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• Мешканці залишають Чигарі 

в пошуках безпеки та захисту 

• На сьогодні  найбільша 

кількість жертв у 2018 р. 

зареєстрована у травні  

• Об’єкти водопостачання та 
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Йорку  

• Позитивні законодавчі зміни 
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• Станом на середину 2018 р. 
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Цивільне населення залишає Чигарі через стрімку  
ескалацію бойових дій  

Понад 70 чоловіків, жінок та дітей з району Чигарі селища міського типу Південне, 

Донецька область, змушені були залишити свої домівки, коли відбулася стрімка 

ескалація бойових дій наприкінці травня. Намагаючись швидко дістатися до безпеки 

та захисту у найближчих селищах, багатьом довелося залишити більшу частину своїх 

речей та забрати лише те, що вони змогли взяти з собою.  

 «Я все життя будувала дім. Ми тільки що купили нові меблі. А зараз я навіть 

не знаю, чи залишилося там що-небудь», — каже, витираючи сльози, літня 

мешканка Чигарів, яка була змушена переїхати в Торецьк Донецької області. За 

попередніми оцінками, понад 60 будинків було пошкоджено або зруйновано з кінця 

травня. Автомобільні дороги та інша місцева інфраструктура, у тому числі системи 

газо- та електропостачання, також зазнали ушкоджень. 

Деякі мешканці залишилися у селищі, та більшість з тих, хто виїхав, продовжують на 

власний ризик відвідувати селище, щоби перевірити, що залишилось від їхніх 

будинків, та нагодувати собак та курок. Ті, хто виїхав, мешкають у Торецьку та 

Горлівці. Деякі живуть у рідних, інші потребують тимчасового притулку. Гуманітарні 

організації збільшили свої зусилля з реагування та надали негайну підтримку 

переміщеним особам, проте у зв’язку з питаннями безпеки не змогли отримати 

доступ, щоби надати допомогу мешканцям, які залишилися у селищі. 

 Сотні тисяч людей, які проживають у безпосередній близькості до «лінії 

розмежування», яка протяглася на понад 450 кілометрів на сході України, постійно 

наражаються на подібну небезпеку, пов’язану з обстрілами та наявністю мін. Цивільні 

громадяни несуть найважчий тягар конфлікту вже понад чотири роки. «Багато 

людей вже настільки втомилося, що не зважає на обстріли зі стрілецької 

зброї», — каже Галина, яка була змушена залишити Чигарі. «Але, коли ставало 

дуже гучно, ми зазвичай ховалися в погребі. Я би все віддала, щоб просто 

жити в мирі», — журиться вона. 

На сьогодні травень – місяць, на який припала найбільша 

кількість жертв у 2018 р. Потрібні негайні заходи для 

захисту цивільних громадян  

У травні повідомлялося про найбільшу кількість жертв серед цивільного населення у 

цьому році: 12 осіб загинуло та 49 було поранено, тобто травень став 

найнебезпечнішим місяцем 2018 р. Після періоду активних бойових дій у червні 

спостерігалося зменшення кількості жертв серед цивільного населення. Проте, за 

даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), цивільні 

громадяни продовжують платити найвищу ціну в конфлікті: 38 осіб було поранено у 

червні. Обстріли та міни є головними причинами жертв серед цивільного населення. 

 
 

У цьому випуску: 
Цивільне населення залишає  

Чигарі після ескалації бойових дій C.1 

Найбільші жертви серед мирного населення в травні С.2  

Регулярні обстріли критичної цивільної інфраструктури С.3   

 Заява РБ ООН про засудження ескалації бойових дій С.3 

Критичне недофінансування гуманітарного реагування С.5 
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Так зване «хлібне перемир'я», яке набрало чинності 1 липня, поки що забезпечило 

зменшення жертв серед цивільного населення. Проте нерегулярні зіткнення та 

надзвичайна забрудненість території мінами продовжують загрожувати життю 

мільйонів людей. Так, у звітному періоді щонайменше 16 цивільних осіб було 

поранено, та троє, у тому числі хлопчик, загинули через міни, міни-пастки та інші 

ризики, пов’язані з вибуховими пристроями. Під час одного інциденту через вибух 

міни було поранено батька та сина, коли вони косили траву.  Очікується, що з 

початком сезону польових робіт кількість таких інцидентів збільшиться.  Незважаючи 

на зусилля щодо просування гуманітарних питань та захисту прав цивільного 

населення, міни все ще продовжують використовуватися у населених районах, у тому 

числі у зонах уздовж «лінії розмежування» та поблизу контрольних пунктів. 

Дві людини померли через проблеми зі здоров’ям під час 

очікування на контрольно-пропускному пункті  

Принаймні 16 цивільним громадянам, здебільше літнім людям, було надано медичну 

допомогу під час очікування в багатогодинних чергах на контрольних пунктах 

в'їзду/виїзду (КПВВ) для перетину «лінії розмежування». Двом із них допомога 

надійшла занадто пізно, і вони померли. Найбільш вірогідною причиною є те, що 

взагалі на контрольних пунктах немає достатньої кількості медпунктів, місць, де 

можна сховатися в тіні від сонця, та місць для охолодження, до яких можна легко 

дістатися. Незважаючи на 

повсякденні складності, лише  в 

червні було зареєстровано 1,2 

мільйона індивідуальних перетинів 

через п’ять діючих контрольних 

пунктів, оскільки люди намагаються 

отримати доступ до базових 

послуг, підтримувати родинні 

зв’язки та одержувати соціальні 

виплати, в тому числі пенсії.  

«Ми часто чекаємо так довго, 

що я зазвичай втрачаю відлік часу. Як правило, дістатися до іншої сторони 

в мене забирає  цілий день», — каже Ольга. З 2015 року двічі на тиждень вона 

перетинає «лінію розмежування» на КПВВ «Мар'їнка», щоби відвідати бабусю та 

передати їй необхідні ліки.  

Проблема безпеки на контрольних пунктах залишається дуже гострою, що головним 

чином пов’язано з мінометними обстрілами та снайперським вогнем, а велика 

кількість мін становить додаткові ризики для цивільних громадян, які регулярно 

здійснюють такі подорожі.  

Інфраструктура водопостачання потрапляла під обстріли 57 

разів цього року   

Незважаючи на неодноразові заклики до 

захисту цивільних громадян та критично 

важливої інфраструктури, з початку 2018 р. 

Донецька фільтрувальна станція (ДФС) 

потрапляла під обстріли 21 раз, що призвело 

до зупинення водопостачання загалом 

протягом 17 днів. Шостого травня ДФС 

зупинила роботу на три дні після того, як 

унаслідок обстрілу було пошкоджено лінії електропередачі. Через той самий інцидент 

дев’яти працівникам також довелося провести дві ночі на станції, оскільки вони не 

могли її залишити через обстріли. 17 травня лінії електропередачі ДФС знову було 

 
«За чотири роки 
конфлікту на сході 
України мільйони 
людей дійшли до 
останньої межі»,  - 
зазначає Урсула 
Мюллер, помічниця 
Генерального 
секретаря ООН з 
гуманітарних  питань 
та заступниця 
Координатора з 
питань надзвичайної 
допомоги 

Черга цивільних громадян в очікуванні перетину 
КПВВ «Мар'їнка», Валіджон Раноєв, УКГС  Україна 
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пошкоджено, що призвело до припинення постачання чистої води 345 000 людей ще 

на шість днів. 

Загалом у травні критично важлива інфраструктура потрапляла в зону обстрілів в 13 

окремих випадках, що фактично означає один випадок кожні 48 годин. У червні 

повідомлялося про 10 подібних інцидентів. Серед інших об’єктів інфраструктури, які 

постраждали внаслідок обстрілів, — Докучаєвське управління водопровідно-

каналізаційного господарства, насосна станції першого підйому Південнодонбаського 

водогону та Горлівська фільтрувальна станція. За оцінками Кластера води, санітарії 

та гігієни (ВСГ), за перше півріччя 2018 р. сталося принаймні 57 інцидентів, які 

стосувалися об’єктів водопостачання та водовідведення.   

Перша заява Ради Безпеки з приводу впливу бойових дій на 

гуманітарну ситуацію на сході України  
6 червня Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) опублікувала 

Президентську заяву стосовно України, в якій члени висловили «глибоку 

занепокоєність у зв’язку з недавнім погіршенням ситуації у сфері безпеки на сході 

Україні та серйозним впливом цього на цивільне  населення». У Заяві також було 

підкреслено «необхідність розширення заходів, спрямованих на полегшення 

страждань цивільного населення».  Заяву було зроблено за підсумками брифінгу РБ 

ООН з питань України від 29 травня, який проводився вперше з лютого 2017 р. 

Помічниця Генерального секретаря 

ООН з політичних питань, Голова 

Спеціальної моніторингової місії 

Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) 

та Помічниця Генерального секретаря 

ООН з гуманітарних  

питань/Заступниця Координатора з 

питань надзвичайної допомоги 

повідомили присутніх про останні зміни 

гуманітарної ситуації, та всі учасники 

Ради Безпеки висловились з цього приводу. Учасники підкреслили, що ситуація у 

сфері безпеки на сході України погіршується, що поглиблює негативні гуманітарні 

наслідки для цивільних громадян. Помічниця Генерального секретаря ООН з 

гуманітарних  питань/Заступниця Координатора з питань надзвичайної допомоги  

підкреслила, що через складну гуманітарну ситуацію ресурси мільйонів українців 

вичерпано і вони досягли останньої межі. Помічниця Генерального секретаря ООН 

також нагадала про заклик Генерального секретаря ООН та 80 Держав-членів 

посилити захист цивільного населення. 
 

Позитивні зміни в законодавстві щодо доступу до базових 

послуг   
Київський апеляційний адміністративний суд визнав нечинними декілька положень 

постанов Кабінету Міністрів України (КМУ), якими вимагається проведення 

верифікації поточного місцезнаходження ВПО для здійснення виплати та отримання 

ВПО пенсій та соціальних пільг. Судом зазначено, що КМУ не надав висновків 

антидискримінаційної експертизи проектів постанов до їх затвердження, як того 

вимагає законодавство. Відповідно до юридичного аналізу, проведеного Датською 

Радою у справах біженців (ДРБ), Суд визнав той факт, що ці положення призводять 

до непрямої дискримінації за ознаками місця проживання та перебування на обліку 

ВПО. Згідно з рішенням Суду, закон вимагає від ВПО надати дані тільки про своє 

місце проживання, а не поточного місцезнаходження, отже, немає обв’язку 

повідомляти державу про відсутність за заявленим місцем проживання. 

 
«Глибоку 
занепокоєність у 
зв’язку із серйозним 
впливом конфлікту на 
цивільне  населення» 
висловлено в першій 
Заяві Ради безпеки 
ООН щодо 
гуманітарного впливу 
конфлікту на сході 
Україні  

Урсула Мюллер, помічниця Генерального секретаря 
ООН з гуманітарних  питань/Заступниця 
Координатора з питань надзвичайної допомоги 
Організації Об'єднаних Націй 
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Українці, які проживають на не підконтрольних Уряду територіях (НПУТ), мають 

можливість отримувати пенсії лише за умови переїзду на підконтрольні Уряду 

території (ПУТ) для реєстрації як внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та 

проходження процедури верифікації. З часом через такий зв’язок між реєстрацією 

ВПО та вимогами для одержання пенсії різні групи людей, які мають законне право 

на отримання пенсій, втратили це право. Отже, за даними УВКПЛ, із початку воєнних 

дій понад 600 000 людей втратили доступ до пенсійних виплат. 

Кабінет Міністрів вніс зміни до деяких урядових постанов щодо доступу ВПО 

до пенсій та соціальних виплат 

КМУ прийняв важливу Постанову  щодо доступу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 

до пенсій та соціальних виплат. Згідно з юридичним аналізом ДРБ, Постанова 

вносить низку позитивних змін до існуючих нормативних документів. Стислий огляд 

таких змін наведено нижче: 

• Діти ВПО, які народилися після ескалації воєнних дій на сході України у 
квітні 2014 р., можуть тепер вважатися ВПО та, отже, відповідають вимогам 
для отримання державних пільг. 

• Студенти-ВПО певного віку тепер мають право на щомісячні виплати в сумі 
1 000 грн (майже 40 дол. США) протягом навчання, що є суттєвим 
збільшенням виплати. 

• ВПО, які отримують соціальні виплати та пенсії шляхом доставки через 
державну поштову службу та які не здатні до самообслуговування (люди з 
інвалідністю I групи та інші особи, які мають відповідний медичний 
висновок), звільняються від необхідності фізичного відвідання банку-
емітенту - «Ощадбанку». Співробітник пошти здійснить так звану 
ідентифікацією під час доставки коштів.   

• Діти певного віку, які отримали паспорт та інформацію про яких внесено до 
Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, тепер 
можуть отримати довідку про статус ВПО незалежно від місця проживання, 
зазначеного в їхніх ідентифікаційних документах. 
 

Постанова Кабінету Міністрів скасовує вимогу щодо наявності договорів 

оренди для отримання ВПО житлових субсидій 

27 квітня КМУ прийняв Постанову № 329, якою вносяться суттєві зміни щодо вимог 

для отримання житлових субсидій ВПО. Житлові субсидії (інший варіант — «субсидії 

на комунальні послуги») надаються уразливим соціальним групам, дохід яких є 

недостатнім для сплати за житлово-комунальні послуги. Згідно з правовим аналізом 

ДРБ, раніше ВПО повинні були надавати договори оренди для отримання таких пільг. 

Отже, багато хто з ВПО був позбавлений цієї пільги, оскільки не мав можливості 

отримати від орендодавця формальний договір оренди житла. Постановою тепер цю 

вимогу виключено і замінено на подання особою, яка проживає в приміщенні, 

відповідної декларації. 

Хоча ще незрозуміло, який буде вплив цих останніх змін у законодавстві, проте це є 

позитивним фактом, оскільки доступ, серед іншого, до соціальних виплат, пенсій та 

базових послуг, в тому числі до житлово-комунальних послуг, є одною з найбільш 

важливих проблем, з якими ВПО та постраждалі громади стикаються кожного дня. 

Негайно потрібно фінансування для реалізації критично 

важливої гуманітарної діяльності  

Гуманітарні організації надають необхідну допомогу та захист чоловікам, жінкам та 

дітям, які опинилися в найбільш уразливому становищі по обидва боки «лінії 

розмежування».  Проте відсутність необхідних коштів ускладнює гуманітарну роботу. 

Станом на 30 червня1, було профінансовано лише 22 відсотки від необхідних 187 

мільйонів дол. США за Планом гуманітарного реагування. Оскільки пройшло вже 

                                                      
1На момент публікації на 13 серпня рівень фінансування дорівнював 27%.  

План гуманітарного 
реагування 2018 р.: 
78 % дефіцит коштів 
має бути негайно 
усунено 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-u73
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-2018-humanitarian-response-plan-hrp
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шість місяців 2018 р., дефіцит коштів на рівні 81% означає, що багато з сезонних 

критичних проектів залишиться повністю або частково нереалізованими. Деякі 

кластери, такі як Кластер води, санітарії та гігієни, отримали менше ніж 10 % від 

необхідної суми. Потрібно негайно збільшити фінансування для реалізації критично 

важливих гуманітарних заходів по обидва боки «лінії розмежування».  

Російська Федерація поінформувала УКГС в Нью-Йорку, що вона відправила два 

конвої, як повідомляється, з 800 тоннами дитячого харчування, шкільних наборів, 

медичного та аварійно-рятувального обладнання2 в Донецьку та Луганську області 

(НПУТ) 24 травня та 28 червня. 

Для ефективного використання ресурсів, а також для реєстрації та визнання внесків 

донори та партнери повинні звітувати про заявлені, виділені та отримані внески на 

сайті https://fts.unocha.org.  

                                                      
2УКГС сповіщає про вищезазначене на підставі повідомлення до нью-йоркського офісу, але немає можливості перевірити 

цю інформацію. 
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Валіджон Раноєв, спеціаліст з питань громадської інформації та звітності, ranoev@un.org, +380 95 284 73 22 
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