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Цю доповідь підготовлено Управлінням Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних питань у співпраці з гуманітарними 
партнерами. Вона охоплює період з 31 січня по 6 лютого 2015 року (якщо не вказані інші дати). Наступну доповідь буде опубліковано 13 
лютого. 

 

Основні події   
 

 6 лютого тимчасове припинення вогню дозволило 
евакуювати частину цивільних осіб з Дебальцеве. 
Гуманітарні агентства надавали допомогу в 
точках прийому громадян. 

 Кількість переміщених осіб наближається до 
одного мільйона, в той час як в Донецькій 
області триває загострення вогню. 

 5 лютого Віце-прем'єр-міністр України зустрівся з 
гуманітарними партнерами, і надав розпорядження 
відповідним відомствам та міністерствам знайти 
рішення для полегшення процедур з проведення 
гуманітарних операцій. Був представлений 
дворівневий координаційний механізм (з питань 
вироблення принципів та правил та щодо 
здійснення оперативної діяльності). 

 Органи влади Одеси повідомили, що їх 
здатність впоратися з кількістю внутрішньо-
переміщених осіб (ВПО) є вичерпаною. 

 Відсутність фінансування заважає проведенню 
гуманітарних операцій. 

 

 

 

 

Огляд ситуації   
Інтенсивний невибірковий обстріл триває в густонаселених районах в різних місцях уздовж лінії фронту на 
сході України. В результаті ескалації бойових дій зупинки громадського транспорту, ринки, школи і дитячі 
садки, лікарні та житлові райони як і раніше обстрілюють, що є явним порушенням  міжнародного 
гуманітарного права. Станом на 2 лютого уряд повідомив про 978 482 зареєстрованих внутрішньо 
переміщених осіб по всій країні. 

4 лютого лікарня № 27 міста Донецька потрапила під обстріл. Багато жертв були доставлені в лікарню 
№24. Внаслідок цього інциденту 6 людей загинули, а 25 отримали травми. За словами де-факто влади, 
обстріл також призвів до руйнування п'яти шкіл і п'яти дитячих садків. 

В період з 31 січня до 5 лютого вогонь в населених пунктах забрав життя, щонайменше, 263 цивільних осіб 
та призвів до поранень 674 осіб. З середини квітня 2014 року по 5 лютого 2015 року, принаймні 5 486 осіб, 
у тому числі 59 дітей були вбиті (у тому числі 298 з літаку MH17), а 12 972 осіб були поранені, в тому числі 
153 дітей по всій Східній Україні1. 

                                                           
1
 Це помірна оцінка Місії ООН з прав людини в Україні і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на основі наявних 

офіційних даних: жертви серед українських збройних сил, згідно з повідомленнями української влади; 298 осіб з літаку MH-
17; і жертви, щодо яких є повідомлення медичних установ Донецької та Луганської областей включаючи цивільних осіб і 
деяких членів збройних груп. Представники Місії ООН з прав людини в Україні та ВООЗ вважають, що реальні цифри 
загиблих є значно більшими. 

УКРАЇНА 
Огляд ситуації №26 станом на 6 лютого 2015 року 

Зареєстровано один 
мільйон внутрішньо 
переміщених осіб 
Source: Ministry of Social Policy 

Нестача води, базових послуг, їжі, 
електроструму, опалення вже стала звичною для 
багатьох людей, що живуть – протягом 
декількох місяців поспіль – у бомбосховищах по 
всій Східній Україні – Фото: PIN 
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Евакуація з надмірно небезпечних районів (станом на 7 лютого)  

4 лютого представники української влади повідомили про евакуацію більш ніж 3 000 цивільних осіб з 
територій, найбільш постраждалих в результаті бойових дій; сотні мирних жителів були евакуйовані з цих 
зон на території, неконтрольовані українською владою. 

 В районі Дебальцеве, тисячі людей опинилися в пастці, відчайдушно захищаючись від сильного обстрілу і 
страждаючи через нестачу проточної води, їжі, електрики і основних медикаментів. 3-го лютого 
Адміністрація Президента України закликала ООН та Міжнародний комітет червоного хреста надати 
допомогу задля евакуації дітей з постраждалих районів. 

ООН підкреслила важливість збереження сімей та забезпечення добровільності та поваги рішень щодо 
напрямку евакуації. Генеральний секретар ООН, разом з іншими членами міжнародного співтовариства, 
включаючи Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ще раз закликів до перемир'я. Таке 
припинення вогню набуло чинності 6 лютого, що дозволило евакуювати цивільних осіб із зони вогню.   

Хоча випадки обстрілів були зафіксовані в кінці дня 6 лютого, а також наступного дня, люди все-таки 
змогли виїхати з небезпечної зони 7 лютого. Уряд України і неурядові групи, що контролюють частини 
Донецької та Луганської областей, забезпечили автомобілів і автобуси для евакуації мирного населення в 
безпечні райони. У Дебальцевому, добровольці сповістили й мобілізували цивільне населення 
напередодні евакуації. 

Уряд України та волонтери Державної Служби з Надзвичайних Ситуацій сприяли здійсненню евакуації  на 
північ, проводили моніторинг руху, повідомляли інформацію про доступні транзитні пункти, варіанти 
подальшої подорожі і можливості розселення в інших регіонах України, а також надавали безкоштовні 
квитки на поїзд для подальшої поїздки (в основному в Київ, Харків та Одесу). Згідно наявних звітів, 874 осіб 
залишили Дебальцеве, Горлівку і Авдіївку в напрямку контрольованих Урядом України територій. Із них 
772 (121 дітей) прибули в Слов'янськ 7-го лютого. Ще 100 осіб (23 дітей) були евакуйовані з Авдіївки до 
Костянтинівки. 

Звіти свідчать про те, що автобуси, відправлені з Донецька в Дебальцеве евакуювали близько 40 осіб на 
території, що не контролюються Урядом України. Більшість відправлених автобусів повернулися 
порожніми. Цілком ймовірно, що неурядові актори не змогли повідомити жителів Дебальцеве про те, що 
автобуси, які евакуювали людей в Донецьк були також доступні. 

Спонтанні рухи з небезпечних районів були зафіксовані протягом декількох днів. Додаткові, організовані і 
стихійні активності з переміщення людей також відбувались у Вуглегірську, де бойові були інтенсивними 
протягом останніх двох тижнів – у Авдіївці, Горліівці, Донецьку, Макіївці, Marинівціі та Артемівську. 4 
лютого близько 700 нових ВПО залишили Амвросіївку, 300 - Макіївку, 400 - Єнакієве, і 200 – Горлівку. 

На думку деяких евакуйованих, приблизно 20 відсотків з 26 000-го населення Дебальцеве залишились, в 
основному літні й дорослі чоловіки, і сім'ї з дітьми. Електрика, вода, телефонний зв'язок порушено, і люди 
не мають їжі. Великій частині міста було завдано серйозної шкоди. Деякі з підземних сховищ затоплені і 
непридатні для використання. Уряд України/Служба з надзвичайних ситуацій роздали продовольчу 
допомогу жителям 6 лютого. 

У Слов'янську, де, за оцінками, близько 1 000 ВПО - в основному люди літнього віку, жінки, діти й лежачі 
хворі на носилках - прибули 6-го лютого, евакуйовані були розміщені в декількох місцях, включаючи будівлі 
залізничного вокзалу, в шести вагонах і на стадіоні «Локомотив» до завантаження в поїзди – в основному 
до Харкова, Києва (транзитний пункт) та Одеси. Центр транзитних перевезень в Костянтинівці функціонує 
добре і вимушених переселенців забезпечують харчуванням, непродовольчими товарами, інформацію та 
психосоціального консультуванням. Тим не менш, доступ до питної води і об'єктів для миття є 
проблематичним. 

На залізничних станціях в Костянтинівці та Слов'янську релігійна організація роздає їжу і непродовольчі 
товари для нових переміщених осіб, а Держслужба з надзвичайних ситуацій проводить реєстрацію, надає 
психологічну підтримку та безкоштовні квитки на потяги для подальшої подорожі. Дехто з ВПО зазначив що 
певні проблеми виникли з безкоштовними квитками на поїзди на залізничній станції.  

У двох транзитних центрах у Слов'янську, УВКБ ООН поширює непродовольчі товари (270 ковдр, 100 
комплектів термобілизни, 20 рушники набори та 100 каністр), для переміщених осіб. Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста роздає одяг та інші непродовольчі товари. Добровольці Червоного Хреста поширюють 
гарячу їжу і надають медичні послуги. Всесвітня продовольча програма (WFP) та PIN роздають  
продовольчі ваучери (600). Станом на 7 лютого близько 160 осіб (серед них 29 дітей) залишили Слов'янськ 
і 78 Костянтинівку й були перевезені на захід країни. Інші, які вирішили залишитися, були забезпечені 
ковдрами УВКБ ООН. Близько 400 ВПО - в основному люди похилого віку, жінки і діти - прибули 5-го 
лютого в село Богородичне неподалік від Слов'янська. 

 
В Артемівську, 150 мирних жителів прибувають щоденно з Дебальцеве. Губернатор Донецької області 



Coordination Saves Lives | www.unocha.org  

забезпечив встановлення інформаційної точки на залізничному вокзалі й пункти психологічної допомоги, 
було забезпечено опалення й мобілізовані волонтери для надання продовольства та непродовольчих 
товарів. Держслужба з надзвичайних ситуацій також надаватиме безкоштовний проїзд до Слов'янська. В 
Артемівську Червоний Хрест роздав гігієнічні набори вимушеним переселенцям. ЮНІСЕФ також роздав 
предмети гігієни і дитячі набори. Два колективні центри утеплені УВКБ ООН в Артемівську розмістили  120 
осіб. 

 

У Краматорську та Дружківці ЮНІСЕФ розповсюджував гігієнічні набори і ковдри УВКБ ООН, спальні мішки, і 
термобілизну. У Донецьку 4 та 5 лютого, УВКБ ООН та партнери надали допомогу 1 598 особам (40% жінки 
та діти, 60% людей літнього віку) у колективних центрах в Донецьку, розповсюдивши непродовольчі товари, 
а неурядові організації надали продовольство та інші товари. УВКБ ООН та партнери - у тому числі 
організація PIN і Товариство Червоного Хреста роздали непродовольчі товари новоприбулим з Амвросіївки, 
Макіївки, Єнакієво та Горлівки. 

 
Мобільні медичні бригади Українського Товариства Червоного Хреста (URCS) надають допомогу 
новоприбулим вимушеним переселенцям в Артемівську, Слов'янську і Краматорську в тісній співпраці з 
Держслужбою з надзвичайних ситуацій, а також - у Слов'янську - з мобільною медико-санітарна частиною 
ВООЗ. Організація MSF також надає допомогу в транзитному центрі. 
 
У Києві представники Держслужби з надзвичайних ситуацій присутні на вокзалі. Чиновники звітують про 
необхідність надання гігієнічних  наборів, ліків та теплого одягу для дітей. Перші групи людей очікуються 8-го 
лютого. Гуманітарне перемир’я терміново необхідне для того, щоб мирні жителі могли залишити небезпечні 
зони, а гуманітарні організації могли надати допомогу. Така допомога повинна бути систематизована на 
основі мінливих але пріоритетних потреб, а загальні масштаби реагування вимагають термінового 
розширення. Наразі у приймаючі райони були відправлені додаткові групи фахівців. 

 

Влада Одеси перевантажена припливом ВПО 
Станом на 5 лютого 21000 ВПО були зареєстровані в чотирьох пунктах реєстрації в Одесі, з яких 1000 
прибули минулого тижня. Майже 5000 осіб були розміщені у санаторіях (колективних центрах), і стільки ж 
осіб (половина з яких діти, і ще 234 осіб з обмеженими можливостями) повернулися до своїх сіл у Донецькій 
та Луганській областях. Влада заявила, що ВПО повинні їхати на захід країни, оскільки здатність регіону 
щодо розміщення ВПО вичерпана. У ході зустрічі з партнерами, представники влади заявили, що лише 
люди з обмеженими можливостями будуть розміщені у санаторіях, а представники інших уразливих груп 
повинні будуть платити за житло. 
Представники влади також висловили стурбованість щодо зростання напруженості між ВПО та 
приймаючими громадами. Продукти харчування для ВПО, що проживають у санаторіях є серйозною 
проблемою, і у даній сфері немає жодних партнерів, які б підтримували цю групу осіб щодо розподілу 
продовольства через брак фінансових ресурсів. 

 

Уряд створює гуманітарні координаційні структури 
5 лютого Віце-прем’єр-міністр України зустрівся з представниками міністерств, гуманітарними партнерами 
та донорами для обговорення поточних питань, пов’язаних з гуманітарними операціями. Віце-прем’єр-
міністр підкреслив, що правила мирного часу є наразі невідповідними і необхідно застосовувати інший 
підхід для сприяння здійсненню гуманітарних операцій. Він наголосив, що загальнонаціональний підхід до 
надання гуманітарної допомоги є виправданим, оскільки ВПО присутні в усіх регіонах. Тим не менш, 
необхідно застосовувати інші підходи у районах, неконтрольованих українською владою та у районах з 
найбільшим числом внутрішньо переміщених осіб. Віце-прем’єр-міністр представив дворівневий 
координаційний механізм (з питань вироблення принципів та правил та щодо здійснення оперативної 
діяльності) між Урядом та гуманітарним співтовариством, і дав розпорядження урядовому апарату щодо 
надання підтримки у розробці спрощеної системи доступу гуманітарних установ та доставки вантажів у 
райони, неконтрольовані українською владою, а фінансовим органам щодо пошуку рішення для відміни 
оподаткування гуманітарної допомоги. Гуманітарні установи виступили за повну відмову від правил і 
законів, що створюють бюрократичні перешкоди для вкрай необхідної доставки гуманітарної допомоги. 

 

Наступний призов може вплинути на свободу пересування ВПО 
Розпочалася четверта хвиля військової мобілізації. Громадяни України віком від 20 до 60 років, які придатні 
до військової служби, будуть призвані по всій Україні, при цьому перевага надаватиметься особам, які 
мають досвід військової служби. Громадяни, що проживають у районах, неконтрольованих українською 
владою можуть бути призвані на військову службу лише за умови реєстрації у будь-якому військовому 
комісаріаті на території, що контролюється Урядом України. Призовники повинні повідомити відповідні 
органи влади про зміну місця проживання протягом семи днів. 
Невиконання цієї вимоги призведе до визнання особи такою, що ухиляється від призову та тягне за собою  
адміністративну відповідальність. Це може мати наслідки для ВПО - чоловіків, які не пройшли 
перереєстрацію у військових комісаріатах. Президент України звернувся до Кабінету Міністрів із запитом 
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щодо встановлення режиму обмеження виїзду з України чоловіків призовного віку. Передбачається, що 
вони зможуть виїжджати з країни лише за умови наявності письмового дозволу місцевої військової комісії. 
Такий режим може мати наслідки щодо обмеження свободи пересування українських чоловіків, 
стимулювати корупцію та сприяти контрабанді/торгівлі людьми. Партнери напрямку «Захист» продовжують 
стежити за ситуацією. 

 

Фінансування   
 

Офіційні звіти за Стратегічним планом реагування на кризу в Україні (грудень 2014 р.) свідчать про 

нульовий внесок у гуманітарний план на 2015 рік, незважаючи на інформацію на місцевому рівні про 

очікування деяких обмежених внесків. УКГП ООН фіксує усі гуманітарні внески через свою фінансову 

службу відстеження. Будь ласка, реєструйте ваші внески електронною поштою fts@un.org  або через 

онлайн-форму внесків на fts.unocha.org. 

5 лютого уряд США оголосив про виділення 16,4 млн. дол. США гуманітарного фінансування для України. 

Цей внесок буде підтримувати роботу УВКБ ООН, УКГП ООН та інших організацій. 

 
 

 

Гуманітарне реагування  
 

 

Засоби до існування та першочергового відновлення (координатор: Ініта Пауловіча, 

Inita.Paulovica@undp.org) 
 

 

Потреби: 

 Ресурсний центр для переміщених осіб підготував перелік потреб ВПО, які перебувають у місцях 
колективного проживання. ВПО визначили пріоритетними питаннями зайнятість, житло, побутове 
приладдя тощо. Протягом одного тижня у Центрі по гарячій лінії було зареєстровано більше 120 
запитів від ВПО. 

 

Реагування: 

 Був організований триденний тренінг з самозайнятості для 32 ВПО у Вінниці та 60 ВПО у Тернополі і 
Львові. Після представлення бізнес-планів успішні учасники отримають мікро-гранти для початку 
підприємницької діяльності. 

 Ресурсний центр для ВПО організував консультації з працевлаштування для 210 осіб, з поселення та 
загальних питань до 145 осіб, з юридичних питань для 15 осіб. 

 Донецьк, Луганськ: 150 безробітних ВПО отримали консультації. 
 Луганськ: більше 150 жителів м. Рубіжне та Кремінського району отримали юридичну допомогу. 
 Психологічна допомога була надана більш ніж 30 особам у Кремінському районі та Рубіжному. 
 Безоплатна юридична допомога була надана більш ніж 175 жителям Лутугіно, Старобільська, 

Новоайдара (Луганська область). 
Прогалини та перешкоди: 

 Можливості органів місцевого самоврядування щодо підтримки комерційної діяльності залишаються 
обмеженими у постраждалих районах. 

 Посилення військової активності призвело до припинення проведення заходів з відновлення. 
 

 
Освіта (координатори: Руді Лучман, rluchmann@unicef.org; Олена Сакович osakovych@unicef.org) 

 

Реагування: 

 ЮНІСЕФ та «Українські кордони» спільно розповсюджують освітні комплекти для 
переміщених дітей у Святогірську, Краматорську та Слов’янську. 

 Діяльність з підтримки громад рома у Харківській та Дніпропетровській областях триває: у 
громадських центрах надається безоплатна юридична допомога та соціальні послуги. 

Прогалини та перешкоди: 

 Триваюча нестабільність ускладнює доступ до освіти. 
 
 

Аварійне сховище та непродовольчі товари (координатор Ігор Шантефор, chantefo@unhcr.org) 
 

 

Потреби: 
 Безперервні обстріли призводять до серйозних пошкоджень інфраструктури: постачання газу, 

електроенергії та води знаходяться під загрозою у Новоайдарі, Станиці Луганській, Попасній, 
Ясинуватій, Тельмановому. 

Реагування: 

mailto:fts@un.org
mailto:Inita.Paulovica@undp.org
mailto:Inita.Paulovica@undp.org
mailto:rluchmann@unicef.org
mailto:osakovych@unicef.org
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 Протягом звітного періоду ще близько 1251 домогосподарств отримали багатофункціональну 
безумовну грошову допомогу від партнерів у Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Донецьку та 
Києві, відтак, в цілому допомогу було надано 17451 домогосподарству. 

 Близько 4485 домогосподарств отримали негрошову допомогу від партнерів (одяг та постільну 
білизну) у Львівській, Херсонській, Київській, Одеській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, 
Дніпропетровській та Запорізькій областях. УВКБ ООН надало допомогу близько 1395 
домогосподарствам у північній та південній частинах Донецької області, контрольованих 
українською владою (перша лінія прийому переміщених осіб). Крім того, ADRA надала 169 
ваучерів на непродовольчі товари у Полтаві та Києві. 

 У районах, неконтрольованих українською владою, УВКБ ООН, Товариство Червоного Хреста, 
«People in Need» надали 5000 ковдр, 4000 комплектів постільної білизни, 1500 зимових пальт та 
250 спальних мішків, таким чином більше 1598 ВПО отримали допомогу. 

 УВКБ ООН та «People in Need» надали 10600 кв. м плівки для покриття зруйнованих 
вікон/покрівлі/дверей у Горлівці та Південному Донецьку. «Caritas» здійснила ремонт вікон у 100 
домогосподарствах у Слов’янську. 

 Відповідно до принципів напрямку «Сховище/непродовольчі товари» було зібрано 154 куб. м 
деревини. Була розроблена онлайн - форма (Google) для збору складських даних і вже 4 
організації – «Врятуй Україну», «Крим SOS», «People in Need» та УВКБ ООН - оновили 
інформацію про свої запаси (посилання). 

Прогалини та перешкоди: 

 Спонтанна та незапланована (часто без координації) масова евакуація з місць, які перебувають під 
постійними обстрілами різко збільшує потреби у приймаючих районах, оскільки більшість осіб 
приїжджають без будь-яких речей. 

 
 
 

Продовольча безпека та харчування (координатори: Єлена Роваріс elena.rovaris@wfp.org, Валерія Таран, 

vtaran@unicef.org) 
 

Потреби: 

 Кухонне приладдя (непродовольчі товари), продукти харчування для дітей та дитяче харчування. 
 Безпечний доступ для швидкого перевезення продовольства у великих кількостях до ізольованих 

місць по обидві сторони зон конфлікту. Більше продуктів харчування необхідно у місцях припливу 
нових ВПО. 

 

Реагування: 

 Партнери розподілили близько 8500 продуктових наборів, 4436 ваучерів та 2000 одиниць грошової 
допомоги на продукти харчування/загальні потреби серед ВПО по Україні. 

 Більше 20 000 продуктових наборів були направлені на склади партнерів. 
Прогалини та перешкоди: 

 Доступність їжі є меншою, ніж потрібно для населення по всій Україні. 
 Відсутність фінансування заважає здійсненню діяльності. 

 

 

Потреби: 

 Прогнозоване збільшення на 5% нових випадків захворювання на туберкульоз у районах  Донецька, 
неконтрольованих українською владою, в основному серед літніх людей та бойовиків (6 відсотків). 
Підвищення уваги до лікування хворих на туберкульоз, які страждають від ВІЛ/СНІДу. 

 У лікарнях Луганську протягом двох тижнів очікується повне вичерпання запасів ліків від поширених 
захворювань та засобів надання невідкладної медичної допомоги. 

 Перебої з постачанням електроенергії та водопостачанням становлять небезпеку спалаху 
інфекційних захворювань у той час як система санітарно епідеміологічного нагляду та первинної 
медико-санітарної допомоги залишається не повністю функціональною. 

 Протягом останнього тижня декілька лікарень у Донецьку були обстріляні. 
 

Реагування: 

 Був розпочатий проект ВООЗ з комплексного епіднагляду за психічними хворобами, неінфекційними 
хворобами та інфекційними захворюваннями; для його планування застосовуються мобільні 
технології та онлайн - основа. 

 Сезонний рівень захворюваності на грип перетнув поріг у 15,1% у Хмельницькій області, де 
реалізуються усі необхідні заходи. 

 

Прогалини та перешкоди: 
 Національні та міжнародні партнери в галузі охорони здоров’я все частіше необхідні в районах 

Донецька, неконтрольованих українською владою. 
 Притулки для ВПО не мають належних умов для розміщення хронічно хворих людей (з 

 
Охорона здоров’я (координатори: Доріт Нітцан, DON@euro.who.int; Патрісія Кормос, kpj@euro.who.int) 
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United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

онкологічними, неврологічними та іншими захворюваннями). Для забезпечення немедичних потреб 
людей розміщують у лікарнях, таким чином, стаціонари є перевантаженими та використовуються не 
за призначенням. 

 Медична документація, а саме свідоцтва про народження та лікарняні, які були видані медичними 
установами у районах, неконтрольованих українською владою, не визнаються у районах, 
контрольованих Урядом України, що призводить до відсутності виплат соціальної допомоги. 

 

 

 

Потреби: 

 Цивільне населення, що проживає поряд з районами постійних бойових дій піддається високому ризику. 
 3 лютого спостерігалися черги людей у координаційних центрах та на контрольно-пропускних 

пунктах, які очікували отримання перепусток, необхідних для виїзду з районів, неконтрольованих 
українською владою. В Артемівську Донецької області число претендентів, які очікували перепусток 
досягло 3000. У багатьох випадках, однак, люди можуть залишити зону конфлікту без перепустки, 
часто через особистісний фактор, якщо їх евакуюють у централізованому порядку за 
розпорядженням української влади. 

 Станом на 31 січня, принаймні 2332 осіб залишалися у спеціальних лікувальних установах у 
районах Луганська, неконтрольованих українською владою, у тому числі 94 дорослих (в основному 
похилого віку) у соціальних службах, 803 у будинках престарілих, 861 у психоневрологічних 
диспансерах, а також 631 дітей у дитячих будинках та інтернатах. Ці установи потребують 
гуманітарної допомоги, зокрема, гігієнічних засобів, ліків та продуктів харчування. У 
психоневрологічних диспансерах ситуація є критичною через гостру нестачу психотропних 
препаратів, які мають вирішальне значення для пацієнтів. 

Прогалини та перешкоди: 
 Зростання нестабільності, бюрократичні перешкоди позначаються на доступі. 
 Особи, які залишили зони конфлікту, контрольовані Урядом України не можуть зареєструватися 

як ВПО. У деяких випадках документи на дітей були проблемою, не дозволяючи їм отримувати 
соціальну допомогу. 

 Реєстрація ВПО була призупинена у Станично-Луганському районі через безперервні обстріли. 
 
 

Вода, санітарія та гігієна (координатор: Руді Лучман, rluchmann@unicef.org) 
 

 

Потреби: 

 У трьох районах Донецька (Київському, Куйбишевському та Петровському) відсутнє 
водопостачання. На північ від Тореза (Донецьк), в Ясинуватій, Горлівці, Вуглегірську та 
Красногорівці спостерігається скорочення водопостачання через пошкодження, викликані 
обстрілами. 

 У Донецьку в сховищах сиро та відсутнє теплопостачання, відтак люди хворіють на усі можливі 
захворювання, особливо літні люди та діти. 

 Місцеві органи влади Дружківки, Волновахи, Горлівки та Донецьку звернулися із запитом про 
невідкладне надання реагентів для очисних станцій, які обслуговують дитячі садки, школи та лікарні у 
віддалених сільських районах, налагодження постачання бутильованої води, а також технічної 
допомоги для свердловин. 

Реагування: 
 3 лютого ЮНІСЕФ надала 3264 6-літрових пляшок води у Волновасі. 
Прогалини та перешкоди: 

 Обмеженість ресурсів впливає на реагування в галузі забезпечення води, санітарії та гігієни. 
 Триваючі бойові дії ускладнюють доступ. 

 

Координація   
 

 Гуманітарна група в країні розробила Керівні принципи гуманітарної діяльності в Україні. Документ 
підкреслює головну відповідальність сторін у конфлікті щодо надання гуманітарної допомоги у 
контрольованих ними районах відповідно до міжнародного гуманітарного права, законодавства про 
права людини, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та інших міжнародних документів. У ньому також 
наголошується готовність гуманітарних установ до вирішення нагальних гуманітарних потреб, від яких 
залежить життя цивільного населення, постраждалого від кризи, незалежно від його місцезнаходження, 
а також забезпечення допомоги у якнайскорішому першочерговому відновленні. Сторони в конфлікті у 
будь-який час повинні надавати гуманітарним організаціям безперешкодний доступ до всіх 
постраждалих та сприяти доставленню гуманітарної допомоги найуразливішим. Органи влади можуть 
здійснювати такі заходи, як перевірка гуманітарного та неупередженого характеру допомоги, 
визначаючи технічні заходи для фізичного доставлення допомоги. Реалізація таких заходів не може 

 

Захист (спільні координатори: Ілля Тодоровия, todorovi@unhcr.org; Фіона Фрейзер, ffrazer@ohchr.org) – див. також огляд 
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призводити до невиправданих затримок або неможливості доставлення гуманітарної допомоги. 
Гуманітарне співтовариство прагнутиме працювати на прозорій основі, забезпечуючи відкритість і 
ясність мети та завдань діяльності, здійснюваної спільно з відповідними громадами отримувачів 
допомоги, місцевими органами влади, та узгодженої з іншими гуманітарними установами. Гуманітарні 
партнери в Україні серйозно ставляться до основних гуманітарних принципів у своїй діяльності та 
переговорів зі сторонами у конфлікті: 

 Гуманність: нашим пріоритетом є полегшення страждань людей; 

 Нейтралітет: ми не підтримуємо жодної політичної чи військової приналежності чи 
прагнень, а також не стаємо на ту чи іншу сторону в конфліктах; 

 Неупередженість: ми надаємо допомогу лише на основі необхідності, без винятків, 
заснованих на факторах політики, релігії, етнічної приналежності, громадянства, політичних 
переконань, національної приналежності та інших. Агентства не можуть погоджуватися на 
нав'язування будь-яких умов, що обмежують доступ або ставлять під загрозу захист тієї чи 
іншої групи, що потребує допомоги. 

 Незалежність: гуманітарна діяльність повинна бути звільнена від будь-якого втручання, 
зокрема, що переслідує політичні, економічні, військові та інші цілі. 

 

 Вебсайт гуманітарного реагування (http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine) покликаний 
сприяти поліпшенню обміну інформацією між гуманітарним співтовариством в Україні та за її межами. 
На ньому проста навігація і він містить корисну контактну інформацію, інформацію про події/зустрічі, 
ключові документи, карти та інфографіку, статистичні та інші оперативні дані. По кожному напрямку є 
спеціальна сторінка для завантаження відповідної інформації. УКГП ООН буде заповнювати вебсайт 
протягом найближчих тижнів та вітає будь-які пропозиції щодо поліпшення форми і змісту вебсайту. Для 
отримання інформації про графік зустрічей, будь ласка, натисніть тут. 

 

 
 

 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до: 

Олександри Єрдолян, експерта з гуманітарних питань, Київ I eurdolian@un.org I +380 95 284 7322 
Джейка Морланда, Керівника напряму, Нью-Йорк I morland@un.org  I +1 212 963 2066 

 

Огляди ситуації УКГП ООН знаходяться за посиланням: http://reliefweb.int/country/ukr 

Для додавання або видалення з цього списку розсилки оглядів ситуації, будь ласка, зверніться по 
електронній пошті: Kutsel@un.org, kalinina@un.org 

Витоки кризи 

У квітні 2014 року озброєні групи на Донбасі на Сході України (у Донецьку та Луганську) почали захоплювати будівлі та зброю. У 
результаті триваючих бойових дій між збройними угрупованнями та урядовими силами, та подій у Автономній Республіці Крим (АРК) у 
березні 2014 року, люди залишили свої домівки та стають все більш уразливими в міру поширення конфлікту. Особи, що перебувають у 
районах Донбасу, які постраждали внаслідок бойових дій, наражаються на безпосередню загрозу їхній безпеці у зв'язку з воєнними 
діями усіх сторін у конфлікті, які все більше концентруються у густонаселених міських районах. Надання базових послуг було порушено, 
засоби є усе більшою мірою обмеженими та спостерігається зростання злочинності. Продовжує надходити інформація про щоденні 
порушення режиму припинення вогню, незважаючи на розпорядження 5 вересня про припинення вогню та підписання 19 вересня 
Меморандуму з дев'яти пунктів у Мінську. Невибірковий обстріл та продовження нестабільності наражають на ризик постраждалих в 
результаті конфлікту людей та гуманітарні організації. 
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