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OVERVIEW
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Бойові дії на сході України тривають. Як і раніше, надходять звіти про жертви серед цивільного населення (за даними в березні 2017 року було зафіксовано 70 жертв, в тому числі 16 загиблих, і 
близько 11 тис жертв, більш 2 тис загиблих з початку конфлікту у 2014-джерело: Управління Верховного комісара ООН з прав людини). Як і раніше, фіксуються пошкодження важливих об'єктів 
водо- та електропостачання, незважаючи на неодноразові заклики до сторін конфлікту поважати цивільний характер інфраструктури, відвести війська з прилеглих територій для проведення 
безпечного ремонту. Близько 1,18 млн людей загрожує дефіцит водопостачання. 
У березні були зафіксовані найбільші черги на контрольно-пропускних пунктах в'їзду та виїзду (КПВВ): більше 960 тис перетинів у порівнянні з 550 тис в лютому. Це, в основному, пов'язано з 
обов'язковою перевіркою пенсіонерів-ВПО Ощадбанком, що була впроваджена Урядом України (Постанова № 637 від 28 грудня 2016 року). Перевірка проводиться кожні три місяці з моменту 
відкриття рахунку в Ощадбанку. Якщо людина не з'являється, її соціальні виплати можуть бути припинені. Ця обов'язкова вимога призвела до масового руху людей, в основному пенсіонерів, через 
«лінію розмежування», довгих черг та переповненості у філіях банків (за повідомленнями, до 500 осіб в день) і автобусних станціях. Принаймні одна особа загинула та три людини було 
госпіталізовано (усі – пенсіонери) на КПВВ у березні. Звіти з регіонів свідчать про те, що деякі люди з не підконтрольних Уряду територій (НПУТ) не встигли за один день пройти перевірку та були 
змушені залишитися на ніч на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) за власний рахунок, у той час як деякі вимушені були чекати на перевірку протягом трьох днів. 
Згідно нещодавнього Аналізу з питань продовольчої безпеки та уразливості, за оцінками, 620 тис людей на Донбасі знаходяться у неблагополучній продовольчої ситуації, близько 38 тис з яких є 
внутрішньо переміщені особи (ВПО). 
Гуманітарні потреби залишаються високими, ПГР, як і раніше, не отримує необхідного фінансування. Незважаючи на те, що деякі внески не було зареєстровано, наразі було отримано лише 7% 
від необхідного фінансування (14,1 млн долл США). Постійний брак фінансування може призвести до припинення низки життєво важливих послуг, включаючи заходи з охорони здоров'я та 
соціально-психологічні послуги, що надаються мобільними бригадами уразливим жінкам та дівчатам-підліткам ЮНФПА та іншими партнерами; надання ВПП продовольчої допомоги, а також 
діяльність з відновлення, спрямовану на підвищення рівня життя місцевого населення та стійкості людей до травматичних подій. Через відсутність фінансування організація Handicap International, 
що допомагала людям з обмеженими можливостями на сході України, призупинила свою діяльність 31 березня.

 

 STRATEGIC OBJECTIVES

Лютий 2017Грудень 2016
Запуск ПГР 2017

Січень 2017
-Різке погіршення ситуації у 
сфері безпеки на Донбасі
-Уряд затвердив План дій з 
реінтеграції НПУТ. 

Пошкодження будівлі ДФС 
зі складом хлоргазу призвело 
до виникнення ризиків для 
навколишнього середовища 
та здоров’я населення  

Березень 2017
Рішення де-факто влади щодо 
впровадження «зовнішнього управління» 
підприємств, розташованих в Україні та 
заява про оголошення "лінії 
розмежування" державним кордоном

1 За даними Служби фінансового моніторингу станом на 3 квітня 2017 р. Більшість коштів ще не було 
зареєстровано, а донорів та партнерів запросили зареєструвати внески. 

ПГР 2017: ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ1

Захист

Втрата джерел доходу,
пошук сталих рішень

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

Доступ

ПГР 2017:ПРІОРИТЕТИ

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ  ПІДВИЩЕНИЙ РІВЕНЬ НЕБЕЗПЕКИ: КАРТА ГАРЯЧИХ ТОЧОК 

ОГЛЯД

 Україна: огляд гуманітарної ситуації 

млн

ОСОБИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЗА ПГР 2017

млн

Підконтрольні
Уряду території 

ВПО на підконтрольних
Уряду територіях* 

млн

млн

млн

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Не підконтрольні
Уряду території 

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

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

Серпень 2014 
Початок реалізації
Попереднього плану 
реагування

Вересень 2014 
Підписання Мінських
домовленостей

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

Січень 2015 

Грудень 2014 
Продовження кризи на
Донбасі, що призводить до
значних гуманітарних наслідків.
Початок реалізації
Стратегічного плану реагування 

Лютий 2015 
Підписання Других Мінських
домовленостей, які передбачають
сприяння у наданні гуманітарної
допомоги. Початок реалізації
Плану гуманітарного реагування

Липень 2015
Де-факто влади НПУТ вимагають
пройти «реєстрацію»/«акредитацію».
Надання гуманітарної допомоги
на НПУТ призупиняється

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

Лютий 2016 
Тимчасове закриття на 3 дні 
КПВВ «Зайцеве» через 
посилення активності 
бойових дій

Травень 2016 
Після декількох днів відносної
тиші, військові дії знову
активізувалися

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

Червень 2016 

Квітень 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

Серпень 2016 
Ескалація конфлікту призвела 
до найбільшої кількості жертв 
серед цивільного населення 
з серпня 2015 р.

 FTS, УКГС ООН, УВКПЛ, CБУ, Кластер води, санітарії та гігієни Веб-сайт: 

Вересень 2016 
Незважаючи на поновлення 
угоди про припинення вогню, 
регулярно відбуваються 
поодинокі випадки 
порушення з обох сторін

ЛУГАНСЬК

ДОНЕЦЬК

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ХАРКІВСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

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'

'Майорськ'

'Золоте'

10км

'Городній''Світланове'

'Артемівськ 2'

'Фенольна'

'Гірське'

'Бугас'

ЛУГАНСЬКА

ДОНЕЦЬКА

Чорткове

Умовні позначення

Відкритий КПВВ (для вантажних потягів)

Закритий КПВВ (для вантажних потягів)

Пункти перетину державного кордону

Блокпост

"Лінія розмежування"
станом на червень 2016

Автомобільні дороги

Закритий КПВВ (для вантажу)

Відкритий КПВВ (для фізичних осіб)

Відкритий КПВВ (для вантажу)

Закритий КПВВ (для фізичних осіб)

Контрольний пункт в’їзду та виїзду
(КПВВ)

7.6 0.9

33.8 0.3

65.2 8.0

23.3 0.9

1.5 0.0

42.6 3.0

26.2 0.0

5.8 0.3

8.1 0.0

0.0 0.7

ИТОГО 214 14.1

12%

1%

4%

0%

7%

0%

5%

12%

 
   НЕОБХІДНО
    (дол. США)

214 м6.6%
ОТРИМАНО 

     ОТРИМАНО 
      (дол. США)

14.1m

0%

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

ность  (долл. 
США)

профинан- 
сировано 

(долл. 
США)

Житло і 
непродовольча 

допомога

Освіта

Охорона 
здоров’я та 
харчування

Продовольство

Логістика

Захист

Вода, санітарія 
та гігієна

Координація та 
підтримка служб

Багатоцільова 
грошова допомога

Кластер буде 
зазначено пізніше

Березень 2016 
Уряд призупиняє соціальні виплати
для більше ніж 600 тис ВПО. 
Відкриття нового КПВВ «Золоте»
виявилося неможливим

* Розрахунки здійснено на підставі даних ПГР станом на жовтень 2016 р. Наразі за даними Уряду, 
було зареєстровано 1,7 млн ВПО (Міністерство соціальної політики України, 29 вересня 2016 р.).


