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Обстріляна багатоповерхова будівля у м. Красногорівка (Донецька 
область) розташована у 300 м від «лінії розмежування»

Ескалація конфлікту загострює страждання 
людей 
Оновлену угоду про припинення вогню було оголошено 1 вересня, і хоча продовжують 
надходити звіти про випадки порушення режиму тиші, спостерігається значна де-
ескалація військових дій. Конфлікт та його наслідки для населення наразі майже не 
привертають уваги, що впливає на обсяги фінансування допомоги. За останній місяць 
часті інтенсивні обстріли та стрілянина в населених районах призвели до найбільшої 
кількості жертв серед цивільного населення протягом року, а також пошкодження 
будинків і цивільної інфраструктури, в результаті чого багато людей залишилися без 
даху над головою, питної води, електропостачання та інших основних послуг.
Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) у серпні зафіксувало 91 
жертву серед цивільного населення в Україні внаслідок конфлікту (16 вбитих та 
75 поранених). Загалом у червні та липні, 20 цивільних було вбито і 122 отримали 
поранення. Обстріли, у тому числі з важкої артилерії, що заборонено Мінськими 
угодами, були причиною більшості жертв (70%)  серед цивільного населення в серпні. 
Стрілецька зброя та легке озброєння спричинили 13 жертв (п'ять осіб загинуло і вісім 
було поранено), сім жертв (двоє вбито і п'ятеро поранено) були викликані мінами і 
вибухонебезпечними залишками війни. З початку конфлікту принаймні 22 212 осіб 
було поранено, і 9 569 загинули. Більше 2 тис із загиблих були цивільними1.

 
 
1  Це консервативна оцінка УВКПЛ на основі наявних даних; вважається, що фактична кількість жертв 
більша.
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Загинули Поранені Загалом

Ескалація конфлікту зумовлює виникнення нових 
потреб 

Доступ до безпечної води обмежений для багатьох 
людей  

Контрольно-пропускні пункти скорочують робочі години  

Нові підстави для занепокоєння з приводу процедур 
перевірки ВПО

Рекомендації щодо підготовки до зими в умовах 
затяжної кризи

ПГР 2016: профінансовано 24%

У цьому випуску: 

КЛЮЧОВІ 
МОМЕНТИ 

• У серпні 16 цивільних осіб 
було вбито, 75 отримали 
поранення в результаті 
обстрілу, вибуху мін та 
перестрілок зі стрілецької 
зброї

• 950 тис людей у другій 
половині серпня мали 
обмежений доступ до 
безпечної питної води 

• При розробці програми 
дій у цьому році необхідна 
всеохоплююча гуманітарна 
допомога та підготовка 
до зими з орієнтацією на 
заходи з відновлення 
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Переміщені за кордон
Отримали поранення 22 583

Населення, якому плану-
ється надати допомогу(2016) 2,5 млн

Населення, що потребує
 допомоги (2016) 3,1 млн

Вбито 9 562
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Пошкодження 
важливої цивільної 
інфраструктури 
продовжують 
заважати доступу 
населення до 
основних послуг

Донецька область, зокрема, у районах міст Ясинувата, Авдіївка та Донецьк, 
залишається головною гарячою точкою збройного конфлікту. Проте, у серпні 
інтенсивні бойові дії також відбувалися в декількох місцях у Луганській області. 
За повідомленнями сильний обстріл міста Щастя (підконтрольна Уряду територія 
Луганської обл) 30 серпня був найбільш інтенсивним з початку року. Це призвело 
до серйозного пошкодження численних будинків та першої за рік жертви внаслідок 
конфлікту у цій області.

950 тис осіб страждають від обмеженого 
доступу до чистої питної води
У серпні життєво важлива цивільна інфраструктура, зокрема, газопроводи та лінії 
електропередачі, розташовані поблизу «лінії розмежування», також регулярно 
страждала від військових дій. Відповідно до Кластера води, санітарії та гігієни, з 
2,9 млн осіб, що вже протягом довгого часу мають проблеми з доступом до чистої 
води, близько 950 тис людей у другій половині серпня мали обмежений доступ до 
безпечної питної води.
З 2014 року кілька великих міст на не підконтрольних Уряду територіях (НПУТ) 
Луганської області постійно відчувають дефіцит водопостачання у зв'язку з 
відсутністю офіційного механізму фінансування між компаніями-постачальниками. У 
Донецькій області, де постачальник води підприємство «Вода Донбасу» продовжує 
обслуговувати населення по обидва боки від «лінії розмежування», пошкодження в 
результаті обстрілів є основною причиною численних перебоїв у водопостачанні. З 
початку року було зафіксовано 24 аварійні випадки у сфері води, санітарії та гігієни, 
що спричинило дефіцит водопостачання різного обсягу у Донецькій та Луганській 
областях.

Скорочення 
робочих годин 
на контрольно-
пропускних 
пунктах
В серпні кількість людей, 
які перетинали «лінію 
розмежування» залишалася 
високою. Державна 
прикордонна служба України 
зареєструвала близько 
875 тис перетинів через 
п'ять відкритих контрольно-
пропускних пунктів в’їзду та 
виїзду (КПВВ), аналогічно 
до даних у липні. Періоди 
очікування тимчасово 
подовжились через більш 
суворий контроль після 
загострення політичної 
напруженості у відносинах 
між Україною та Росією 10 
серпня. Очікується, що через 
скорочення робочих годин 
на КПВВ, яке вступило в 
силу з 1 вересня (з 07:00 до 
18:30 замість 06:00-20:30), 
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Пункти перетину державного кордону

Межі і назви, а також позначення, які 
використовуються на цій карті, не означають 
офіційного схвалення або визнання 
Організацією Об'єднаних Націй.
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ситуація ще більше погіршиться.
Люди продовжують подорожувати між підконтрольними Уряду територіями (ПУТ) 
та НПУТ для підтримки сімейних зв'язків, отримання соціальної допомоги та 
доступу до ринків і медичної допомоги. У серпні, за повідомленнями, багато людей 
подорожували, щоб купити шкільне приладдя до нового навчального року, що 
призвело до підвищення чисельності перетинів в середині місяця.
Гуманітарна ситуація на КПВВ покращилася завдяки зусиллям з боку партнерів, 
проте, за оцінкою потреб, яка нещодавно була проведена НУО “Premiere Urgence”, 
кілька вбиральнь знаходяться у жахливому стані; було наголошено на необхідності 
регулярного технічного обслуговування існуючих санітарно-побутових приміщень. 
Терміново необхідна підготовка КПВВ до падіння температури повітря, яку слід 
очікувати в жовтні.
Крім того, ситуація у сфері безпеки у трьох з п'яти діючих КПВВ на «лінії 
розмежування» у серпні погіршилася. Через неодноразові обстріли КПВВ 
Майорськ, Мар’їнка (Донецька обл) та Станиця Луганська (Луганська обл) КПВВ 
припиняли роботу раніше встановленого робочого часу, щоб уникнути жертв 
серед людей, які чекали на перетин «лінії розмежування». Одна людина отримала 
вогнепальне поранення через снайперський вогонь при перетині КПВВ Мар’їнка о 
13:00 26 серпня. Інший цивільний отримав осколкове поранення під час обстрілу 
на пішохідному КПВВ Станиця Луганська 24 серпня. Люди на КПВВ є особливо 
уразливими, оскільки вулиці часто є вузькими, поля поблизу КПВВ забруднені 
мінами, а бомбосховища здебільшого не доступні.

Нормативно-правове регулювання ВПО зайшло 
у глухий кут
Протиріччя у чинному законодавстві та дискримінаційна практика, як і раніше, 
викликають серйозну занепокоєність серед ВПО в Україні. За даними Міністерства 
з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України, станом на 1 серпня 
близько 300 тис громадян України, чиї довідки ВПО було скасовано в лютому (через 
підозри у застосуванні шахрайських схем), не змогли підтвердити свій статус. 
За даними відділів соціального захисту, більше половини ВПО, чиє перебування 
було перевірено, проживають за іншою адресою, ніж зазначено у довідці ВПО. 
Вважається, що багато з цих людей є пенсіонерами, які проживають на НПУТ і 
були вимушені зареєструватися як ВПО, щоб отримати доступ до своєї пенсії. 
Гуманітарна спільнота неодноразово закликала Уряд не пов’язувати пенсії зі 
статусом ВПО.
Партнери Кластера захисту 22 серпня направили листа Прем'єр-міністру Україну, 
щоб висловити стурбованість з приводу ігнорування Урядом їх рекомендацій 
щодо внесення змін до низки постанов стосовно перевірки статусу та пільг ВПО. 
У відповідь на різку критику з боку гуманітарної спільноти Міністерство соціальної 
політики України запросило організації громадянського суспільства до участі у 
робочій групі, яка зустрічалася чотири рази та розробила рекомендації, зокрема, 
щодо оспорюваної Постанови № 365, яка зобов’язує створити мобільні комісії для 
перевірки місця проживання ВПО.
Проте, ці рекомендації не були прийняті до уваги у проекті поправок, як стверджують 
шість українських громадських організацій у листі протесту до Прем'єр-міністра 
України. НУО повторюють прохання гуманітарної спільноти негайно відновити 
соціальні пільги для ВПО та пенсіонерів.

Нові керівні принципи для підготовки до зими 
в Україні
Зима, що швидко наближається2, різко погіршить страждання потерпілих від кризи 
2 Середня температура у період з середини жовтня до середини квітня опускається нижче 
10 °C та нижче 0 °C з кінця листопада до середини березня, з середньою мінімальною 

Процедура перевірки 
статусу ВПО, як і 
раніше, гальмується 
через заплутані 
нормативно-правові 
приписи. 
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осіб, які не змінили місце свого проживання, та ВПО, які не мають належного 
житла, особливо тих, хто проживає в районах поблизу «лінії розмежування» та на 
НПУТ. У продовження ініціативи 2015-2016 рр. Кластер житла випустив оновлені 
рекомендації щодо процесу підготовки до зими, якими внесено поправки до трьох 
розділів на основі досвіду минулого року: 1) предмети особистого вжитку, 2) вугілля/
паливо/енергопостачання та 3) теплоізоляція житла, а також додатково до ще 
одного розділу 4) комунальне господарство та інфраструктура.
Рекомендації щодо підготовки до зими3 зазначають особистий обігрів в якості 
першого пріоритету, особливо у разі відсутності електро- або газопостачання. Якісні 
консультації на НПУТ та кількісні дані, отримані у результаті дослідження REACH 
у 2016 року, свідчать про те, що потреби в особистому обігріві у сільських районах 
вище, ніж у міських районах.
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Матраци

Обігрівачі / Опалення

Тепла куртка

Тепла нижня білизна

Шкарпетки

Рушники

Простирадла

Ковдри

Матраци Обігрівачі / 
Опалення Тепла куртка Тепла нижня 

білизна Шкарпетки Рушники Простирадла Ковдри

НО - місто 11% 60% 10% 14% 2% 2% 4% 3%
ВПО - місто 23% 72% 29% 34% 5% 8% 13% 14%
НО - село 8% 75% 17% 19% 4% 5% 6% 5%
ВПО - село 17% 75% 27% 26% 4% 9% 12% 11%

Дослідження REACH  2016 року - Відсутність предметів, необхідних у зимовий період
Порівняння ВПО та НО в сільских і міських районах

Граф. 1: Відсутність предметів, необхідних для підготовки до зими, уточнений 
витяг з даних дослідження REACH 2016 року. 

Примітка: «обігрівачі» та «опалення» можуть означати як пристрій, так і 
загальне поняття.

За радянських часів, житлові приміщення утримувалися в рамках програми 
субсидій Уряду для опалення та комунальних послуг. За останні роки, у результаті 
нерівномірного розподілу бюджету інфраструктура з теплоізоляції та обігріву 
приміщень прийшла в занепад. Крім того, застарілі стандарти, за якими будувалися 
житлові будинки, неефективні з точки зору споживання енергії на рівні житлового 
блоку. У 2015-2016 роках ціна-франко на енергопостачання значно зросла, і влада 
на ПУТ у Донецькій та Луганській областях зробила спробу підтримати уразливі 
верстви населення через системи субсидій. На НПУТ була запроваджена аналогічна 
програма субсидій, але вона не охоплювала ВПО та сім’ї з новонародженими 
дітьми. Проте, на НПУТ Луганської області уразливі особи, не охоплені цією 
програмою (ВПО, особи, які повернулися до свого місця проживання, одинокі 

температурою у -10 °С та до -20 °С у більш холодних районах. Протягом усіх цих місяців 
переважають сніг, дощ та лід.

3 https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_
recommendations_2016-2017_final.pdf

ВПО та особи, які 
не змінювали місце 
свого проживання 
на ПУТ та НПУТ 
потребують обігріву 
і теплих речей

Обігріву однієї 
кімнати 
недостатньо: 
мінімальні 
стандарти для 
підготовки до 
зими мають бути 
адаптовані до умов 
затяжної кризи
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матері, інваліди тощо), можуть надіслати окрему заяву на отримання вугілля та 
продовжувати його отримувати за наявності відповідної документації. В цілому, 
незважаючи на те, що енергетична потужність української економіки у 10 разів вище 
за середній показник країн Організації економічного співробітництва та розвитку, 
її програма соціальних субсидій не має належної спрямованості і орієнтована, в 
основному, на осіб, які належать до середнього класу і вище; лише 20% найбіднішої 
частини населення користуються 13% субсидій.
У 2014-2015 роках для підготовки до зими гуманітарні організації почали надавати 
допомогу найбільш уразливим, утеплюючи одну кімнату. Хоча такий підхід 
гарантував мінімальні стандарти, він не підходить для задоволення житлових 
потреб в умовах затяжної кризи. Невідремонтовані пошкодження у таких будинках 
погіршуються в умовах вологої зими, збільшуючи ризик переміщення для 
найбільш уразливих груп населення. Скління та ремонт відкритих ділянок будинків 
рекомендовано як більш довгострокові рішення.
До керівних принципів цього року було додано четвертий підрозділ як спроба 
зробити свій внесок у забезпечення довготривалих житлових рішень для постійного 
проживання у зимовий період. ВПО в колективних центрах не мають достатнього 
доступу до опалення через високі витрати на обігрів таких центрів. Сільські райони 
та колективні центри на НПУТ знаходяться в ще гірших умовах, оскільки вони не є 
пріоритетними для гуманітарних напрямів з боку де-факто влади. Найбільш уразливі 
стикаються з негативними наслідками пошкодження громадської інфраструктури 
- генераторів, джерел живлення, доріг та мостів. Часто школи є єдиним джерелом 
опалення для сільських громад, і у разі пошкодження будівлі вони не можуть 
забезпечити жодного захисту від морозної погоди. Ці випадки демонструють 
необхідність впровадження цілісного гуманітарного підходу та заходів з відновлення 
щодо підготовки до зими у розробці програми в цьому році.

ПГР 2016: профінансовано 24,3%
Станом на 31 серпня, за даними Офіційної служби фінансового моніторингу 
(FTS – https://fts.unocha.org), ПГР 2016 отримав 72,4 млн дол. США, або 24,3% від 
необхідного фінансування у 298 млн дол. США. УКГС отримало інформацію з різних 
джерел, що фактичне фінансування може бути трохи вище (28%), оскільки деякі 
внески ще не було зареєстровано FTS.
За даними Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації 25 серпня 
урядом Російської Федерації доставлено більше 600 тон допомоги до Луганської та 
Донецької областей.

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


