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 STRATEGIC OBJECTIVES

 Україна: огляд гуманітарної ситуації (станом на 28 квітня 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

Рішення Уряду про призупинення соціальних виплат, зокрема, пенсій, для приблизно 600 тис переміщених осіб протягом перевірки їх статусу поглиблює страждання людей. 
Хоча ООН визнає законне право Уряду щодо боротьби з шахрайством, вона закликає Уряд відновити свідоцтва ВПО, що були відмінені на підставі даних, наданих за 
межами встановленого законом порядку, а також не пов'язувати пенсії та соціальні виплати зі статусом ВПО та розробити план щодо запобігання шахрайства на основі 
національних і міжнародних стандартів в галузі прав людини. ООН також рекомендує запровадити прозору систему, яка б містила чітку інформацію щодо критеріїв будь-якої 
відміни пільг, а також  забезпечувала належну взаємодію з зацікавленими особами. 
Іншою зростаючою проблемою є рішення Уряду закрити контрольно-пропускні пункти в’їзду та виїзду (КПВВ) уздовж «лінії розмежування»; зокрема, 8 квітня було закрито 
єдиний робочий КПВВ у Луганській області, «Станиця Луганська» (який, в середньому, перетинало 96 тис осіб на місяць). Це рішення, разом з неможливістю відкрити 
нещодавно побудований КПВВ «Золоте» в Луганській області через відсутність підтримки де-факто владою, призвело до істотного перевантаження інших пунктів перетину. 
В результаті цього багато цивільних осіб вимушені чекати в черзі протягом багатьох годин, часто у нічний час, у небезпечних місцях тільки для того, щоб отримати доступ до 
соціальних виплат, основних послуг або відвідати своїх близьких та попіклуватися про майно. Закриття КПВВ також змушує людей незаконно перетинати «лінію 
розмежування» в зоні, забрудненій вибухонебезпечними залишками війни та мінами, або робити об'їзд через територію Російської Федерації, перетинаючи 
контрольно-пропускний пункт в Міловому, який перевантажений, недостатньо обладнаний і не має можливості швидко обробляти документи. Серйозне занепокоєння 
викликає трагічний інцидент, що стався у ніч на 27 квітня, який призвів до, щонайменше, 12 жертв серед цивільного населення, у якому загинуло чотири особи; територія, де 
протягом ночі очікували на перетин «лінії розмежування» цивільні автомобілі, була обстріляна.
У результаті невибіркових військових дій в основних гарячих точках, особливо, навколо Зайцеве та Донецька, було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, 
газопровід, будинки та школи. Наприклад, школа у Зайцеве була пошкоджена під час обстрілу на початку квітня, що впливає на доступ до освіти.

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 1,78 млн ВПО (Міністерство соціальної політики України, 25 квітня 2016 року)
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Межі і назви, а також позначення, які використовуються на цій карті, не означають офіційного схвалення або визнання Організацією Об'єднаних Націй.
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Добова пропускна здатність: 7,000 чол./1,500 авто
Середньодобова пропускна здатність: 6,800 чол./1,400 авто

Добова пропускна здатність: 3,000 чол./1,200 авто
Середньодобова пропускна здатність: 5,000 чол./1,300 авто

Добова пропускна здатність: 7,000 чол./2,500 авто
Середньодобова пропускна здатність: 5,700 чол./1,500 авто

Добова пропускна здатність: 3,000 чол./1,200 авто
Середньодобова пропускна здатність: 2,600 чол./0,700 авто

Добова пропускна здатність: 7,000 чол.
Середньодобова пропускна здатність: 3,100 чол.

ДОНЕЦЬКА

Умовні позначення

Відкритий КПВВ (для фізичних осіб)

Відкритий КПВВ (для вантажу)

Зона підвищеної уваги 

Автомобільні дороги
"Лінія розмежування" (листопад 2015)

Закритий КПВВ (для вантажу)

Закритий КПВВ (для фізичних осіб)

Контрольний пункт в’їзду та виїзду
(КПВВ)

ЛУГАНСЬКА

1 За даними Офіційної служби фінансового моніторингу, станом на 27 квітня 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*

Листопад 2013 
Протести у Києві

Березень 2014 
Початок Кримської Кризи

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

Серпень 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

Лютий 2014
Відставка Президента
внаслідок масових протестів
у Києві

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

Грудень 2014
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

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

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

ИТОГО 298 25 1,2

Багатоцільова грошова 
допомога 14,1 0,0 0,0

Кластер буде зазначено 
пізніше 0,0 10,4 0,0

Вода, санітарія 
та гігієна 38,9 0,1 0,0

Захист 52,5 3,9 0,0

Логістика 1,2 0,0 0,0

Раннє 
відновлення і 

забезпечення 
13,0 1,1 0,0

Охорона 
здоров’я та 
харчування

33,3 0,0 0,0

Продовольство 75,4 1,2 0,0

Житло і 
непродовольча 

допомога
55,9 5,2 0,0

Освіта 8,6 0,0 0,0

Координація та 
підтримка служб 5,0 3,1 1,2

потреба  
(дол. США)

профінан- 
совано (дол. 

США)

заявлено 
(дол. США)

ОТРИМАНО ЗАЯВЛЕНО
(дол. США) (дол. США)

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

8% 0%
25 млн 1 млн

63%

0%

9%

2%

0%

8%

0%

7%

0%

25%


