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 Україна: огляд гуманітарної ситуації (станом на 21 липня 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

Останні місяці охарактеризувалися інтенсивними бойовими діями на сході України. УВКПЛ зафіксовано 69 пов’язаних з конфліктом жертв серед цивільного населення в червні (12 загиблих та 57 поранених). 
Це найбільша кількість жертв серед цивільного населення протягом місяця з серпня 2015 року. Більшість жертв (четверо загиблих та 37 поранених) були спричинені обстрілами з різних артилерійських 
систем, у тому числі, калібрів, заборонених Мінськими угодами. Крім того, 19 жертв (5 загиблих та 14 поранених) були викликані дією мін, вибухонебезпечних залишків війни і саморобних вибухових 
пристроїв. Шестеро цивільних осіб отримали поранення зі стрілецької зброї, зокрема, внаслідок снайперського вогню через «лінію розмежування». Два маленьких хлопчика були вбиті електричним струмом 
від лінії електропередачі, пошкодженої через обстріли. З самого початку конфлікту 21 880 осіб отримали поранення та 9 470 вбито, в тому числі близько 2 тис загиблих  серед цивільних. Однак, ці цифри, 
ймовірно, занижені у порівнянні з фактичною кількістю жертв в результаті конфлікту.
Зважаючи на те, що сторони конфлікту зблизили свої бойові позиції, ризик конфронтації зростає,  що збільшує ймовірність гуманітарних страждань та пов’язаних з цим потреб. Звіти вказують на додаткові 
збитки, завдані цивільній інфраструктурі, включаючи пошкодження важливого водоканалу «Сєвєрський Донець-Донбас» у Горлівці, який є основною системою водопостачання у Донецькій області, що 
обслуговує населення по обидва боки від лінії фронту. Внаслідок обстрілів також було пошкоджено відстійник з сотнями тон гною біля міста Бахмут на підконтрольній Уряду території Донецької області, який 
зливається у місцеву річку, забруднюючи воду та збільшуючи ризик спалаху інфекційних хвороб.
У той час як деякі пожертвування ще не було зареєстровано, фінансування ПГР знаходиться на критично низькому рівні (23%). Гуманітарні партнери стикаються з дилемою скорочення основної діяльності. 
Критична нестача фінансування призвела до припинення надання послуг мобільними клініками, які були єдиною можливістю для багатьох цивільних отримати доступ до медичних послуг. Припинення 
діяльності партнерів у сфері охорони здоров'я може також вплинути на заходи щодо допомоги жертв гендерного насильства. Заходи у сфері продовольчої безпеки, як і заходи з відновлення, також 
знаходяться під загрозою.

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, 11 липня 2016 року)

1 За даними Офіційної служби фінансового моніторингу, станом на 21 липня 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 призвело 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

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

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

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

потреб- 
ность  
(долл. 
США)

профинан- 
сировано 

(долл. 
США)

заявлено 
(долл. 
США)

Освіта 8.6 2.0 0.0

Житло і 
непродовольча 

допомога
55.9 11.0 0.0

Продовольство 75.4 19.3 0.0

Охорона здоров’я та 
харчування

33.3 1.1 0.0

Раннє відновлення і 
забезпечення доходів

13.0 1.1 0.0

Логістика 1.2 0.0 0.0

Захист 52.5 15.0 0.0

Вода, санітарія та 
гігієна

38.9 5.1 0.0

Координація та 
підтримка служб

5.0 3.8 1.2

Багатоцільова 
грошова допомога

14.1 0.0 0.0

Кластер буде 
зазначено пізніше

0.0 8.8 0.0

ИТОГО 298 67.1 1.22

23%

20%

26%

3%

8%

29%

13%

77% 23%

23% 0%
67.1 млн 1.2 млн


