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 Україна: огляд гуманітарної ситуації (станом на 15 травня 2017 р.)

OVERVIEW

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

3,8 млн

ОСОБИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЗА ПГР 2017

2,6млн

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

Підконтрольні
Уряду території 

ВПО на підконтрольних
Уряду територіях* 

Не підконтрольні
Уряду території 
(включаючи у радіусі 600 м 
від «лінії розмежування»)

1,2 млн

2,3млн

0,3 млн

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

КАРТА КПВВ 

Бойові дії спричиняють жертви серед цивільного населення та гуманітарні потреби, незважаючи на угоду про припинення вогню, що була досягнута наприкінці березня та призвела до короткого затишшя на початку квітня. За даними Управлін-
ня Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), у квітні було зафіксовано незначне зниження кількості жертв серед цивільного населення внаслідок конфлікту. Загалом повідомляється про 66 жертв (13 загиблих та 53 поранених), у 
порівнянні з 71 жертвою у березні. З початку 2017 року основною причиною більшості жертв серед цивільного населення були обстріли (55%), вибухи мін та вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ) – 35%. Особливу занепокоєність викликає 
різке зростання кількості жертв серед цивільного населення в результаті вибуху мін та інших вибухових пристроїв на початку сезону землеробства. Фермери та місцеве населення вимушені ризикувати, тому що сільське господарство є одним 
з небагатьох джерел доходу. Вважається, що реальна кількість інцидентів, пов’язаних з вибухом мін/ВЗВ, значно вища на не підконтрольних Уряду України територіях (НПУТ), де гуманітарний доступ обмежений.
У той час як конфлікт триває, ризик занепаду взаємозалежних систем енерго- та водопостачання на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) та НПУТ залишається актуальним через невирішене питання несплати боргів, незважаючи на 
численні переговори. Згідно інформації від Кластера водопостачання, санітарії та гігієни фінансові та бюрократичні обмеження, що досі існують, можуть найближчим часом негативно вплинути на життя близько 400-600 тисяч людей по обидві 
сторони від «лінії розмежування» у Луганській області, а люди, які проживають у Донецькій області, також опиняться у небезпеці. Наприкінці квітня постачальник електроенергії «Луганська енергетична асоціація» («ЛЕО») припинив поставки 
на НПУТ Луганської області, змусивши де-факто владу отримувати живлення для гуманітарних цілей з альтернативних енергоджерел з НПУТ Донецької області та Російської Федерації. Але ці заходи є тимчасовими. Попаснянський 
водоканал (ПВК) також припинив поставки води до районів на НПУТ, що залежать від системи «Карбоніт», через брак коштів для завершення ремонтних робіт та через відсутність оплати з НПУТ. Це призвело до обмеженого водопостачання 
для щонайменше 180 тисяч людей у населених пунктах Алмазна, Брянка, Кіровськ, Первомайськ та Стаханов (Луганська область). Також існує ризик припинення водопостачання для ще 200 тисяч людей у місті Луганськ та прилеглих 
населених пунктах (близько двох третин населення).
За даними Кластера освіти, у березні та квітні 2017 року хаотичні обстріли призвели до пошкодження щонайменше восьми навчальних закладів у Авдіївці, Мар’їнці (ПУТ), Докучаєвську, Дзержинському та Комунарівці (НПУТ), що спричинило 
тимчасове припинення навчання. З початку року діяльність щонайменше 32 навчальних закладів на ПУТ та НПУТ була порушена через конфлікт, що призвело до тимчасового припинення навчання тисяч дітей шкільного віку. У двох з цих 
випадків школи попадали під обстріл протягом навчального дня, що є тривожною тенденцією.
Наприкінці квітня Служба безпеки України (СБУ) внесла зміни до тимчасового порядку про контроль за переміщенням осіб, транспорту та вантажів уздовж та через «лінію розмежування». Гуманітарні партнери, за погодженням з відповідними 
органами влади, наразі проводять ретельний аналіз наслідків цього наказу для переміщення населення, гуманітарних вантажів, персоналу і транспортних засобів через контрольні пункти в'їзду та виїзду (КПВВ).

ОГЛЯД

ПГР 2017: ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ1

* 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.).

1 За даними Служби фінансового моніторингу станом на 15 травня 2017 р. Більшість коштів ще не була 
зареєстрована, а донорів та партнерів запросили зареєструвати внески. 

 

 STRATEGIC OBJECTIVES

Захист

Втрата джерел доходу,
пошук сталих рішень

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

Доступ

ПГР 2017:ПРІОРИТЕТИ

Березень 2017
Де-факто влада впровадила «зовнішнє 
управління» підприємств, що базуються в 
Україні, та оголосила «лінію розмежування» 
«державним кордоном»

Квітень 2017
Служба безпеки України внесла зміни до 
тимчасового порядку про контроль за 
переміщенням осіб, транспорту і вантажів 
уздовж та через «лінію розмежування»

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)

  Потреба
(дол. США)

Профінан-
совано

(дол. США)

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  

Червень 2014

Травень 2014 Серпень 2014 

Вересень 2014 Січень 2015 

Грудень 2014 Лютий 2015 

Липень 2015

Листопад 2015

Лютий 2016 
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 

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 

Вересень 2016 Березень 2016 
Президентські вибори. 
Самопроголошення  
«Донецької народної  
республіки» та «Луганської  
народної республіки»

Початок реалізації 
Попереднього плану 
реагування

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

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

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

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

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

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

Підписання 
Мінських 
домовленостей

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

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

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

7,6 0,6

33,8 0,8

65,2 8,0

23,3 5,6

1,5 0,8

42,6 5,1

26,2 0,1

5,8 0,4

8,1 0,0

0,0 7,6

ЗАГАЛОМ 214 29,1

8%

2%

24%

57%

0%

7%

12%

НЕОБХІДНО
    (дол. США)

214 млн14%
ОТРИМАНО 

ОТРИМАНО 
      (дол. США)

29,1млн

0%

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

12%

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


