
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 

ОСНОВНІ ПОДІЇ  
 Сплеск бойових дій збільшив 

гуманітарні потреби. 

 Уряд затвердив План дій 

щодо реінтеграції НПУТ. 

 Плану гуманітарного 

реагування (ПГР), як і 

раніше, серйозно не 

вистачає фінансування. 

 Життєво важливі об’єкти 

водної інфраструктури під 

загрозою руйнування. 

У ЦИФРАХ  

Вбито 9,621* 

Отримали поранення 22,420* 

Населення, що 
потребує 
допомоги (2017) 

3.8 m 

Населення, якому 
планується 
надати 
допомогу(2017) 

2.6 m 

Джерела: УВКБ ООН, ВООЗ, 
УВКПЛ 
Від 13 лютого 2017 р. 

ФІНАНСУВАННЯ  

 

Гуманітарні потреби на сході загострюються 
Небезпека знову посилилася наприкінці січня по всій східній Україні, спричиняючи 
додаткові жертви серед цивільного населення та гуманітарні потреби у декількох 
районах. З початку року Управління Верховного комісара ООН з прав людини 
(УВКПЛ) підтвердило 111 жертв серед цивільного населення (20 загинуло, 
91 отримав поранення), у порівнянні з 51 жертвою у період з листопада по грудень 
2016 року.  Ці жертви були спричинені обстрілами з артилерії, танків та РСЗВ1.  Також 
часто фіксувалися пошкодження будинків та життєво важливих об’єктів цивільної 
інфраструктури, включаючи електро- та водопостачання (з подальшим впливом на 
систему опалення), а також школи і медичні установи. Ці події поглибили страждання 
уразливих людей, чиї ресурси та життєстійкість були вичерпані через тривалу кризу.  

Ситуація у сфері безпеки різко погіршилася наприкінці січня, а після короткого періоду 
відносного спокою протягом другого тижня лютого військові дії спалахнули 16-
18 лютого у районі Авдіївка-Ясинувата. Різке збільшення  бойових дій також 
спостерігалося майже в усіх інших основних гарячих точках. У Донецькій області 
більшість інцидентів відбувалася у південній частині від «лінії розмежування», на схід 
та північний схід від Маріуполя, зокрема, в трьох основних гарячих точках біля 
населених пунктів Пікузи (колишнє Комінтернове), Широкине та Павлопіль. Більшість 
бойових дій у Луганській області, як і раніше, фіксувалися у населених пунктах на 
півдні Попаснянського району: Новозванівка (підконтрольна Уряду територія – ПУТ), 
Новоолександрівка («сіра зона»), Троїцьке (ПУТ), Калинове (не підконтрольна Уряду 
територія – НПУТ) і Калинове-Борщувате (НПУТ).  

Життєво важливе забезпечення водою під загрозою 

За інформацією компанії водопостачання «Вода Донбасу», тільки в лютому 
водопостачання переривалося щонайменше на 24 години для понад 880 тис людей 
в зоні конфлікту на сході України (860 тис з них – на НПУТ). На декілька годин 
водопостачання переривалося для ще більшої кількості людей. За оцінками Кластера 
води, санітарії та гігієни, наразі припинення водопостачання загрожує близько 2,9 млн 
людей, оскільки продовжують фіксуватися пошкодження систем водопостачання, а 
робота ремонтних бригад ускладнюється через постійну небезпеку. 

Кластер води, санітарії та гігієни з початку року надіслав 24 звіти та надав важливу 
інформацію для проведення адвокації та реагування. Повторні пошкодження 
важливої інфраструктури зі взаємозалежними елементами, зокрема, Авдіївського 
коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції (ДФС), яка забезпечує 
                                                      
 
1 За оцінками УВКПЛ загальна кількість цивільних осіб, що загинули за весь період конфлікту 
(з середини квітня 2014 року по 2 лютого 2017 року), становить більше 2 тис.  Кількість жертв 
серед цивільного населення через конфлікт становить 6-7 тис. осіб. Це консервативна оцінка 
УВКПЛ на основі наявних даних; вважається, що фактична кількість жертв більша. 

Гуманітарний бюлетень 
Україна 

Випуск 16 | 1 січня - 28 лютого 2017 р. 
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м. Авдіївка, Україна: близько 1 800 дітей не мали доступу до 
освіти під час ескалації конфлікту у лютому. © УКГС ООН/      
O. Кузіков 
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водою понад 345 тис людей, запустили так званий «ефект доміно», спричиняючи 
переривання водо-, електро та, у подальшому, теплопостачання на ПУТ та НПУТ, в 
умовах низьких температур. У Авдіївці та навколишніх селах близько 16 тис людей 
залишалися без електро-, водо- та теплопостачання протягом 30-31 січня. Близько 
800 тис осіб у деяких районах Донецька 1 лютого не мали доступу до води протягом 
24 годин. Майже 500 тис людей у Маріуполі втратили доступ до сталого 
водопостачання і вимушені покладатися на Старокримське резервне водосховище, 
де зрештою запаси води будуть вичерпані.  Обстріли поблизу Горлівки, з населенням 
190 тис, декілька разів призводили до пошкодження інфраструктури 
електропостачання. Незважаючи на постійні обстріли, ремонтні бригади відновили 
електро-, водо- та теплопостачання для всього населення, що постраждало протягом 
другого тижня лютого. Однак, за відсутності «режиму тиші», надзвичайні заходи, які 
могли б забезпечити функціонування інфраструктури у випадку відключень 
електроенергії у майбутньому, були обмежені.  

 

В результаті активізації бойових дій, було припинено електропостачання для ДФС, 
що призвело до переривання подачі води у районах Донецька та Ясинуватої, та 
повного припинення водопостачання у населених пунктах Верхньоторецьке, 
Василівка і Спартак. Залишившись без надійних поставок чистої води, Авдіївка 
вимушена була використовувати місцевий резервуар, розрахований на три дні, тому 
на випадок виникнення надзвичайних ситуацій водопостачання було обмежено. 
Постійні обстріли декілька днів не давали змоги здійснити ремонтні роботи, але 
пошкоджені лінії електропередачі зрештою було відновлено. Інші інциденти декілька 
разів призводили до евакуації персоналу та призупинення робіт.  

Партнери Кластера води, санітарії та гігієни попереджають, що Південнодонбаський 
водопровід, який обслуговує більше 1 млн людей і який було пошкоджено наприкінці 
січня, досі не відремонтований. Система обслуговує великі міста, у тому числі 
Маріуполь, а також декілька насосних станцій. Це продовжує створювати серйозні 
ризики, пов’язані з нестачею води, які можуть вплинути на інші системи, а також 
збільшити ризик спалаху захворювань з обох сторін від «лінії розмежування».  Якщо 
бойові дії не припиняться, Горлівська фільтрувальна станція, яка забезпечує 
водопостачання для 300 тис людей, також може зазнати пошкоджень. 

Ще один інцидент пошкодження важливої системи водопостачання було зафіксовано 
28 лютого. Перший підйом насосної станції Південнодонбаського водопроводу (НПУТ 
Донецької області) було обстріляно увечері 28 лютого.  Насосна станція продовжила 
функціонувати, але персонал був евакуйований. Станція забезпечує технічною 
водою п’ять фільтрувальних станцій, що здійснюють подачу води для більше 1 млн 
людей, які живуть у районах на південь від Донецька і наразі знаходяться під загрозою 
припинення водопостачання. Крім того, в результаті обстрілу у Луганській області, 
були пошкоджені ЛЕП Михайлівка (НПУТ)-Лисичанськ (ПУТ) та насосна станція 

http://www.facebook.com/ochaukraine
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системи «Карбоніт». Щоб уникнути проблем з водопостачанням, були активовані 
резервні лінії живлення. 

Екологічні ризики та ризики для здоров’я посилюються 

На сході України спостерігається підвищена небезпека, а також зростаючі ризики 
виникнення надзвичайної екологічної ситуації через можливі хімічні викиди в 
результаті конфлікту. На сході України розташовані декілька промислово розвинених 
зон гірничодобувного, металургійного, хімічного, енергетичного секторів та сектора 
важкого машинобудівництва. З огляду на промисловий характер цієї області, існує 
великий ризик для здоров’я людей та стану навколишнього середовища через 
присутність великої кількості промислових хімічних об’єктів. Приклади впливу та 
потенційних наслідків становлять сховища хлору на водофільтрувальних станціях, 
фенольний завод поблизу села Новгородське, де хімічні речовини, такі як сірчана 
кислота і формальдегід, знаходяться на критичному рівні і можуть призвести до 
забруднення річки Сіверський Донець. Авдіївський коксохімічний завод, Нікітовський 
ртутний комбінат і запаси застарілих пестицидів, що містять потенційно важкі токсичні 
та/або займисті/вибухонебезпечні компоненти, відносяться до інших потенційних 
екологічних ризиків та становлять загрозу для здоров’я населення.  

Велика кількість промислових об’єктів з небезпечними хімічними речовинами у районі 
урбанізованих територій представляють великий ризик для здоров’я людей у разі 
викиду хімічних речовин. Ризики включають пожежі/вибухи, токсичний вплив, що 
призведе до загибелі людей та виникнення довгострокових наслідків для здоров’я, а 
також матиме токсичний вплив на навколишнє середовище. Існує ризик хімічного 
отруєння через повітря, прямий контакт, через споживання питної води із 
забруднених ґрунтових або поверхневих вод чи вживання зараженої їжі. У разі 
займання об’єктів, існує додатковий ризик викиду інших токсичних газів через дим, що 
становитиме ризик для людей на багато кілометрів у напрямку вітру, на додаток до 
потенційного забруднення річок, водоносних горизонтів, струмків, ставків та озер.  

Вдалося уникнути попадання снаряду у сховище хлоргазу ДФС 24 лютого, але це є 
нагадуванням про ризики, пов’язані з наявністю забруднювачів та хімічних речовин 
для всіх присутніх у цьому районі. Через обстріл була пошкоджена будівля, де 
зберігаються циліндри з більше 7 тис кг газоподібного хлору, і, на щастя, жоден з них 
не був пошкоджений. Якщо хоча б один з 900-кілограмових контейнерів було 
пошкоджено, будь-яка особа у радіусі 200 м загинула б, а люди, що мешкають у 2,4 км 
від місця зберігання, мали б проблеми зі здоров’ям. У разі значних руйнувань, люди, 
що живуть в межах 7,4 км у напрямку вітру від об’єкта, повинні бути евакуйовані 
протягом 24 годин.  

Гуманітарні партнери продовжують закликати сторони конфлікту поважати цивільний 
характер водної інфраструктури, відвести війська з прилеглих територій та тримати 
бойові дії на відстані. Також необхідно надати можливість доставити на НПУТ 
обґрунтований, обмежений запас необхідного обладнання для безпеки персоналу 
очисних споруд, щоб у разі будь-яких пошкоджень сховища хлору, персонал мав 
можливість врятувати своє життя, а також вжити відповідних заходів. 

Доступ до освіти призупинено для тисяч дітей 

Активізація бойових дій з кінця січня вплинула на, принаймні, 27 навчальних закладів 
по всій «лінії розмежування» (12 було пошкоджено, інші тимчасово закрито) у 
порівнянні з 27 навчальними закладами загалом у 2016 році, що негативно впливає 
на, щонайменше, 5 тис дівчаток та хлопчиків. Це на додаток до більш ніж 500 тис 
дітей на сході України, чиє право на освіту було обмежено з початку конфлікту.  

Інформація, отримана Кластером освіти, свідчить про те, що близько 12 об’єктів 
освітньої інфраструктури отримали пошкодження в результаті обстрілів, а 15 інших 
навчальних закладів вимушені були тимчасово закритися, що призвело до 
порушення освітнього процесу для тисяч дітей протягом декількох днів або тижнів. 
Більшість дітей шкільного віку повернулися до шкіл, хоча повідомляється про 
закриття шкіл через аварійні відключення електроенергії. Декілька шкіл поблизу «лінії 
розмежування» повідомили про значне падіння відвідуваності. Особливо негативного 

Сторони конфлікту 

повинні поважати 

важливу цивільну 

інфраструктуру та 

уникати пошкодження 

систем 

водопостачання в ході 

бойових дій. 

Діти у прифронтових 

районах не мають 

доступу до освіти 

через бойові дії та 

загрозу вибуху 

боєприпасів, що не 

розірвалися. 
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впливу зазнало прифронтове місто Авдіївка, де дев’ять шкіл та дитячих садків були 
закриті, відрізавши від освіти 1 800 дітей. Деякі діти до сих пір не відвідують школи та 
дитячі садки, які наразі відкриті, що свідчить про страх небезпеки через постійні 
бойові дії та наявність боєприпасів, що не розірвалися, на вулицях або поблизу шкіл. 

Кластер відстежує пошкодження навчальних закладів, закриття, безпосередні освітні 
потреби, в тому числі надання соціально-психологічної підтримки, а також допомоги 
партнерам у здійсненні реагування. Гуманітарні організації надали допомогу для, 
щонайменше, 10 шкіл на ПУТ, в тому числі рюкзаки та канцелярське приладдя для 
більш ніж 1 тис учнів у Авдіївці та 
інших постраждалих районах. 
Партнери у сфері освіти та захисту 
прав дітей запропонували 
соціально-психологічну підтримку 
для учнів, принаймні, восьми 
навчальних закладів, які нещодавно 
було пошкоджено, зокрема, у формі 
рекреаційної та ігрової терапії, 
першої психологічної допомоги, а 
також через діяльність мобільних 
клінік та підготовки вчителів з питань 
соціально-психологічної підтримки. 
Принаймні дві пошкоджені школи 
отримали меблі, у деяких закладах 
було відновлено електро- та 
водопостачання, а також розпочато 
ремонтні роботи. 

 

Район Авдіївка-Ясинувата-Донецьк: 
пошкодження та реагування 
Різкий сплеск бойових дій у трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецьк відбувся 29 січня. 
Бої тривали до 3 лютого. Ситуація, як і раніше, залишається напруженою. Зіткнення 
відбуваються регулярно, сторони використовують важку артилерію, зокрема, 
повідомлялося про дію декількох ракетних пускових установок (РСЗВ) «ГРАД». Важкі 
пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано в Авдіївці, де мешкає  близько 
16 тис осіб, в тому числі 2 500 дітей: 30 cічня була пошкоджена остання лінія 
електропередачі до міста і Авдіївського коксохімічного заводу, який забезпечує 
теплопостачання, в результаті чого жителі міста протягом 48 годин залишалися без 
електроенергії, водопостачання та опалення. Як і раніше, реєструються пошкодження 
Донецької фільтрувальної станції та обриви ліній електропередачі, про що 
доповідається у іншій частині цього звіту. У випадку відключення ДФС, Авдіївка 
залежить від невеликого резервного водосховища, запасів якого вистачає на 3-6 днів, 
в залежності від рівня водопостачання. На початку березня, коли знову 
спостерігалися переривання водопостачання, партнери вимушені були доставляти 
воду вантажівками.  
 
До 3 лютого військові дії дещо вщухли, але, незважаючи на невпинні заклики до 
припинення вогню та обіцянки сторін, бої тривали, призводивши до катастрофічних 
наслідків для житлової та життєво важливої цивільної інфраструктури. За 
інформацією Кластера житла, сплеск бойових дій наприкінці січня у районі Авдіївки-
Ясинуватої-Донецька завдав шкоди більш ніж 350 будинків, що на 10% вище, ніж 
пошкодження, які щодня фіксуються Кластером. З Авдіївки було евакуйовано 298 
осіб, в тому числі 139 дітей. За повідомленнями, де-факто влада евакуювала з 
північних районів Донецька та Ясинуватої 236 жителів, в тому числі 64 дитини. 
 
Уряд України звернувся до міжнародних організацій за підтримкою постраждалих 
цивільних осіб. Державна служба з надзвичайних ситуацій, спільно з партнерами по 

Фото: ЮНІСЕФ/A. Гетьман 
Мар’їнка, Донецька область (26 січня 2017 р.) - учениця 
четвертого класу пише на дошці на фоні укріплених вікон. 
Важкі мішки з піском використовуються для запобігання 

пошкодження вікон під час обстрілів. 
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гуманітарній діяльності, забезпечили місто трьома генераторами великої потужності 
та встановили 11 пунктів обігріву та польові кухні, щоб протягом тижня забезпечити 
водою і продовольством близько 12 тис жителів. За погодженням з органами влади, 
гуманітарні організації задовольнили найбільш нагальні гуманітарні потреби людей, 
які постраждали від ескалації конфлікту, включаючи продукти харчування, воду, 
будівельні матеріали та предмети для швидкої допомоги, а також надали соціально-
психологічну підтримку. Коли ситуація у сфері безпеки дозволила партнерам оцінити 
масштаб пошкоджень та потреб, розпочалися роботи з ремонту житла. Донецька 
обласна адміністрація (ДОА) відкрила цілодобову гарячу лінію для постраждалого 
населення. Крім того, було відкрито «логістичний центр» у Краматорську, який був 
створений для полегшення отримання та розподілу допомоги. За повідомленнями, 
Центр отримав більш 400 тон непродовольчої допомоги та будівельних матеріалів. У 
логістичному центрі був створений контакт-центр для отримання та відстеження 
інформації про нагальні потреби з Авдіївки, Мар’їнки та Ясинуватського району 
Донецької області, а також іншої корисної інформації або пропозицій щодо надання 
гуманітарної допомоги. З метою сприяння скоординованого відстеження та 
реагування на різноманітні потреби гуманітарні партнери разом з ДОА та 
Міністерством України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб (МТОТ) розробили матрицю спільного реагування, яка містить 
інформацію про потреби, місце розташування, тип та об’єм наданої допомоги, а також 
визначає, які організації та у співпраці з якими партнерами вживали відповідні заходи 
з реагування. 
 
На НПУТ, відповідно до існуючих потреб та за узгодженням з де-факто владою, 
близько 1 500 людей, що проживають у районах, безпосередньо постраждалих від 
сплеску бойових дій, чи переміщених до колективних центрів, також отримали 
гуманітарну допомогу. Люди отримали кухонне приладдя, намети, постільну білизну, 
обігрівачі, питну воду та продукти харчування. 

Перетин «лінії розмежування» 
ускладнюється 
Група ветеранів ATO 25 січня 
розпочала блокаду залізничних 
комунікацій між ПУТ та НПУТ, 
вимагаючи від де-факто влади 
звільнення військовополонених. 
Блокада перекрила три з чотирьох 
залізничних пунктів перетину, із 
загальною потужністю у 9 млн тон 
вугілля, що транспортується щороку 
(див. графік).  Блокада, у першу 
чергу, впливає на доставку 
кам’яного вугілля з НПУТ на ПУТ. Це 
вугілля використовується для 
виробництва електроенергії на 
теплових електростанціях (ТЕС) в 
Україні. ТЕС складають третину 
всієї електроенергії, виробленої в 
Україні, та близько 40% вугілля, 
споживаного ТЕС, виробляється на 
НПУТ Донецької області. Для 
запобігання енергетичній кризі, 
Уряд України оголосив про 
введення надзвичайного стану на 
енергетичному ринку, який 
триватиме з 15 лютого по 17 
березня. Тимчасові надзвичайні заходи може бути подовжено та передбачають 
можливі віялові відключення електроенергії. З метою компенсації браку вугілля 
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Україна збільшила частку атомної енергії у загальному енергетичному балансі країни 
– з 47% до майже 60%. Проте, припинення використання вугілля з Донбасу 
коштуватиме країні 550 млн дол. США та створить додаткове навантаження у розмірі 
близько 40 млн дол. США за виплатами по безробіттю для тисяч потенційних 
постраждалих людей. До 21 лютого українська гірничо-металургійна компанія 
«Метінвест» призупинила операції двох своїх підприємств:  підприємства з видобутку 
коксівного вугілля «Краснодонвугілля» (НПУТ Луганської області) та Єнакіївського 
металургійного заводу (НПУТ Донецької області). Десятки тисяч робочих місць 
знаходяться під загрозою, хоча компанія оголосила, що вона не буде звільняти 
працівників та виплачуватиме 75% їх заробітної плати. 

На додаток до залізничної блокади, 16 лютого ветерани ATO перекрили 
автомагістраль (з Лисичанська до Золотого), що свідчить про тривожне розширення 
блокади. Ветерани «Правого сектора» встановили блокпост поблизу пункту перетину 
Новотроїцьке, а 2-го березня – ще один блокпост уздовж траси Курахове-Мар’їнка, 
що може вплинути на доставку гуманітарного вантажу.  Економічний ефект блокади, 
вочевидь, вплине на життя пересічних українців у багатьох населених пунктах. 
Щонайменше, півмільйона осіб можуть втратити роботу, а негативні наслідки можуть 
вплинути на близько 1,5 млн людей – членів сімей колишніх співробітників 
енергетичних підприємств, яких торкнулася блокада, та призвести до соціальної 
напруженості.  За словами Міністра соціальної політики України, блокада може 
призвести до збільшення вартості електроенергії на 30%, а також інших комунальних 
послуг для населення. 

Водночас, наприкінці лютого де-факто влада оголосила про плани захопити контроль 
над підприємствами у районах, що знаходяться під її контролем, та припинити 
поставки вугілля до України, якщо транспортна блокада не буде знята. За словами 
голови «ДНР», Олександра Захарченка, План вступив в силу 1 березня, коли де-
факто влада «націоналізувала» близько 40 українських підприємств на НПУТ 
Донецької області. Телекомунікаційна компанія «Укртелеком», повідомила про 
припинення послуг телефонного зв’язку на НПУТ з 1 березня через перерви у роботі 
та захоплення офісу компанії збройними групами. Компанія вимушена була відрізати 
близько 200 тис абонентів. Так зване «Міністерство зв’язку ДНР» 2 березня 
розпочало відновлювання телефонного та Інтернет зв’язку.  Тим часом, 2 березня 
Кабінет міністрів України обговорив порядок подальшого врегулювання торговельних 
обмінів через «лінію розмежування», в тому числі надання гуманітарної допомоги.  

Довгі черги на КПВВ в умовах бойових дій, обмежених послуг та 
суворої зими 

У січні Уряд України вжив заходів для прискорення контролю на контрольно-
пропускних пунктах в’їзду та виїзду (КПВВ), але, як і раніше, щодня спостерігаються 
довгі черги з понад 100 автомобілів і 500 осіб. Люди, що вимушені чекати протягом 
декількох годин на морозі на перетин «лінії розмежування», часто не мають доступу 
до основних послуг, належного медичного обслуговування, туалетів та бомбосховищ. 
Робочі часи п’яти відкритих КПВВ з 1 березня збільшилися на 2,5 години (з 07:00 до 
18:30 у порівнянні із зимовим розкладом з 08:00 до 17:00).   

У січні Державна Прикордонна служба України зафіксувала близько 586 тис 
індивідуальних та 100 тис транспортних перетинів в обох напрямках – на 17% менше 
у порівнянні з попереднім місяцем, що пояснюється святами та різким сплеском 
бойових дій наприкінці січня. В зв’язку з тим, що ескалація бойових дій, що 
розпочалася 29 січня, продовжилася й у лютому, менше людей та транспортних 
засобів перетинали «лінію розмежування» у перші два тижні лютого, коли у 
середньому на тиждень фіксувалося 117 700 індивідуальних та 21 тис транспортних 
перетинів.  Кількість перетинів зросла, коли бойові дії вщухли. За останні два тижні 
лютого у середньому було зафіксовано 156 тис індивідуальних та 25 тис 
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транспортних 
перетинів, в 
результаті чого 
місячний підсумок у 
лютому склав 547 600 
індивідуальних та 92 
700 транспортних 
перетинів (на 6% 
менше у порівнянні з 
січнем).   

Поблизу КПВВ 
фіксувалися численні 
інциденти у сфері 
безпеки, загрожуючи 
життю людей, які 
перетинають лінію 
фронту та 
спричиняючи 
тимчасове закриття 
КПВВ. КПВВ 
«Майорськ» перед відкриттям 15 січня потрапив під мінометний та танковий вогонь. 
Зіткнення між сторонами конфлікту на КПВВ «Новотроїцьке» призвели до жертв 
серед цивільного населення та тимчасового закриття пункту перетину 20 січня. 
«Новотроїцьке» знову закрився 21 лютого через обстріли, а цивільні особи були 
евакуйовані. КПВВ «Мар’їнка» став самою «гарячою точкою» у лютому: бойові дії 
поблизу КПВВ реєструвались у період з 6 по 9, 12, 16 та 28 лютого. Жодних жертв під 
час цих інцидентів не зафіксовано, оскільки обстріли мали місце у неробочі години 
КПВВ.   

У січні та лютому, згідно звітів, щонайменше шість цивільних осіб померли через 
погіршення стану здоров’я під час очікування у черзі на КПВВ: одна людина загинула 
22 січня у «сірій зоні» на КПВВ  «Мар’їнка», чотири людини – 27 січня, 15 і 16 лютого 
на КПВВ «Станиця Луганська», і одна людина померла в автобусі 8 лютого на КПВВ 
«Новотроїцьке».    

Незважаючи на дискусії, що тривають протягом декількох місяців, та наявність 
гуманітарних партнерів, які можуть розпочати відповідні роботи, питання ремонту 
пішохідного моста на КПВВ «Станиця Луганська» залишається невирішеним. 
Пішоходи можуть переходити через цей КПВВ тільки пішки, але перетин дуже 
слизький та небезпечний. Звіти свідчать про регулярні травми серед цивільного 
населення на цьому КПВВ. Люди (в основному літні особи), які перетинають КПВВ 
«Станиця Луганська», скаржаться на грубе поводження співробітників 
правоохоронних органів. Представники гуманітарних організацій наголошують на 
необхідності проведення роз’яснювальної роботи щодо пільгового перетину та 
відповідного ставлення до цивільних осіб. 

Гуманітарні партнери продовжують докладати зусиль, щоб полегшити тягар людей, 
які намагаються жити повсякденним життям, яке розділила «лінія розмежування». 
Партнери обслуговують вбиральні та пункти обігріву, забезпечуючи дезінфікуючі 
матеріали, питну та технічну воду, гарячі напої, основні продукти харчування, грілки, 
плащі та взуття, які розподіляються на п’яти КПВВ. З боку ПУТ були відкриті 
медпункти на КПВВ «Новотроїцьке» та «Майорськ»; на КПВВ «Майорськ» з боку 
НПУТ у черговому режимі працює карета медичної допомоги. Існуюча інфраструктура 
також недостатнім чином облаштована для полегшення перетину для дітей. 
Харківський інститут соціальних досліджень встановив, що необхідно організувати 
зони очікування, туалети та приміщення з догляду за дітьми та/або краще 
пристосувати існуючи об’єкти для потреб дітей. Більш детальну інформацію про 
КПВВ можна знайти за адресою в Інтернеті: 

www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/infographic/ukraine-checkpoints-
humanitarian-snapshot-14-february-2017  

З початку року, 

щонайменше, шість 

цивільних осіб померли 

через стан здоров’я під 

час очікування на КПВВ. 

Фото: ОБСЄ/Е. Малолєтка 
Малолєтка  Перетин пошкодженого дерев’яного пішоходного мосту у Станиці 
Луганській в суворих зимових умовах є особливо важким для найбільш 

уразливих груп - жінок з дітьми та людей похилого віку. 

http://www.facebook.com/ochaukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/infographic/ukraine-checkpoints-humanitarian-snapshot-14-february-2017
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/infographic/ukraine-checkpoints-humanitarian-snapshot-14-february-2017
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Гуманітарне реагування стримується через 
бюрократичні перепони 
18-20 січня Гуманітарний координатор, пан Ніл Вокер, відвідав східну Україну, де 
зустрівся з партнерами та представниками влади, щоб у рамках гуманітарної 
діяльності обговорити плани і пріоритети на 2017 рік, заходи з відновлення та 
розвитку, а також питання, що стосуються обмеження доступу, які досі актуальні, 
особливо на НПУТ. Масштаб та якість реагування зазнали негативного впливу у 
зв’язку з рішенням де-факто влади НПУТ Донецької області щодо призупинення з 
листопада 2016 року діяльності НУО «Людина в біді», та на початку березня – 
національної організації «Гуманітарний штаб Ріната Ахметова». Такі рішення, як і 
раніше, матимуть негативний вплив на доставку допомоги сотням тисяч людей, які її 
потребують. 

Незважаючи на труднощі, декілька гуманітарних конвоїв доставили 
допомогу на НПУТ 

Незважаючи на труднощі з доступом та відсутність реєстрації, поставки гуманітарної 
допомоги через «лінію розмежування» продовжуються. З початку року, Кластер 
логістики, за підтримки УКГС ООН, організував сім автоконвоїв, які загалом 
складалися із 62 вантажівок, що перевезли 1 500 тон предметів для надання 
надзвичайної допомоги по всій лінії фронту. Одна вантажівка не змогла перетнути 
«лінію розмежування» через те, що де-факто влада не видала вчасно пропускні 
документи, і конвой був змушений повернутися на ПУТ для переоформлення на 
пізніший термін. Доставлена на НПУТ гуманітарна допомога, в основному, 
складалася з матеріалів для ремонту житла, непродовольчих товарів, предметів 
медичного призначення та інших товарів, наданих УВКБ, ЮНІСЕФ, МОМ, МПП та 
іншими партнерами. Інші організації також продовжували поставку допомоги 
автомобільними шляхами.  
 
Затримки в обміні інформацією між де-факто владою Луганської та Донецької 
областей та зміни у процедурах призводили до затримки перетину між НПУТ 
Луганської та Донецької областей. Спостерігалися проблеми та затримки 
громадського транспорту на НПУТ через впровадження нових митних процедур на 
пункті перетину «Сніжне-Міусинськ» між «ЛНР» та «ДНР». Починаючи з січня 
2017 року, люди, які перетинають «кордон» між НПУТ Донецької та Луганської 
областей, повинні зареєструвати свої паспорти у базі даних та надати свої речі для 
огляду. Ці заходи спрямовані на відстеження міграції та забезпечення безпеки у 
районі.  

Заходи з надання допомоги у зимовий період тривають 

Незважаючи на труднощі з доступом, партнери Кластери житла та непродовольчих 
товарів продовжують здійснювати заходи з надання допомоги у зимовий період. 
Допомога у вигляді надання вугілля і палива для опалення та теплоізоляції житла 
була надана близько 15 800 домогосподарствам (ДГ) на НПУТ Донецької та 
Луганської областей. На НПУТ гуманітарні партнери розпочали доставку та розподіл 
допомоги. В рамках проектів, затверджених «Гуманітарним комітетом», планується 
забезпечити вугіллям та непродовольчими товарами більш ніж 20 тис людей. На 
НПУТ Донецької області 6 тис ДГ підтримуватимуть тепло у будинках завдяки 
вугіллю, наданому УВКБ ООН та МОМ. 
 
На НПУТ Луганської області близько 40 тис осіб отримають, загалом, 700 тон 
будівельних матеріалів, засобів гігієни та навчальних комплектів, продуктів 
харчування та обладнання для освітніх установ. МПП підготовили близько 29 тис 
продуктових наборів, які протягом січня та лютого будуть надані найбільш уразливим 
людям, що живуть у найнебезпечніших населених пунктах уздовж «лінії 

Через зростання 

транспортних витрат 

та цін на вугілля деякі 

партнери вимушені 

були скоротити 

рекомендований 

Кластером об’єм 

допомоги у 3 тон 

вугілля на ДГ до 1 

тони. 

Загальний масштаб 

та якість реагування 

зазнали негативного 

впливу у зв’язку з 

рішенням де-факто 

влади на НПУТ 

Донецької області 

призупинити з 25 

листопада 2016 р. 

діяльність НУО 

«Людина в біді». 

http://www.facebook.com/ochaukraine
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розмежування». У січні 
2016 року МПП у 
партнерстві з «АДРА 
Україна», УВКБ ООН та 
місцеві органи влади 
забезпечили харчування 
для 15 502 людей з 
найбільш уразливих груп 
населення, таких як літні 
люди без підтримки 
родичів, сім’ї з одним з 
батьків, люди з 
обмеженими 
можливостями та люди з 
хронічними 
захворюваннями (ВІЛ, 
туберкульоз, онкологічні 
захворювання). 
Гуманітарні партнери 
продовжують надавати 
сімейні комплекти, 
теплий одяг, ковдри та постільну білизну для найбільш уразливих груп, які 
проживають у зонах конфлікту, ВПО, а також для притулків і колективних центрів. 
Гуманітарні партнери все більше обирають багатоцільову та цілеспрямовану грошову 
допомогу. 
 
Через зростання транспортних витрат та цін на вугілля деякі партнери вимушені були 
скоротити рекомендований Кластером об’єм у 3 тон вугілля на ДГ до 1 тони. 
Скорочення об’ємів допомоги матиме негативний вплив на найбільш уразливі групи, 
зокрема, очолювані жінками домогосподарства та людей похилого віку. Зважаючи на 
те, що механізми виживання людей виснажуються, населення вдається до 
негативних практик виживання і все частіше залежить від гуманітарної допомоги. 

Зміни в політиці: План дій уряду 
План дій з реінтеграції НПУТ є позитивним зрушенням 

Український уряд 11 січня затвердив План дій щодо реінтеграції НПУТ, що, на думку 
гуманітарних партнерів, є позитивним зрушенням. План передбачає надання 
психологічних, соціальних, медичних, юридичних та інформаційних послуг жителям 
НПУТ. Він також передбачає заходи з викорінення корупції на КПВВ, створення 
матеріально-технічних та адміністративних центрів у безпосередній близькості від 
КПВВ, забезпечення соціальних виплат для всіх громадян України, захисту прав 
дітей, зокрема, надання соціально-психологічної допомоги, освіти в умовах конфлікту 
та інтернет-освіти, забезпечення гуманітарних вантажів через «лінію розмежування». 

За Планом, жителям НПУТ надаватиметься доступ до адміністративних послуг та 
гуманітарних логістичних центрів. Також План передбачає виплату заробітної плати 
працівникам державних підприємств, які на законних підставах перебувають на НПУТ 
(залізничні та енергетичні компанії). При цьому, План дій може закласти основу для 
пошуку нового підходу щодо доступу до пенсій та соціальної допомоги для громадян 
України на НПУТ. 

 

 

 

На думку УВКБ ООН, 

План дій може закласти 

основу для пошуку 

нового підходу щодо 

доступу до пенсій та 

соціальної допомоги для 

громадян України на 

НПУТ. 

УВКБ Україна 
У січні та лютому партнери продовжували доставляти вкрай необхідне 
вугілля для найбільш уразливих сімей у селах, розташованих уздовж 
«лінії розмежування». 

http://www.facebook.com/ochaukraine
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Спалах африканського свинячого грипу у 
зимовий період 
Кількість випадків африканського свинячого грипу (АСГ) зростає. У січні і лютому було 
зареєстровано 48 випадків АСГ у шести областях України2. Ця цифра викликає 
занепокоєння, з огляду на тенденцію попередніх років, коли загалом за 2016 рік було 
зафіксовано 91 випадок та 40 випадків за рік до цього. 

Сплеск випадків у східних областях вже 
також поглиблюється через уразливості, 
спричинені війною. АСГ розповсюджується 
серед домашніх та диких свиней і є 
невиліковним. Продовольча і 
сільськогосподарська організація 
Об’єднаних Націй (ФАО) попереджає, що 
зважаючи на те, що свинина є основним 
джерелом білка, особливо у зимовий 
період, спалах АСГ становить серйозну 
загрозу для продовольчої безпеки 
найбільш уразливих домогосподарств у 
сільській місцевості уздовж «лінії 
розмежування» у Луганській та Донецькій 
областях. Влада прилеглих 
Дніпропетровської та Харківської областей 
оголосила карантин, заборонивши продаж 
свинини, щоб уникнути подальшого поширення інфекції. Державна та де-факто влада 
Донецької (найбільший національний виробник свинини) та Луганської областей 
звернулися до гуманітарної спільноти за допомогою у забезпеченні дезінфекційного 
обладнання, засобів індивідуального захисту та реагентів, а також встановили 
ветеринарний контроль поширення АСГ у зоні конфлікту. Випадки АСГ все частіше 
фіксуються на військових кухнях у зоні конфлікту.   

ФАО підготувала інструкції щодо заходів боротьби зі спалахом захворювання, також 
були проведені семінари серед місцевих ветеринарних служб. За підтримки 
партнерів Кластера продовольчої безпеки та забезпечення доходів, у сільських 
громадах були поширені інформаційні плакати та буклети. Гуманітарні партнери 
шукають підтримки у поширенні інформаційних матеріалів на НПУТ Донецької та 
Луганської областей.  

План гуманітарного реагування 2017:  
профінансовано 1,6%   
Станом на 28 лютого за даними Офіційної служби фінансового моніторингу за 
ПГР 2017 отримано 3,5 млн дол. США, або лише 1,6% від необхідного фінансування 
у 214 млн дол. США.  Деякі щедрі внески ще не були зареєстровані. Це, зокрема, 
стосується частини нещодавньої заяви про надання 18 млн євро Комісією ЄС з 
питань гуманітарної допомоги та кризового управління та 1 млн євро, про що 
оголосив уряд Італії, щоб підтримати українців, які постраждали в результаті 
конфлікту.  

На адресу донорів та партнерів було направлено прохання відображати у відповідній 
системі заявлені внески, які вже були сплачені або отримані: 
https://fts.unocha.org/appeals/531/summary 

Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації 21 і 28 лютого направило 
на НПУТ два перші у 2017 році гуманітарні конвої. Повідомляється, що 60-й і 61-й 

                                                      
 
2 Станом на 28 лютого 2017 року було зафіксовано 48 випадків АСГ.  Оновлена інформація 

знаходиться за адресою в Інтернеті: http://www.asf.vet.ua/index.php/maps 

ФАО Україна   
Державна служба з питань захисту прав 
споживачів та безпеки харчових продуктів 
заявила, що годування харчовими відходами, 
забій худоби у домашніх умовах та 
неконтрольоване переміщення тварин і продукції 
є ключовими причинами втрати контролю за 
розповсюдженням АСГ. 

Випадки АСГ все 

частіше фіксуються 

на військових кухнях у 

зоні конфлікту. 

http://www.facebook.com/ochaukraine
https://fts.unocha.org/appeals/531/summary
http://www.asf.vet.ua/index.php/maps
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За більш детальною інформацією звертайтесь:  
Барбара Манзі, Голова офісу, manzi@un.org, тел. (+380) 50 440 9005 

Інна Чепугова, консультант з питань громадської інформації, chepugova@un.org, тел. (+380) 50 382 4541 

Інші гуманітарні бюлетені УКГС ООН опубліковані за адресою в Інтернеті: 
http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

гуманітарні конвої доставили 600 тон дитячого харчування на НПУТ: 200 тон до 
Луганської та 400 тон до Донецької областей. 

За даними ЮНФПА, через брак фінансування тисячі найуразливіших жінок та дівчат-
підлітків ризикують менш ніж за місяць втратити доступ до життєво важливих послуг 
з охорони здоров’я та соціально-психологічної підтримки, що надаються мобільними 
бригадами. Ґендерне насильство (ҐН) залишається значною загрозою на сході 
України. Низька звітність випадків ҐН додатково посилює існуючу уразливість. У 
зв’язку з цим, якщо необхідне фінансування не буде забезпечено, життєво важливі 
інтервенції для реагування на гострі гуманітарні потреби наразі знаходяться під 
серйозною загрозою. ЮНФПА закликає надати 3,3 млн дол. США для забезпечення 
мобільних послуг з надання соціально-психологічної допомоги та створення 
безпечних місць для постраждалих від ґендерно-обумовленого насильства та для 
підтримки доступу до служб сексуального і репродуктивного здоров’я для 
переміщених і постраждалих від конфлікту жінок і дівчат-підлітків. 

З огляду на серйозне погіршення гуманітарної ситуації на сході України, ЮНІСЕФ на 
початку лютого звернувся з проханням надати пріоритетне фінансування у розмірі 3,5 
млн дол. США для забезпечення мультисекторного реагування, з яких 2 250 000 долл. 
США буде спрямовано на забезпечення безперервності термінового постачання 
безпечної води для 500 тис людей протягом трьох місяців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування ПГР 2017 

Джерело: https://fts.unocha.org/ 

http://www.facebook.com/ochaukraine
mailto:manzi@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

