групи. 

 Близько 9 000 осіб були нещодавно переміщені з 
районів конфлікту протягом звітного періоду. 
Потенціал реагування транзитних центрів потребує 
поліпшення. 

 

Credit/PIN 
 

Люди похилого віку вважаються особливо уразливими 

та складають більшу частину цивільного населення, 
що залишається у зоні конфлікту. 

 

Огляд ситуації   
Протягом тижня переважала невпевненість. 12 лютого у Мінську, Білорусь, Президент Порошенко, 
канцлер Меркель, президент Олланд та Президент Путін зустрілися, щоб обговорити критичну ситуацію, 
що склалася у Східній Україні. Серед іншого, у результаті зустрічі була досягнута домовленість про 
припинення вогню з 15 лютого, про забезпечення доступу, доставлення, зберігання та розподілу 
гуманітарної допомоги для уразливих груп населення у рамках міжнародного механізму, та щодо 
відновлення Урядом України виплати пенсій та інших соціальних виплат жителям постраждалих від 
конфлікту районів, а також відновлення надання банківських послуг у цих районах. 

 

Цивільне населення, що проживає у громадах, що найбільше постраждали від триваючих бойових дій на 
сході України продовжує наражатися на високу небезпеку потрапляння під обстріл українських збройних 
сил або озброєних угруповань. Станом на 9 лютого Уряд повідомив про 1 007 917 зареєстрованих 
внутрішньо переміщених осіб по всій країні. У період з середини квітня 2014 року по 12 лютого 2015 року, 
принаймні  5 617 осіб (у тому числі 63 дітей) були вбиті та 13 400 (у тому числі 159 дітей) отримали 
поранення у зоні конфлікту на сході України

1
. У Донецькій області продовжуються періодичні обстріли. 9 

                                                           
1 Це помірна оцінка Місії ООН з прав людини в Україні і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на основі наявних офіційних даних: 

жертви серед українських збройних сил, згідно з повідомленнями української влади; 298 осіб з літаку MH-17; і жертви, щодо яких є 
повідомлення медичних установ Донецької та Луганської областей включаючи цивільних осіб і деяких членів збройних груп. Представники Місії 
ООН з прав людини в Україні та ВООЗ вважають, що реальні цифри загиблих є значно більшими. 

 

УКРАЇНА 
Огляд ситуації №27 станом на 13 лютого 2015 року 

Зареєстровано один мільйон  

внутрішньо переміщених осіб 
Джерело: Мінсоцполітики 
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лютого було повідомлено про загибель двох людей, троє були поранені, коли снаряд потрапив у 
Петровський міст. 
 
11 лютого в місті Донецьку була обстріляна центральна автобусна зупинка, в результаті чого четверо осіб 
загинули, а п'ятеро людей отримали поранення. 13 лютого снаряд забрав життя дитини в Артемівську. 

 
12 лютого Луганськ та околиці міста потрапили під сильний обстріл, у результаті якого загинуло троє та 
було поранено п'ять мирних жителів. За останні два тижні були отримані неодноразові та постійні 
повідомлення про брак продовольства в районі. Багато сіл, розташованих уздовж лінії конфлікту, 
постраждали від обстрілів - лише в Луганській області більше 10 000 будинків потребують аварійного 
ремонту з використанням поліетиленової плівки для покриття вікон і дахів. 

 
6 лютого припинення вогню протягом одного дня дозволило здійснити організовану евакуацію ВПО з 
районів конфлікту. Хоча в наступні дні було неможливо забезпечити додаткову організовану евакуацію, 
були зафіксовані спонтанні рухи мирних жителів. У період з 28 січня по 13 лютого, згідно даних Державної 
Служби з Надзвичайних Ситуацій, загалом 8 959 осіб, у тому числі 2 012 дітей та 268 інвалідів були 
евакуйовані з Донецької та Луганської областей. Уряд України спонукає ВПО рухатися на захід країни за 
відсутності належної координації з точки зору місць перебування. Багато людей залишали райони 
конфлікту самостійно, оскільки було неможливо отримати інформацію в містах, які були без електрики 
протягом декількох тижнів. Представники напряму «Захист» не зафіксували випадків примусової 
евакуації. 

 
На сьогоднішній день у транзитних центрах у Слов’янську та Костянтинівці евакуйованим були надані 2 
627 залізничних квитків. Станом на 13 лютого Укрзалізниця безкоштовно надала 11 193 залізничних 
квитків (у тому числі 3 201 дитячих квитків). За оцінками, у Дебальцевому залишаються 5 000 мирних 
жителів. 

 
Партнери повідомили, що більше 3 200 осіб прибули у Слов’янськ у період з 29 січня по 13 лютого. На 
залізничний вокзал щоденно прибуває від 100 до 200 осіб. Державною Службою з Надзвичайних Ситуацій 
був створений транзитний центр та пропонуються безкоштовні залізничні квитки для ВПО для проїзду до 
Західної України. Станом на 13 лютого налічувалося близько 150 внутрішньо переміщених осіб, які 
проживають у вагонах на залізничному вокзалі. Ця група осіб вирішила залишатися у безпосередній 
близькості до своїх домівок. У черговий раз була відмічена щедрість місцевого населення: їжа, теплий 
одяг та інші предмети забезпечуються волонтерами. Зазначеним ВПО місцева НУО «Добрая Весть» 
пропонує щоденне триразове харчування та медико-санітарну допомогу у співпраці з місцевим 
представництвом Товариства Червоного Хреста та ВООЗ. Потреби у воді та санітарії є значними і мають 
бути терміново вирішені. УВКБ ООН забезпечило теплий одяг та інші непродовольчі товари. Адміністрація 
області облаштувала колишній спортивний зал для розміщення додаткової 1 000 ВПО, проте у приміщенні 
не вистачає туалетів та душових. Певна психологічна підтримка забезпечується, проте у недостатньому 
обсязі. Мінсоцполітики не має можливості своєчасно та ефективно реєструвати людей, відтак багатьом 
було сказано звернутися у березні 2015 року для реєстрації, яка є основою для отримання соціальних 
пільг. ВПО також повинні отримати документ з міграційної служби, щоб мати можливість зареєструватися, 
проте чиновники кажуть, що чітких інструкцій щодо цього немає. Крім того, оскільки Дебальцеве та інші 
села у зоні конфлікту наразі контролюються українською владою, переміщення з цих територій не було 
визнано у повній мірі, створюючи ще одну перешкоду для реєстрації. 

 

Ще одним місцем прибуття нових внутрішньо переміщених осіб є Артемівськ, де місцева адміністрація 
заявила, що колективні центри повністю зайняті і місто не може прийняти додатковий приплив ВПО. 
Держслужба з надзвичайних ситуацій, за підтримки УВКБ ООН, облаштувала транзитний центр, куди 
прибувають ВПО, отримують юридичну консультацію та де їм пропонується транспорт до Слов'янська. УКГП 
ООН, УВКБ ООН та ВООЗ надають підтримку Держслужбі з надзвичайних ситуацій для поліпшенні послуг, 
пропонованих у зазначеному транзитному центрі. 

 

Інші густонаселені райони перебування ВПО включають Святогірськ (5 100 ВПО, 4 000 місцевих жителів), 
курорт, де переселенці були розміщені у санаторіях та літніх таборах та Красний Лиман, де перебуває 17 
000 ВПО, налічується 28 000 мешканців міста та ще 27 000 жителів району. 

 
Партнери напряму «Захист» здійснювали систематичний моніторинг у прийомних центрах, у тому числі у 
Києві та Одесі. Протягом 2 - 9 лютого 882 осіб, переважно літніх людей та жінок з дітьми, приїхали до 
Києва через центр ВПО, у тому числі 197 дітей та 33 людей з обмеженими можливостями. 

 
Партнери напряму «Охорона здоров’я» визначили нагальну необхідність у наданні додаткових 
медичних послуг у районах концентрації ВПО, а також у транзитних центрах, у тому числі у 
Святогірську (літні табори), Красному Лимані, Миколаївці та на залізничному вокзалі Слов’янська. 
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Здатність приймаючих громад, особливо тих, які межують із зоною конфлікту, є вичерпаною щодо 
забезпечення житла, зайнятості та соціально-економічних послуг. Наприклад, у Біловодському районі 
Луганської області вже розміщено більше 11 000 внутрішньо переміщених осіб, у той час як чисельність 
місцевого населення складає лише 12 000 осіб. У деяких регіонах місцева влада відправляє ВПО у 
сільську місцевість, де вони борються за виживання. 

  

У нещодавно опублікованій доповіді «Internews» досліджуються інформаційні потреби та доступ до 
засобів комунікації переміщених осіб та приймаючих громад на сході України. У документі підкреслюється 
необхідність вирішення проблеми зростаючого почуття збентеження, розчарування та ізоляції серед ВПО. 
Люди, що залишилися в живих, повинні мати доступ до інформації, у тому числі щодо надання допомоги 
та критеріїв відбору. Дуже важливо управляти очікуваннями та звести до мінімуму чутки, забезпечити 
підвищення здатності партнерів до ефективного планування та надання допомоги, та допомагати у 
вирішенні питання зростаючої соціальної напруженості. Повний текст доповіді можна знайти за адресою 
http://bit.ly/ukraine_idp 

 
Погіршення гуманітарної ситуації посилюється девальвацією української гривні відносно іноземних валют. 
За повідомленнями, гривня має слабкіші позиції у Донецьку, ніж у Києві; 13 лютого курс валют коливався 
від 28-32 грн. за 1 євро та 25-29 грн. за 1 долар США. Це призвело до зростання цін на пальне.  

 

 

Фінансування  
 

 

Офіційні звіти за Стратегічним планом реагування на кризу в Україні (грудень 2014 р.) свідчать про 

нульовий внесок у гуманітарний план на 2015 рік, незважаючи на інформацію на місцевому рівні про 

очікування деяких обмежених внесків. УКГП ООН фіксує усі гуманітарні внески через свою фінансову 

службу відстеження. Будь ласка, реєструйте ваші внески електронною поштою fts@un.org  або через 

онлайн-форму внесків на fts.unocha.org. 

 

Гуманітарна група в країні вирішила здійснити «незначний» перегляд Стратегічного плану реагування на 
кризу з огляду на погіршення гуманітарної ситуації у січні 2015 року, включаючи істотне збільшення 
переміщення осіб по всій країні. Гуманітарна група в країні та партнери по напрямах уточнили план та цілі 
по напрямах, види діяльності та бюджет, з урахуванням останніх подій, у рамках одноденного семінару, 
який відбувся 12 лютого під головуванням Гуманітарної групи в країні. Переглянутий план допрацьовується 
та, як очікується, буде впроваджений у найближчі тижні. 

Гуманітарне реагування   
 

Є повідомлення про те, що наступний російський гуманітарний конвой повинен з’явитися на Донбасі 15 
лютого. 

 

Освіта (координатори: Руді Лучман, rluchmann@unicef.org; Олена Сакович osakovych@unicef.org) 
 

Потреби: 

 Усі школи Донецька були закриті минулого тижня і 14 з них були тим чи іншим чином 
пошкоджені. Учні не були включені до програм дистанційного навчання до 8 лютого. 

 Станом на 6 лютого Міністерство освіти і науки повідомило, що 71 632 ВПО - дітей були 
зареєстровані у школах в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській областях та Києві, що на 1 371 
дітей більше, ніж станом на грудень. 

Реагування: 

 Ініціатива «Save the Children» розподілила 2 000 шкільних наборів для ВПО - дітей (1-4 класи) у 
Дніпропетровську та Запоріжжі та організувала заняття з надання першої психологічної допомоги 
для шкільних психологів з 24 шкіл. 

 НУО «La Strada» підтримала програму навчання, присвячену механізмам направлення, 
платформам гуманітарної допомоги та обміну інформацією для внутрішньо переміщених осіб та 
дітей, постраждалих від кризи для 1 356 вчителів з 288 шкіл Донбасу. 

 На сьогоднішній день 4 011 дітей пройшли навчання з методів зняття стресу. 

Прогалини та перешкоди: 
 Постійна невпевненість є головною перешкодою для доступу до освіти. 

 
 

Аварійне сховище та непродовольчі товари (координатор Ігор Шантефор , chantefo@unhcr.org) 
 

Потреби: 

 Тисячі людей, як повідомляється, постійно живуть у бомбосховищах з мінімальним доступом або 
взагалі без доступу до основних послуг. 
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 Області першого прийому (Слов’янськ, Краматорськ, Святогірськ), а також транспортні 
вузли (Харків, Дніпропетровськ та Київ) потребують непродовольчих товарів для 
новоприбулих ВПО. 

Реагування: 
 Партнери надали 1 537 домогосподарствам багатофункціональну безумовну грошову допомогу, 

відтак загалом допомога була надана 21 837 домогосподарствам. 
 УВКБ ООН розподілило 6 852 наборів непродовольчих товарів серед ВПО у Донецьку; ADRA 

надала 870 ваучерів на непродовольчі товари; ПРООН – 6 000 комплектів одягу та 6 200 комплектів 
постільної білизни у Дніпропетровську та Харкові. УВКБ ООН, Товариство Червоного Хреста, 
«People in Need» надали 5 000 ковдр, 4 000 комплектів постільної білизни, 1 500 зимових пальт та 
250 спальних мішків у районах, неконтрольованих українською владою. 

 У Маріуполі УВКБ ООН надало близько 2 000 листів шиферу для відновлення близько 72 
приватних будинків, а також 75 листів пластику. 

 Ініціатива «Save the Children» надала ковдри, простирадла та подушки для 40 дітей з 
дитячого санаторію №2 у Дніпропетровську. 

Прогалини та перешкоди: 
 Доступ у зону конфлікту, а також проблеми в галузі безпеки залишаються актуальними, 

особливо для сіл, що перебувають під постійним обстрілом. 
 При державній реєстрації не вказується місце походження ВПО, що перешкоджає 

відповідній ідентифікації населення, що залишається на території, неконтрольованій 
українською владою. Як наслідок, планування дій у надзвичайних ситуаціях та 
відображення потреб є недостатньо точними для розробки вихідних даних. 

 

 

 

 Продовольча безпека та харчування (координатори: Єлена Роваріс elena.rovaris@wfp.org, Валерія Таран, 

vtaran@unicef.org) 
 

Потреби: 

 Враховуючи постійну нестабільність, формування запасів їжі у ключових місцях на територіях, 
неконтрольованих українською владою є пріоритетом. 

 Після запровадження Урядом України правил доступу, наявність продуктів харчування на 
територіях, неконтрольованих українською владою викликає все більше занепокоєння - особливо це 
стосується сільських районів. Ця проблема ускладнюється через закриття державних служб і 
банків, відсутність можливості отримання пенсій, витрачання заощаджень та загальну відсутність 
готівкових коштів на територіях, неконтрольованих українською владою. 

 Підтримка, захист та заохочення грудного вигодовування та безпечного прикорму терміново 
необхідні для населення територій, неконтрольованих українською владою та для ВПО. 

Реагування: 
 Продуктові набори були надані 4 260 особам на територіях, неконтрольованих українською 

владою у Донецьку, у тому числі у місті Донецьк, Горлівці, Дебальцевому, Єнакієвому, Макіївці 
та Амвросіївці. 

 Розподіл ваучерів продовжується серед більше 2 000 осіб на територіях, неконтрольованих 
українською владою у Донецьку. 

 3 700 продуктових наборів розподіляються у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Новоайдарі. 
 1 000 продуктових наборів доставляються у Луганськ. 

Прогалини та перешкоди: 
 Хоча доступ до уразливих та захоплених груп осіб залишається проблемою, наразі партнери 

змогли дістатися до постраждалого населення. 
 Питання доступу, пов’язані із забезпеченням безпеки, нові правила, запроваджені Урядом 

України, призвели до значних проблем з доставкою, оскільки процес оформлення є в значній 
мірі бюрократичним, повільним та виконується непослідовно. 

 Немає актуальної інформації про ситуацію з харчуванням найбільш уразливих груп населення (дітей у 
віці до 5 років, вагітних та годуючих жінок, літніх людей) на територіях, неконтрольованих українською 
владою та ВПО. 

 
 

Охорона здоров’я (координатори: Доріт Нітцан, DON@euro.who.int; Патрісія Кормос, kpj@euro.who.int) 
 

Потреби: 

 Більшість новоприбулих ВПО у Слов’янську, Харкові та Києві хворіють на неінфекційні 
захворювання з ускладненнями, мають проблеми в галузі психічного здоров'я, травми та корости 
що свідчить про нагальну необхідність розширення мобільних підрозділів з надання первинної 
медико-санітарної допомоги у нових районах. 

 Існує велика потреба в інсуліні для хворих на цукровий діабет, які проживають у Донецькій області. 
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 Як повідомляється, сезонна захворюваність на грип та гепатит А зростає на Донбасі (вище рівня 
18% у Хмельницькій області). 

Реагування: 
 Партнери напряму «Охорона здоров’я» забезпечили витратні матеріали для 300 процедур 

гемодіалізу на Донбасі та для 130 пацієнтів, що потребують гемодіалізу у Дніпропетровську. У 
Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Луганську та Харкові організації надали два комплекти 
препаратів для лікування хронічних захворювань (Новоазовськ і Тельманове); 44 комплекти для 
пунктів невідкладної медичної допомоги (для 44 000 осіб) та 90 наборів для охорони 
репродуктивного здоров’я (4 500 пологів). 

 Три мобільні групи з надання невідкладної первинної медико-санітарної допомоги у Маріуполі (під 
керівництвом IMC/Грецького медичного фонду «Гіппократ») та одна група у Сєверодонецьку (під 
керівництвом Товариства Червоного Хреста в Україні) розпочали надання медичної допомоги для 
ВПО та надали 863 консультацій протягом останнього тижня. 

 ВООЗ запровадила експрес-оцінку стану здоров’я для забезпечення активного моніторингу ситуації 
в галузі охорони здоров'я серед ВПО в пунктах транзиту із застосуванням мобільних технологій та 
Інтернет. 

Прогалини та перешкоди: 
 Обстріл декількох медичних установ, що наражає пацієнтів та медичних працівників на постійний 

ризик. 
 Нові ВПО не завжди проходять огляд у транзитних пунктах. Однак, хворі з хронічними 

захворюваннями часто направляються безпосередньо на третинний рівень надання 
медичної допомоги. Саме ці об'єкти отримують основне навантаження. 

 

Засоби до існування та першочергового відновлення (координатор: Ініта Пауловіча, 

Inita.Paulovica@undp.org) 
 

 

Потреби 

 ВПО повідомляють про труднощі з працевлаштуванням. Основні проблеми включають відсутність 
вакансій, неофіційну зайнятість без будь-яких гарантій, низький рівень заробітної плати, затримки 
у виплатах та дискримінацію. 

Реагування 

 19 ВПО була надана підтримка у вигляді мікро-грантів для розвитку підприємницької 
діяльності/самозайнятості. Ці ВПО, як очікується, розпочнуть свій мікро-бізнес наступного місяця. 

 Була надана допомога у сприянні працевлаштуванню 17 ВПО. 

 Були проведені тренінги з мікро-підприємництва та самозайнятості серед ВПО у Харківській, 
Дніпропетровській та Київській областях. 

 Юридичний супровід, інформаційна підтримка та соціальні послуги були надані 110 ВПО. 

Прогалини та перешкоди 

 Були виявлені проблеми з отриманням документів для приватних підприємців та мікропідприємств. 
 Інтенсифікація збройного конфлікту ускладнила доступ до постраждалих територій. 

 

 

 

Потреби: 

 Потреба у забезпеченні поінформованості про міжнародні/гуманітарні принципи у процесі 
евакуації та забезпеченні урахування інтересів дітей. 

Реагування: 

 Донецька обласна державна адміністрація повідомила про евакуацію 6 427 цивільних осіб із 
«небезпечних територій» області у період з 28 січня по 9 лютого. Сотні мирних жителів також були 
евакуйовані з району Дебальцеве (в основному з Вуглегірська та Дебальцевого) на території, 
контрольовані збройними групами. Більше 1 000 мирних жителів були евакуйовані з небезпечних 
районів у Луганську область. 

 Представники напряму «Захист» здійснюють моніторинг жертв, затримань, насильницьких 
зникнень, тортур, жорстокого поводження, доступу до основних соціальних послуг та 
переміщення/евакуації мирних жителів із зони конфлікту для забезпечення інформації для 
надання гуманітарної допомоги з боку Гуманітарної групи в країні/України. 

 Представники напряму «Захист» та цивільне населення представили свої рекомендації щодо 
проекту закону №1496 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб». 

 Напрям «Захист» та підрозділ «Захист дітей» погодили завдання щодо визначення основних 
принципів політики евакуації відповідно до міжнародних правил гуманітарної допомоги. 
Відповідний документ буде поширений між державними та недержавними партнерами в якості 

 

Захист (спільні координатори: Ілля Тодорович, todorovi@unhcr.org; Фіона Фрейзер, ffrazer@ohchr.org) – див. також огляд 
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інструменту захисту. 

Прогалини та перешкоди: 
 Можливості приймаючих громад, особливо тих, що межують із зоною конфлікту, є 

вичерпаними щодо забезпечення житла, зайнятості та соціально-економічних послуг. 
 Нещодавно переміщені діти, які були перевезені до більш безпечних районів у рамках 

організованої та стихійної евакуації, не були відповідним чином оформлені. Правила для 
нотаріусів у зонах конфлікту змінюються, відтак будь-яка оформлена ними документація не 
відповідає законам України. Це може викликати проблеми для тих дітей, які від’їжджали з 
родичами або вихователями, які не визнаються їхніми законними опікунами, а також для видачі 
дійсних свідоцтв про народження. Відсутність документів та, навіть, медичних карток дітей 
залишається проблемою. 

 Партнерам не вистачає ресурсів для забезпечення належного реагування на випадки гендерного 
насильства. 

 
 

 Вода, санітарія та гігієна (координатор: Руді Лучман, rluchmann@unicef.org) 
 

Потреби: 

 За даними органів влади Красногорівки, в усіх містах розташованих вздовж лінії фронту немає 
питної води. Водоканал Сіверський Донець-Донбас, один з основних постачальників води в 
Амвросіївський, Ясинуватський, Шахтарський та Волноваський райони, пошкоджений. Декілька 
спроб проведення ремонту компанією «Вода Донбасса» не були успішними через мінометний 
обстріл. 

 Відсутність чистої питної води або обмежений доступ до неї має значні наслідки. Повідомляється 
про численні випадки кишкових захворювань у Горлівці. Мирні жителі у сховищах у Донецьку не 
мають доступу до питної води, санітарії та гігієнічних засобів. 

 На сьогоднішній день близько 461 350 осіб у Донецькій області та 86 862 осіб у Луганській 
області не мають доступу до безпечної питної води. Найбільш критичною є ситуація у Авдіївці, 
Дебальцевому, Дзержинську, Новотроїцьку, Красногорівці та Красноармійську. 

Реагування: 

 9 лютого ЮНІСЕФ надала 15 150 літрів бутильованої питної води у Волновасі. ADRA -  Україна 
надала воду семи школам (4 284 літрів), шести дитячим садкам (7 344 літрів), двом лікарням (2 
448 літрів) та церкві (1 074 літрів). 

 ЮНІСЕФ та НУО «Українські кордони» надали 655 гігієнічних наборів (240 гігієнічних наборів для 
дорослих/253 дитячі гігієнічні набори/152 сімейних наборів) на територіях, неконтрольованих 
українською владою у Луганській області. 9 лютого ЮНІСЕФ надала 10 дитячих гігієнічних 
наборів для нових ВПО на центральному залізничному вокзалі у Києві. 

Прогалини та перешкоди: 
 Обмеженість ресурсів впливає на реагування в галузі забезпечення води, санітарії та гігієни 
 Триваючі бойові дії ускладнюють доступ до безпечної питної води  
 Встановлення водоочисних споруд для охоплення 20 000 жінок, дітей і чоловіків у трьох районах 

Донецькій області не відбулося через відсутність безпеки. 
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Координація 
 

 

 Вебсайт гуманітарного реагування (http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine) 
покликаний сприяти поліпшенню обміну інформацією між гуманітарним співтовариством в Україні 
та за її межами. На ньому проста навігація і він містить корисну контактну інформацію, 
інформацію про події/зустрічі, ключові документи, карти та інфографіку, статистичні та інші 
оперативні дані. По кожному напрямку є спеціальна сторінка для завантаження відповідної 
інформації. УКГП ООН буде заповнювати вебсайт протягом найближчих тижнів та вітає будь-які 
пропозиції щодо поліпшення форми і змісту вебсайту. Для отримання інформації про графік 
зустрічей, будь ласка, натисніть тут. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Витоки кризи  

У квітні 2014 року озброєні групи на Донбасі на сході України (у Донецьку та Луганську) почали захоплювати 
будівлі та зброю. У результаті триваючих бойових дій між збройними угрупованнями та урядовими силами, 
та подій у Автономній Республіці Крим (АРК) у березні 2014 року, люди залишили свої домівки та стають все 
більш уразливими в міру поширення конфлікту. Особи, що перебувають у районах Донбасу, які постраждали 
внаслідок бойових дій, наражаються на безпосередню загрозу їхній безпеці у зв'язку з воєнними діями усіх 
сторін у конфлікті, які все більше концентруються у густонаселених міських районах. Надання базових 
послуг було порушено, засоби є усе більшою мірою обмеженими та спостерігається зростання злочинності. 
Продовжує надходити інформація про щоденні порушення режиму припинення вогню, незважаючи на 
розпорядження 5 вересня про припинення вогню та підписання 19 вересня Меморандуму з дев'яти пунктів у 
Мінську. Невибірковий обстріл та продовження нестабільності наражають на ризик постраждалих в 
результаті конфлікту людей та гуманітарні організації. 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до: 

Олександри Єрдолян, експерта з гуманітарних питань, Київ I eurdolian@un.org I +380 95 284 7322 
Джейка Морланда, Керівника напряму, Нью-Йорк I morland@un.org  I +1 212 963 2066 

 
Огляди ситуації УКГП ООН знаходяться за посиланням: http://reliefweb.int/country/ukr 
Для додавання або видалення з цього списку розсилки оглядів ситуації, будь ласка, зверніться по електронній пошті: 
Kutsel@un.org, kalinina@un.org 
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