
© УКГС
Координатор з гуманітарних питань ООН Ніл Вокер та співробіт-
ники УКГС оглядають руїни мосту, що з’єднує села Павлопіль та 
Орлівське (Донецька область), який був вперше пошкоджений у 
2014 р.

У цьому випуску

КЛЮЧОВІ 
МОМЕНТИ
• 20 цивільних загинуло та 

122 отримали поранення 
у зоні бойових дій на сході 
України у червні і липні

• Гуманітарні партнери 
реагують на потреби на 
контрольно-пропускних 
пунктах

• Перевірка ВПО, як і раніше, 
викликає занепокоєння

• За оцінками ВПП, 1,1 млн 
людей на сході України не 
вистачає продовольства

Кількість жертв серед цивільного населення 
в Україні за рік досягла рекордного рівня
Рівень насильства у зоні конфлікту на сході України протягом липня залишався 
високим. Численні порушення режиму припинення вогню спричиняли жертви серед 
цивільного населення та пошкодження життєво важливої цивільної інфраструктури. 
Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) в липні зафіксувало 73 жер-
тви серед цивільного населення у результаті конфлікту (8 загиблих та 65 поранених), 
що перевищує кількість жертв в червні, коли було зафіксовано 69 постраждалих (12 
загиблих та 57 поранених); це найбільша кількість жертв протягом місяця з серпня 
2015 р. Середня кількість жертв серед цивільного населення за місяць, що була за-
фіксована в червні та липні, вдвічі вище, ніж у період з вересня 2015 року по травень 
2016 р., коли, в середньому, було зафіксовано 34 постраждалих на місяць.1

Обстріли, які все частіше відбуваються протягом дня у населених районах, є голов-
ною причиною жертв серед цивільного населення за останні тижні. Наземні міни 
та вибухонебезпечні залишки війни (ВЗВ), що спричиняють більшість жертв серед 
цивільних в періоди відносного спокою, наразі на другому місці. З самого початку 
конфлікту загалом було поранено 22 137 людей, 9 553 загинули, близько 2 тис із 
загиблих були цивільними особами.

Забезпечення водопостачання надалі 
ускладнюється 
Комунальне підприємство «Вода Донбасу», що забезпечує центральне водопоста-
чання для населення по обидва боки від «лінії розмежування» в Донецькій області, 
повідомило про численні перебої в обслуговуванні через пошкодження водопроводу 
та іншої необхідної інфраструктури. Ці перерви призвели до дефіциту води, особли-
во для жителів Волновахи, Вугледара та Докучаєвська, де перебої у водопостачанні 
тривали кілька днів. Перестрілки негативно впливають на проведення ремонтних 
робіт, обмежуючи доступ до інфраструктури та залишаючи у небезпеці ремонтні 
бригади.
Забезпечення водопостачання для сімей по обидві сторони від «лінії розмежування» 
стає надзвичайно складним завданням у Луганській та Донецькій областях через 
нові пошкодження, що наносяться інфраструктурі майже щодня. «Вода Донбасу» 
нещодавно повідомила, що з початку 2015 р. підприємство отримало гуманітарну 
допомогу у вигляді хімреагентів для очищення води, а також обладнання на суму 2,8 
млн доларів США. У Луганській області, де компанія з водопостачання розділилася 
в результаті конфлікту, надання допомоги на не підконтрольних Уряду територіях 
(НПУТ) є особливо проблематичним. 
 

1Це консервативна оцінка; вважається, що фактична кількість жертв більша
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Тенти, вода та вби-
ральні наразі доступ-
ні у п’яти відкритих 
контрольно-пропус-
кних пунктах з боку 
ПУТ, але потреби 
залишаються висо-
кими

Гуманітарна ситуація в пунктах пропуску по-
кращується  
Завдяки активізації зусиль щодо реагування з боку гуманітарних партнерів та україн-
ського Уряду, гуманітарна ситуація у п’яти відкритих контрольно-пропускних пунктах 
в’їзду та виїзду (КПВВ) на «лінії розмежування» в липні значно покращилася, незва-
жаючи на збільшення кількості людей, що здійснюють перетин. Державна прикор-
донна служба України зафіксувала 873 тис осіб, які перетнули «лінію розмежування» 
в липні (у порівнянні з 816 тис у червні).
Люди, як і раніше, вимушені 
годинами стояти у черзі у  
літню спеку, особливо на таких 
жвавих КПВВ, як Зайцеве та 
Мар’їнка. У липні питна вода, 
тенти, вбиральні та медич-
но-санітарні послуги стали до-
ступні зі стороні підконтроль-
них Уряду територій (ПУТ) на 
всіх відкритих контрольно- 
пропускних пунктах (Зайцеве, 
Мар’їнка, Новотроїцьке, Пи-
щевик та Станиця Луганська), 
але у пікові періоди потреби 
все ще перевищують нинішні 
можливості реагування.  
Державна служба з надзви-
чайних ситуацій України нада-
ла допомогу щодо установки 
тентів, наданих партнерами. 
Потреба у реагуванні залиша-
ється актуальною, тому що 
необхідно регулярно попов-
нювати запаси питної води та 
належним чином обслуговува-
ти вбиральні. Більше зусиль 
потрібно для підготовки КПВВ 
до зимового періоду.
На сьогоднішній день пішохід-
ний КПВВ у Станиці  
Луганській є єдиним контроль-
но-пропускним пунктом, де 
постійно чергує машина швид-
кої допомоги. До інших пунктів пропуску приїжджають місцеві автомобілі швидкої 
допомоги, які оперативно реагували на виклики протягом звітного періоду. Партнери 
доклали значних зусиль, щоб місцева влада забезпечила доступність медичного 
персоналу та машин швидкої допомоги на КПВВ, тому це є великим досягненням 
правозахисної діяльності.
Люди продовжують подорожувати через «лінію розмежування» для того, щоб відві-
дати своїх близьких, купити продукти харчування та інші товари, отримати соціальні 
виплати і попіклуватися про майно. Для задоволення нагальних потреб населення, 
що проживає на НПУТ, Уряд України розглядає можливість знову відкрити логістичні 
центри на КПВВ, де люди могли б зняти в банкоматах пенсію та придбати необхідні 
товари і продукти харчування. Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб, Георгій Тука, 27 липня повідомив про 
те, що «Уряд планує послабити обмеження для переміщення товарів через «лінію 
розмежування», що на сьогодні становить 50 кг, до 200 кг, та навіть до 500 кг для тих 
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людей, які купуватимуть товари у логістичних центрах. Він не визначив, коли буде 
проведена ця реформа, яка могла б значно покращити доступ до товарів для бага-
тьох постраждалих від конфлікту людей.
Тим часом, ситуація у сфері безпеки у безпосередній близькості до КПВВ, як і рані-
ше, викликає серйозне занепокоєння, адже ці райони регулярно підпадають під об-
стріл, а бомбосховища здебільшого не доступні. Протягом звітного періоду на КПВВ 
«Зайцеве» з обох сторін велися бойові дії. Снайперський та мінометний обстріл 
стався на КПВВ Майорськ (так званий «нульовий» блокпост Зайцеве). Однак робота 
КПВВ не була призупинена надовго, як це відбувалося у попередні місяці. Наземні 
міни, боєприпаси, що не розірвалися, та ВЗВ в районах навколо КПВВ є додатковою 
загрозою для безпеки цивільного населення. За останні тижні демаркація заміно-
ваних ділянок покращилась, завдяки діяльності партнерів; також тривають заходи з 
інформування про мінну небезпеку. 

Перевірка ВПО ускладнена через Постанову 
№ 365 
Нові правила щодо перевірки статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), як і 
раніше, залишаються проблемою як для ВПО, так і для місцевих управлінь з питань 
соціального захисту, які стикаються з труднощами у реалізації встановлених пра-
вил через дефіцит кадрів, фінансування, проблеми з доступом та ризик небезпеки. 
Відповідно до Постанови № 365 (що була прийнята 8 червня), мобільні групи, що 
складаються з посадових осіб місцевої адміністрації та/або служби охорони право-
порядку, повинні перевіряти та підтверджувати місце проживання ВПО та їх умов 
життя. Проте, звіти свідчать про те, що бригади або взагалі неможливо укомплек-
тувати належним чином, або вони працюють дуже повільно, гальмуючи процедуру 
перевірки, внаслідок чого ВПО залишаються без соціальної допомоги, на яку вони 
мають право.
Партнери доповідають про те, що тільки певним соціальним працівникам місцевих 
відділень соціального захисту дозволяється проводити оцінку проживання, та багато 
з них мають виїжджати до місця проведення оцінки у віддалені населені пункти 
громадським транспортом, який є досить ненадійним. Це викликає значні затримки в 
оформленні документів, а іноді й наражає мобільні бригади на небезпеку. Крім того, 
відсутній механізм для інформування ВПО про майбутній візит бригади. Таким чи-
ном, люди, яких протягом дня немає вдома, стикаються з додатковими труднощами 
у підтвердженні свого статусу. Багато позбавлених державної підтримки ВПО стали 
повністю залежними від гуманітарної допомоги, що надається партнерами з гумані-
тарної діяльності.
На прохання партнерів Кластера захисту Міністерство соціальної політики погоди-
лося створити робочу групу, що складається зі співробітників Міністерства та НУО 
та яку очолює заступник Міністра соціальної політики, для опрацювання вкрай 
необхідних змін до Постанови № 365. Перша нарада робочої групи відбулася 24 
червня. Партнери Кластера захисту виступають за недискримінаційний доступ ВПО 
до соціальної допомоги та закликають Уряд не пов’язувати пенсії зі статусом ВПО. 
Згідно чинного законодавства, пенсіонери, які проживають на НПУТ, вимушені заре-
єструватися як ВПО, щоб отримати свою звичайну пенсію. Кластер захисту закликає 
Уряд України утриматися від введення додаткових механізмів перевірки для виплати 
пенсій та соціальної допомоги ВПО, що не встановлені законом для громадян Украї-
ни, які не були переміщені.

За оцінками, 1,1 млн людей страждають від 
нестачі продовольства
За останніми даними ВПП з продовольчої безпеки щодо України, опублікованими у 
липні 2016 р., 1,1 млн постраждалих від конфлікту людей не вистачає продоволь-
ства. У той час як загальна кількість осіб, які потребують продовольчої допомоги, 
залишається на тому ж рівні, що й на початку 2016 р., відсоток людей, які потребу-

Діяльність мобільних 
інспекцій з перевірки 
місця проживання 
ВПО, як і раніше, 
призводить до сер-
йозних проблем 
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ють термінової продовольчої допомоги, зменшився. Водночас, все більше людей 
наразі потребують інтервенцій для отримання засобів для існування. Щодо реко-
мендованих програм, Кластер продовольчої безпеки закликає партнерів зосередити 
свої зусилля на забезпеченні можливостей для відкриття бізнесу з метою створення 
засобів для існування, особливо в інтересах ВПО, які зазнають труднощів щодо під-
твердження їх статусу і тому не отримують соціальну допомогу. Зокрема, безробітні 
дорослі особи (у віці від 18 до 50 років), які не отримують жодних соціальних виплат, 
були визначені як нова уразлива група, що потребує продовольчої допомоги.
Щодо проектів з забезпечення доходів, партнерам Кластера продовольчої безпеки 
рекомендовано розпочати процеси закупівлі та формування запасів для майбутньо-
го посівного сезону (що починається приблизно з середини лютого). Надання кормів 
для підготовки до зими залишається пріоритетним завданням для партнерів Класте-
ра продовольчої безпеки до кінця року.
Продовжується регулярний моніторинг ринків. Оновлені дані зі стану ринків ВПП 
вказують на те, що продовольчий кошик залишається найдорожчим на НПУТ До-
нецької області, на другому місці – НПУТ Луганської області. З усіх товарів продо-
вольчого кошика найдорожчим, як і раніше, є м’ясо (близько 15% від загальної вар-
тості продовольчого кошика). У червні, незважаючи на постійні обмеження доступу, 
аналіз партнерів у сфері продовольчої безпеки охопив понад 500 тис осіб на ПУТ 
та НПУТ. Однак фінансування сектора продовольчої безпеки є дуже низьким і, якщо 
жодних додаткових коштів не буде підтверджено у найближчі місяці, гуманітарні 
організації на місцях будуть вимушені переглянути оперативні плани та зменшити 
кількість людей, яким може бути надана допомога.

Виїзна нарада ГГК
Гуманітарна група країни (ГГК) 22 липня провела розширену виїзну нараду в Києві, 
щоб підвести підсумки своєї діяльності з огляду на триваючий конфлікт, адаптува-
ти координацію гуманітарної діяльності до потреб та підготувати передачу певних 
повноважень Уряду. У нараді приймали участь члени ГГК, донори та гуманітарні 
партнери.
Всі кластери представили плани з передачі повноважень у відповідних сферах своєї 
діяльності. Передбачається періодичний перегляд та корегування цих планів в за-
лежності від розвитку ситуації. У рекомендаціях, наданих усіма партнерами, підкрес-
люється, що діяльність кластерів повинна обмежуватися географічно Донецькою та 
Луганською областями (за винятком Кластера захисту, діяльність якого продовжува-
тиметься у п’яти східних областях з найбільшим зосередженням ВПО). Координацій-
ні зусилля у Києві будуть направлені на інформаційно-захисну діяльність та зміцнен-
ня потенціалу Уряду.
ГГК вирішила деактивувати Кластер раннього відновлення та забезпечення доходів. 
Реалізацію заходів Кластера візьмуть на себе інші кластери (Кластер продовольчої 
безпеки та Кластер житла і непродовольчих товарів); певна міжкластерна актив-
ність буде збережена для забезпечення координації у роботі інших кластерів. Друга 
частина розширеної наради ГГК відбудеться в середині вересня; основна увага буде 
зосереджена на результатах Міжорганізаційної оцінки вразливості та наступному 
Циклі гуманітарної програми.

ПГР 2016: профінансовано 23,4%
Станом на 31 липня, за даними Офіційної служби фінансового моніторингу (FTS – 
https://fts.unocha.org), ПГР 2016 отримано 69,7 млн дол. США, або 23,4% від необхід-
ного фінансування у 298 млн дол. УКГС з різних джерел отримана інформація про 
те, що фактичне фінансування може бути трохи вище (28%), так як деякі внески ще 
не було зареєстровано FTS. Проте, у деяких секторах, наприклад у сфері охорони 
здоров’я та продовольчої безпеки, як і раніше, спостерігається гострий дефіцит фі-
нансування, і для підтримки гуманітарних інтервенцій до кінця року потрібно більше 
коштів.

Харчовий кошик є 
найдорожчим на 
НПУТ Донецької 
області, на другому 
місці – НПУТ Луган-
ської області
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За сприяння Кластера логістики до НПУТ Донецької та Луганської областей в липні 
прибули три конвої з 5 млн тон санітарно-гігієнічних і 700 тон будівельних матеріа-
лів. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Російської Федерації, 21 липня 
Урядом Російської Федерації було доставлено 400 тон допомоги. 

За більш детальною інформацією звертайтесь:
Барбара Манзі, Голова офісу, manzi@un.org, тел. (+380) 50 440 9005
Анн-Доріт Бой, спеціаліст з громадської інформації, boya@un.org, тел. (+380) 95 284 7322
Джейк Морланд, співробітник штаб-квартири УКГС ООН, morland@un.org, тел. (+1) 212 963 2066


