
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

ОСНОВНІ ПОДІЇ  
• Доступ мільйонів людей до 

чистої води знаходиться під 

загрозою 

• Щоденні сутички 

продовжуються, попри 

домовленість про 

припинення вогню на період 

збору врожаю 

• Гуманітарні організації 

продовжують задовольняти 

основні потреби населення 

• Обмежений доступ до 

соціальної допомоги  

• Розроблені основні стратегії 

для покращення координації 

 

 

 

 

 

Переривання життєво важливого 
водопостачання  
Поблизу життєво важливої цивільної інфраструктури постійно фіксуються бойові дії у 
різних формах та масштабах. Це становить загрозу для доступу мільйонів людей до 
чистої води, оскільки продовжують фіксуватись пошкодження ліній електропередач, 
систем постачання та насосних станцій. Застаріла інфраструктура та відсутність 
систематичних домовленостей між компаніями енерго- та водопостачання з обох 
сторін «лінії розмежування» ще більше погіршують існуючу ситуацію. Найсуттєвіші 
наслідки припинення водопостачання має на найбільш уразливі верстви населення. 
Тільки через пошкодження внаслідок обстрілу 11 червня насосної станції Південно-
Донбаського водогону близько 400 тисяч людей більше п'яти днів не мали доступу до 
води; це також мало опосередкований негативний вплив на ще майже 700 тисяч 
людей. З метою посилення реагування на цю критичну гуманітарну ситуацію 
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб (МТОТ) провело термінову зустріч з партнерами, а заступник Генерального 
секретаря ООН з гуманітарних питань та Координатор з надзвичайних ситуацій 

виступив із заявою та закликав негайного припинити бойові дії, спрямовані на 

пошкодження цивільної інфраструктури. Партнери доставляли воду вантажівками та 
здійснювали швидкий ремонт пошкодженої інфраструктури, однак ці рішення є 
тимчасовими, а спричинені конфліктом перебої у постачанні важливих комунальних 
послуг продовжуються. 

У червні Кластер водопостачання, 
санітарії та гігієни (ВСГ) зафіксував 
щонайменше 12 випадків 
порушення з різних причин доступу 
до водопостачання у Донецькій та 
Луганській областях по обидві 
сторони від «лінії розмежування». 
Хоча статистика свідчить про 
зменшення кількості таких випадків 
на 20% у порівнянні з попереднім 
місяцем, кількість людей, які 
постраждали від лише одного 
інциденту, сягає тисяч осіб, що 
викликає суттєве занепокоєння. 
Кластер повідомляє, що з початку 
2017 року скорочення водопостачання негативно вплинуло на щонайменше 3 
мільйони людей. 

Порушення діяльності через постійні обстріли та пошкодження інфраструктури 
призводить до регулярного викиду стічних вод, що створює суттєву загрозу для 
довкілля та стану здоров'я населення. Як і раніше, спостерігаються негативні 
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наслідки обстрілів сторонами конфлікту у районах розташування цивільної 
інфраструктури. Гуманітарна спільнота продовжує закликати усіх учасників конфлікту 
дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права (МГП), гуманітарних 
принципів та поважати права людини і цивільний характер життєво важливої 
інфраструктури. 
 

Бойові дії продовжуються попри поновлений режим припинення вогню 
для безпечного збору врожаю 

У результаті зусиль у рамках мінських переговорів була досягнута додаткова угода 
про припинення вогню на період збору врожаю, що триватиме з 24 червня по 31 
серпня 2017 року. Хоча ця домовленість передбачає повний режим тиші уздовж «лінії 
розмежування», продовжують надходити повідомлення про щоденні зіткнення в усіх 
основних «гарячих точках». Проте ця домовленість про припинення вогню призвела 
до відносного затишшя. Попри загальне зменшення бойових дій, територіальні межі 
та масштаби боїв залишаються практично незмінними по обидві боки від «лінії 
розмежування», а жертви серед цивільних осіб фіксуються майже щодня. Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) підтвердило 65 жертв серед 
цивільного населення (12 людей загинуло та 53 отримали поранення) у червні1, що 
на 14% менше порівняно з попереднім місяцем. Це невелике зниження кількості 
жертв частково пояснюється відносним дотриманням режиму «припинення вогню». 
Причини виникнення жертв серед цивільного населення були різними, проте 
переважна кількість жертв була спричинена обстрілами та інцидентами, пов'язаними 
з вибухом мін та вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ), - 63% та 28% відповідно. 
За повідомленнями Підкластера з протимінної діяльності, більше 7 тисяч км2 
територій уздовж «лінії розмежування» забруднені мінами та іншими залишками 
війни. Небезпека, потреба у засобах до існування та початок сезону 
сільськогосподарських робіт, особливо посадка та збір врожаю, дають підстави 
вважати, що інциденти, пов'язані з вибухами мін, ймовірно, продовжуватимуться. 

 

 
 
За повідомленнями УВКПЛ, з 1 січня по 30 червня 2017 року зафіксовано 
щонайменше 392 жертви серед цивільного населення (71 людина загинула та 321 
отримала поранення), що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. 

Гуманітарні потреби продовжують зростати  
Обстріли, що тривають, продовжують завдавати все більшої шкоди житловій та 
освітній інфраструктурі, а також закладам охорони здоров'я. За останніми 
консервативними підрахунками партнерів Кластера охорони здоров'я та харчування, 
з початку конфлікту щонайменше 160 закладів охорони здоров'я по обидві боки від 
«лінії розмежування» постраждали від обстрілів, близько 130 об'єктів частково або 
повністю припинили свою діяльність, що серйозно обмежує доступ населення до 
життєво важливих медичних послуг. Партнер Кластера також зазначає, що приблизно 
441 медичний заклад у районах активних бойових дій повідомляє про недостатній 
запас лікарських засобів, включно з хірургічними засобами, інсуліном та іншими 
матеріалами для лікування. Крім того, Кластер освіти повідомляє, що нестабільна 
ситуація, що зберігається протягом 2017 року, негативно вплинула на щонайменше 
55 освітніх закладів, призводячи до порушення доступу до освіти для тисяч дітей. З 
них принаймні 28 шкіл були пошкоджені під час обстрілів, що створює серйозний 
ризик для життя дітей. Кластер надзвичайно стурбований великою кількістю 

                                                      
1 За даними УВКПЛ, за весь період конфлікту (з 14 квітня 2014 року по 30 червня 2017 року) загинуло 
щонайменше 2 493 цивільних особи та 7-9 тисяч цивільних отримали поранення. 

Усі сторони 
конфлікту повинні 
поважати 
міжнародне 
гуманітарне право 
та права людини 
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навчальних закладів (загалом 700 закладів освіти), що були пошкоджені чи 
зруйновані з початку конфлікту 

Водночас, нещодавній аналіз Кластера житла та непродовольчих товарів свідчить, 
що, станом на кінець травня, з початку року бойові дії та окремі спалахи насильства 
збільшили кількість запланованих термінових житлових інтервенцій на 140%. Крім 
того, значно зросли цільові показники щодо потреб у легкому, середньому та 
капітальному ремонті. За оцінками Кластера багато нещодавно пошкоджених 
будинків перебувають у безпосередній близькості від бойових дій, що унеможливлює 
проведення відповідних ремонтних робіт. Ремонт близько 1 500 будинків можливий 
лише за умови дотримання відносного режиму тиші. 

Багатосторонні наслідки конфлікту охоплюють різні сфери життя людей. Результати 
нещодавно проведеного аналізу Кластера продовольства та забезпечення доходів 
підкреслюють серйозний вплив конфлікту на економіку постраждалого регіону. Рівень 
бідності, виходячи з реальної вартості життя, збільшився з 20% у 2013 році до 74% у 
2015 році на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) Луганської області та з 22% до 
65% на підконтрольних Уряду територіях Донецької області відповідно. Ціни на 
продукти харчування наразі сягають рекордно високого рівня. З наближенням зими 
очікується різке зростання цін, особливо на непідконтрольних Уряду територіях 
(НПУТ), де вартість харчового кошика досягла свого найвищого рівня з початку 
конфлікту та становить 39,30 дол. США на людину (на місяць). 

Попри усі виклики, зокрема серйозний брак фінансування та обмежений гуманітарний 
простір, особливо на НПУТ, гуманітарні організації продовжують задовольняти 
основні потреби населення у всіх постраждалих районах. Допомога, що складається 
з забезпечення продуктами харчування та непродовольчими товарами, підтримки у 
сфері житла, ВСГ, охорони здоров'я, освіти та забезпечення доходів надавалася 
найбільш уразливим групам населення через різноманітні модальності, включно з 
програмами надання натуральної допомоги та готівкових коштів. Крім того, 15 червня, 
за повідомленнями, Російська Федерація доставила 66 гуманітарний конвой, що 
складався з 550 тонн допомоги для Донецької та Луганської областей (НПУТ). Тим 
часом також впроваджуються ініціативи з упорядкування гуманітарних зусиль з 
заходами розвитку та відновлення, особливо у районах на ПУТ. 

Особлива увага приділяється зміцненню програмного забезпечення програм 
переказу грошових коштів  як важливому компоненту гуманітарної допомоги в Україні. 
З метою збільшення масштабів допомоги та підвищення її ефективності, проводяться 
консультації з широким колом партнерів для охоплення також різноманітних 
ґендерних аспектів та поширення грошової допомоги у таких важливих сферах 
суспільства, як  охорона здоров'я та харчування. Організації, що впроваджують 
програми у рамках багатоцільової грошової допомоги (БГД) наразі аналізують спільні 
показники, стандартні методологічні розрахунки та інструменти ринку, що можуть 
забезпечити більш широкий спектр аналізу для розуміння впливу БГД на 
бенефіціарів. 

 

Проблеми у сфері захисту унеможливлюють здатність людей 
реалізувати свої права 

Конфлікт продовжує впливати на життя 
мільйонів людей у багатьох сферах. 
Люди вимушена долати щоденні 
труднощі, що посилюються 
проблемами з доступу до соціальних 
виплат через численні бюрократичні 
перешкоди. Найбільш уразливі групи, у 
тому числі внутрішньо переміщені 
особи (ВПО) з особливими потребами, 
жінки з дітьми та групи меншин зазнають дискримінації у доступі до своїх прав та 
пільг. Конфлікт також знизив соціальні стандарти, поглибив ґендерну нерівність, 
сприяв фемінізації бідності та непропорційно вплинув на жінок, які становлять понад 
60% ВПО. Руйнування шкіл також вплинуло на зайнятість жінок, тому що жінки 
становлять переважну більшість працівників сфери освіти. Дослідження, проведене 
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організацією International Alert, виявило високу поширеність психічних розладів, 
включно з посттравматичним стресовим розладом (32%), депресією (22%) та 
тривожністю (17%) серед ВПО, особливо серед жінок. Через високі витрати на 
охорону психічного здоров'я та наявність інших пріоритетів багато постраждалих не 
звертаються за підтримкою  

Постійні зміни чи прийняття нових законодавчих актів та розпоряджень впливають на 
доступ людей до соціальних виплат. 1 червня Кабінет Міністрів вніс зміни до 
постанови № 505, що передбачають надання щомісячної адресної допомоги ВПО. Це 
може ще більше скоротити доступ ВПО до допомоги на житло. Зміни передбачають, 
що допомога надається особам, які походять з населених пунктів на НПУТ або 
розташованих уздовж «лінії розмежування», географічно скорочуючи надання 
допомоги. Хоча список таких населених пунктів не оновлювався з грудня 2015 року, 
партнери Кластера захисту визначили щонайменше 81 населений пункт, що 
необхідно включити до цього переліку. Також партнери Кластера висловлюють 
занепокоєння, що ці зміни можуть надавати повноваження органам влади відмовити 
у наданні житлової допомоги (на сплату за оренду та комунальні послуги) для ВПО 
або членів їх сімей, які володіють будинком або його частиною на ПУТ. Цільова 
допомога повинна надаватися на основі індивідуальних потреб, а не місця 
походження. 

Позитивним зрушенням є відкриття відділення відділів Пенсійного фонду у населених 
пунктах Рубіжне та Щастя (Луганська область, ПУТ). Близько 50 тисяч людей можуть 
отримати безперешкодний доступ до пенсій, тому що раніше близько 6 тисяч 
пенсіонерів у Рубіжному вимушені були долати 50 км, щоб отримати пенсію. 
 

Гуманітарний доступ та зусилля  
з покращення координації  
 
Доступ до найбільш уразливих верств населення, які потребують допомоги, 
залишається проблемою. Це пояснюється постійною небезпекою та обмеженим 
гуманітарним простором на НПУТ. Багато факторів, зокрема, вимога 
«акредитації/реєстрації» гуманітарних партнерів, а також спеціальні координаційні 
процедури, впроваджені де-факто владою, як і раніше перешкоджають наданню 
гуманітарної допомоги. 2 липня Гуманітарний координатор відвідав НПУТ, щоб 
зустрітися з ключовими зацікавленими сторонами для визначення можливих шляхів 
вирішення цих проблем та нагадати сторонам конфлікту про необхідність 
дотримуватися принципів МГП та прав людини. Гуманітарний координатор провів 
консультації з ключовими гуманітарними організаціями, задіяними на місцях, для 
визначення шляхів посилення оперативної координації та мінімізації ризиків втрати 
зв’язку між механізмами координації, впроваджених на національному та місцевому 
рівнях. 

Водночас зусилля з покращення гуманітарної координації посилюються через роботу 
Гуманітарної групи країни (ГГК). У рамках нагального провадження рекомендацій 
Керівної групи експертів з впровадження програми перетворень штаб-квартири ООН 
(STAIT) партнери досягли певних успіхів у посиленні важливих елементів координації. 
Наразі розробляються ключові керівні документи, зокрема, Стратегія захисту ГГК, 
структура заходів з профілактики сексуальної експлуатації та сексуального 
насильства (PSEA) та система підзвітності перед постраждалим населенням (AAP). 
Загальне впровадження цих стратегій сприятиме вирішенню найважливіших проблем 
сфери захисту. Ці ініціативи, під головуванням ГГК, включатимуть конкретні плани дій 
та механізми моніторингу, із чітко визначеними ролями та обов’язками, 
спрямованими на координацію гуманітарної діяльності з урахуванням інтересів 
постраждалих осіб. 

 

 

 

Обмежений доступ 
до соціальних 
виплат для найбільш 
уразливих осіб 
викликає серйозне 
занепокоєння  
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Гуманітарний огляд: аналіз потреб та реагування (січень-травень 2017 
року) 

29 червня ГГК завершила аналіз Плану гуманітарного реагування (ПГР) на 2017 рік, 
що охоплює період з січня по травень 2017 року. Результати аналізу не є 
позитивними, оскільки спроможність партнерів задовольнити життєво важливі 
потреби людей суттєво скоротилась через брак фінансових ресурсів та обмежень 
доступу. З загальної суми необхідного фінансування у 127 мільйонів дол. США для 
реалізації пріоритетних проектів за ПГР 2017 забезпечено лише 18% (23,2 мільйонів 
дол. США). Недостатнє фінансування призвело до зміни програм, а у 
найнесприятливіших випадках – навіть до повного припинення запланованих 
критичних заходів з рятування життя щонайменше двома міжнародними НУО, які вже 
припинили свою діяльність в Україні. Деякі з цих заходів включають сезонні проекти, 
зокрема, підтримку сільського господарства/засобів до існування. Недостатнє 
фінансування таких ключових заходів загрожує можливості людей заробляти на 
життя, підриваючи їх здатність до відновлення та самостійності. 

Недофінансування залишається дуже серйозною проблемою. Станом на 13 липня 
ПГР отримав 20,3% необхідного фінансування. Продовжуються адвокаційні зусилля 
щодо залучення фінансування гуманітарної діяльності в Україні. 29 червня ГГК 
провела розширену зустріч зі спільнотою донорів в Україні. У ході зустрічі 
обговорювалися результати аналізу реалізації ПГР за період з січня по травень 2017 
року, було підкреслено нагальність прогалин в реагуванні, а також зростаючих 
потреб; ГГК закликала до термінової підтримки та збільшення фінансування для 
заходів, спрямованих на збереження життєво важливих та пріоритетних проектів за 
ПГР 2017 року. 

 

З метою забезпечення ефективного використання наявних ресурсів, реєстрації та 
визнання внесків, донорам та партнерам запропонували відобразити заявлені, 
сплачені та отримані внески за адресою:  https://fts.unocha.org.  

Перегляд пріоритетів Плану гуманітарного реагування на 2017 рік  

Існуюче гуманітарне та безпекове середовище, а також серйозний брак фінансування 
та потреби, що зростають по всіх секторах, спонукали партнерів до проведення 
піврічного огляду (ПО) Плану гуманітарного реагування за 2017 рік. Керуючись 
результатами останнього аналізу гуманітарної ситуації та щоквартального аналізу 
моніторингу ПГР, у процесі ПО аналізуватимуться досягнення у порівнянні з 
початково визначеними цільовими показниками, переглядатимуться існуючі 
можливості відносно поточного стану потреб та ризиків, переглядатимуться цілі та, 
за необхідності, повторно визначатимуться пріоритети гуманітарних проектів, а також 
корегуватимуться потреби щодо другої половини 2017 року. Очікується, що цей 
процес буде завершено у серпні 2017 року. 

                    

За більш детальною інформацією звертайтесь:  
Іване Бочорішвілі, в.о. Голови офісу, bochorishvili@un.org, тел. +380 93 674 3154  

Валіджон Раноєв, спеціаліст з питань громадської інформації та звітності, ranoev@un.org, тел. (+380) 50 422 39 43 

Джейк Морланд, відділ гуманітарної координації та реагування УКГС ООН у Нью-Йорк, morland@un.org, тел. +1 917 224 
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