
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Люди перетинають КПВВ Станиця Луганська через дерев’яний 
міст. Фото: УКГС Україна/О.Гаскевич  

 

ОСНОВНІ ПОДІЇ  
• Сильні снігопади та бойові 

дії впливають на критично 

важливу інфраструктуру 

• Вибухові пристрої - одна з 

основних причин людських  

жертв у 2017 році 

• Гуманітарна спільнота 

привернула увагу Європи до 

тяжкого становища 4,4 

мільйона людей, які 

постраждали на сході 

України  

• Партнери продовжують 

підтримувати зусилля щодо 

соціальної єдності 

• Набув чинності Закон про 

"реінтеграцію Донбасу"  

• ПГР 2017: Було надано 

допомогу та захист 1,1 

мільйона найбільш 

вразливих чоловіків, жінок та 

дітей  

• Необхідне термінове 

фінансування ПГР 2018 для 

підтримки життєво важливих 

операцій для надання 

допомоги 2,3 мільйона 

українців 

 

 

 

 

Під час суворої зими в Україні тисячі мирних жителів 
несуть на собі тягар збройного конфлікту  

У лютому, коли температура впала до -19 градусів Цельсія, тисячі українців, які 
живуть у більш ніж 90 населених пунктах по обидві сторони від «лінії 
розмежування», страждали від сильного холоду. Багато хто зазначав, що 
електромережі та мережі водопостачання були пошкоджені, у зв’язку з цим  
виникали перебої в опаленні. 

Протягом останніх двох тижнів лютого у зв’язку з сильним снігопадом ситуація 
продовжувала погіршуватися. Близько 100 000 людей по обидві сторони від «лінії 
розмежування», не мали водопостачання протягом більше ніж 24 годин, коли 1 
березня насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водопроводу була 
відключена. Також, вразливі чоловіки, жінки та діти мали проблеми з доступом до 
ринків, послуг та критично важливих об'єктів, оскільки значні нагромадження снігу 
заблокували більшість доріг. Люди, які живуть вздовж «лінії розмежування», також 
мали проблеми зі збиранням деревини для опалення, оскільки надто небезпечно 
відвідувати ліси, що забруднені наземними мінами. 

Суворі погодні умови також 
означали, що цивільні особи, яким 
необхідно перетинати «лінію 
розмежування», мали чекати кілька 
годин на нестерпному холоді. 
Декілька разів у лютому більше 500 
людей, у тому числі людей похилого 
віку та дітей, які не змогли перетнути 
«лінію розмежування» були змушені 
залишитися вночі у дуже 
небезпечних умовах поблизу або на 
контрольних пунктах. Крім того, 
тисячі цивільних осіб, у тому числі й 
дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями, повинні були 
долати майже п'ять кілометрів, після того як приватні перевізники не змогли надати 
необхідну документацію місцевій владі, щоб мати можливість їздити поблизу 
контрольних пунктів Майорське (Донецька область) та Станиця Луганська 
(Луганська область). 
 

Кількість людських втрат є найнижчою з самого початку 

збройного конфлікту 

Чоловіки, жінки та діти на сході України платять найвищу ціну у збройному 

конфлікті. Протягом перших двох місяців 2018 року щонайменше п'ять цивільних 

осіб загинули та 20 отримали травми. Однак, згідно з даними Управління 

Верховного Комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), число жертв серед цивільних 

осіб, зафіксованих у лютому, було найменшим з початку конфлікту. 

  
 

У цьому випуску  
 

Важка гуманітарна ситуація через холодну погоду С.1 

Людські втрати у збройному конфлікті С.2 

Увага Європи привернута до важкого становища 

постраждалих внаслідок конфлікту людей С.2 

Гуманітарне реагування продовжується С.4  

 

  
 

 

Гуманітарний бюлетень  
Україна  

Випуск 24 | 1 січня – 28 лютого 2018 

 



Україна Гуманітарний бюлетень | 2 
 

 

www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine | www.unocha.org 
Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) • Координація рятує життя 

 

 

У 2017 році УВКПЛ зафіксувало більше цивільних жертв, які постраждали внаслідок 
конфлікту на сході України, у порівнянні з попереднім роком.  Так у 2017 році 604 
людини стали жертвами конфлікту (114 вбито та 490 поранених), у порівнянні з 585 
жертвами (111 вбитих та 474 поранених) у 2016 році, що на 3 відсотки більше. 
 

Вражаючі наслідки мінного забруднення на сході України 

У нещасних випадках, пов’язаних із мінами, вибухонебезпечними залишками війни 
(ВЗВ), боєприпасами, що не розірвалися, та мінними пастками загинуло чи було 
поранено щонайменше 238 чоловіків, жінок та дітей. Це другий чинник смертності 
серед населення у зв’язку зі збройним конфліктом на сході України. Кластер Захисту 

повідомляє, що близько 1,9 мільйона 
людей постраждали від мін, ВЗВ та 
боєприпасів, що не розірвалися на 
постраждалих внаслідок конфлікту 
територіях. Гуманітарні партнери та 
державні органи регулярно здійснюють 
заходи з розмінування та просвітницькі 
заходи з мінної безпеки, а також інші 
просвітницькі заходи щодо мін з обох 
сторін «лінії розмежування». Проте ці 
завдання залишаються доволі 

важкими для виконання, оскільки міни часто застосовуються у бойових діях на сході 
України, а регулювання цього питання на законодавчому рівні бракує.  

Працівники Донецькій фільтрувальної станції працюють 

під обстрілами 

Хоробрі чоловіки та жінки, які 
працюють на Донецькій 
фільтрувальній станції (ДФС) у 
Східній Україні, продовжують 
ризикувати своїм життям щодня, 
аби фільтрувальна станція 
продовжувала забезпечувати 
безперервне водопостачання 
для близько 345 000 осіб, по 
обидві сторони від «лінії 
розмежування». Протягом 
перших двох тижнів березня, у 

чотирьох окремих випадках, відбулися напади на 40 працівників та водіїв. На щастя, 
ніхто не постраждав, але автомобіль, що перевозив хімічні речовини для 
фільтрувальної станції та автобуси, що перевозили персонал, кілька разів 
потрапили під вогонь. Координатор з гуманітарних питань в Україні (ГК) рішуче 
засудив інциденти, та закликав забезпечити безпеку персоналу шляхом дотримання 
так званого «вікна тиші», що був погоджений сторонами 14 березня. На сході 
України, коли водопостачання порушується, системи опалення часто припинають 
функціонувати, впливаючи на тисячі, а часом і на мільйони вразливих чоловіків, 
жінок та дітей. ГК нагадав сторонам конфлікту, що ті мають поважати цивільну 
інфраструктуру та захищати мешканців, і поважати міжнародне гуманітарне право. З 
моменту заяви ГК інцидентів з обстрілами більше не було зафіксовано. Проте тепер 
працівники ДФС їздять до та зі станції у супроводі ОБСЄ. 

«Я був на полі та 
випасав кіз, коли 
стався вибух... Я все 
одно маю ходити на 
це поле - як ще я 
можу годувати 
тварин?» - Валерій, 
53 роки, село 
Бахмутка (Донецька 
область, ПУТ) 

Донецька фільтрувальна станція потрапила під обстріл. Фото: 
Вода Донбасу 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
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Конференція, що привернула увагу Європи до тяжкого 

становища 4,4 мільйона постраждалих внаслідок 

конфлікту українців   

Хоча людські та гуманітарні наслідки чотирирічного збройного конфлікту на сході 
України тривають, щоденне становище 4,4 мільйонів майже не потрапляє до 

заголовків міжнародних видань. 
Гуманітарна група країни (ГГК) 
прагне привернути увагу всього 
світу до важкої гуманітарної 
ситуації на сході України, 
поділившись історіями людей, які 
постраждали, та захищаючи їх 
права, безпеку та гідність.     

28 лютого в Брюсселі, Бельгія, 
відбулася спільна конференція 
високого рівня Управління 
Єврокомісії з питань гуманітарної 
допомоги та кризового 
менеджменту та Управління ООН з 
координації гуманітарних справ 
(УКГС). Учасниками панельної 

дискусії були: Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України, Помічниця Генерального секретаря ООН з гуманітарних 
питань та заступниця Координатора з питань надзвичайної допомоги, Єврокомісар з 
питань гуманітарної допомоги та Координатор з гуманітарних питань в Україні.  

У заході взяли участь понад 120 
учасників, включно з державами-
членами ЄС, членами Парламенту 
ЄС, агенціями ООН та міжнародними 
організаціями, аналітичними 
центрами та представниками засобів 
масової інформації. Учасниками 
панельної дискусії надали інформацію 
про гуманітарні потреби, проблеми, з 
якими зіштовхуються мільйони людей, 
які постраждали, і закликали світову 
спільноту частіше звертати увагу 
саме на людський компонент 
збройного конфлікту. Метою конференції було також привернення увагу до 
термінової потреби у фінансуванні Плану гуманітарного реагування (ПГР) на 2018 
рік, що потребує 187 мільйонів доларів США та є надзвичайно важливим для 
гуманітарних організацій, щоб надати нагальну допомогу та захист 2,3 мільйона 
найбільш вразливим українцям, яким особливо важливо під час суворої української 
зими. 

На цьому засіданні Європейська Комісія оголосила про надання 24 мільйонів євро у 
рамках гуманітарного реагування в Україні на 2018 році. Представники урядів 
Німеччини та Норвегії оголосили про надання 12 мільйонів євро та 3 мільйонів 
доларів США відповідно для України у 2018 році. 

Комунікаційна кампанія та кампанія у соціальних мережах підтримали конференцію 
у вигляді хештегів #UkraineNotForgotten та #ImpossibleChoices, що охопили понад 5 
мільйонів користувачів у всьому світі. Загалом, конференція привернула значну 
міжнародну увагу до гуманітарних наслідків та людських втрат під час конфлікту. 

Понад 1,1 мільйона українців отримали допомогу та 

послуги із захисту в 2017 році 

У 2017 році понад 1,1 мільйона найбільш вразливих чоловіків, жінок та дітей на 
сході України отримали допомогу та захист у всіх секторах. Гуманітарна спільнота 
оприлюднила Річний звіт ПГР за 2017 рік, та аналіз погіршення ситуації відносно 
людських втрат у конфлікті, досягнень гуманітарних партнерів та критичних 

 
«У будинку дуже 
холодно, але я не 
можу піти до лісу, 
аби зібрати 
деревину - скрізь 
міни. Нам потрібно 
вугілля, щоб 
вижити» - Клавдія, 
74 роки, з Авдіївки 
(Донецька область, 
ПУТ) 

Конференція ООН та Управління Єврокомісії з питань гуманітарної 
допомоги та кризового менеджменту у Брюсселі, Бельгія.Фото: УКГС 
Україна/ В.Раноєв 

Сергій та його дружина живуть у Світлодарській лікарні після того, як 
їх будинок було пошкоджено під час обстрілу. Фото: УКГС/А.Драгай 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-0
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=02/28/2018
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=02/28/2018
https://www.dropbox.com/login?cont=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fhome%2F10.%2520Reporting%2F10.21%2520events%2FECHO-UN%2520event%2520in%2520Brussels_February%25202018%2FPresentation


Україна Гуманітарний бюлетень | 4 
 

 

www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine | www.unocha.org 
Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) • Координація рятує життя 

проблем, з якими вони зіткнулися у 2017 році. Попри те, що було отримано лише 35 
відсотків із необхідних 204 мільйонів доларів США у рамках ПГР, гуманітарній 
спільноті вдалося допомогти приблизно 47 відсоткам з 2,4 мільйона людей, яким 
планувалося надати певні форми допомоги та послуг із захисту протягом 2017 року. 
Загалом, гуманітарні організації, що входять до ПГР 2017, а також інші організації 
надали допомогу та послуги із захисту понад 1,7 мільйона українців в біді.  

Проте потрібно зазначити, що можна досягти набагато більше, за умови стабільного 
та збільшеного фінансування, а також за наявності безпечного та безперешкодного  
доступу до людей, які потребують допомоги. 

Як повідомляється, з початку 2018 року Російська Федерація, відправила два конвої 
до Донецької та Луганської областей (НПУТ), з яких близько 800 тонн гуманітарної 
допомоги, а саме дитяче харчування та ліки. 

План гуманітарного реагування на 2018 рік залишається критично 

недофінансованим 

У грудні 2017 року, гуманітарна спільнота в Україні запустили ПГР на 2018 рік, 
закликаючи донорів невідкладно надати допомогу у розмірі 187 мільйонів доларів 
США, щоб надати критичну допомогу та захист 2,3 мільйона найбільш вразливих 
українців. Попри те, що гуманітарна спільнота безперестанно продовжує  
заохочувати надходження нових ресурсів, наразі було отримано лише 3 відсотки від 
загальної суми. Сьогодні мільйони вразливих українців потребують підтримки, 
оскільки щоденно вони стикаються з наслідками цієї складної гуманітарної кризи.  

Під час цієї жорстокої зими вони були змушені робити неможливий вибір між їжею, 
ліками, притулком, опаленням або освітою для їх дітей. 

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. 

За детальнішою інформацією звертайтесь: 
Інгрід Макдональд, Голова офісу, macdonaldi@un.org, тел. +380 50 440 90 05  

Жан-Франсуа Руель, відділ гуманітарної координації та реагування УКГС ООН у Нью-Йорку, ruel@un.org, +1-917-367-5354 

Валіджон Раноєв, спеціаліст з питань громадської інформації та звітності, ranoev@un.org, тел. +380 50 422 39 43 
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«Я живу тут, на «лінії 
розмежування», з 
двома дітьми. У нас 
нема 
централізованого 
водопостачання, у 
нас нема електрики. 
Ми б не вижили без 
гуманітарної 
допомоги», - Олена, 
34 роки, село 
«Бахмутка (Донецька 
область, ПУТ) 
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