
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

ОСНОВНІ ПОДІЇ  
• Сплеск бойових дій у 

Красногорівці 

 

• Бюрократичні перепони 

позбавляють сотні людей 

доступу до соціальних 

пільг 

 

• Перебої у водопостачанні 

впливають на життя тисяч 

людей 

 

• Зусилля з підвищення 

готовності до 

надзвичайних ситуацій 

посилюються  

 

• Розробка програм з 

надання грошової 

допомоги сягає нового 

рівня 

 

• Недостатнє фінансування, 

продовжує становити 

серйозну загрозу для 

доставки допомоги 

агенціями ООН та НУО  

 

 

 

 

Доступ до охорони здоров'я для близько 70 
тисяч осіб обмежений   
Конфлікт на сході України продовжує негативно впливати на життя мільйонів людей. 
Бойові дії, як і раніше, спричиняють виникнення потреб у багатьох секторах. Різке 
збільшення обстрілів у Красногорівці (Донецька область, підконтрольна Уряду 
територія – ПУТ) наприкінці травня 2017 року негативно позначились на житті понад 
70 тисяч осіб, адже була пошкоджена Центральна районна лікарня, що обслуговує 
Мар’їнський район. Бойові дії в цьому районі призвели до пошкодження майже 50 
будинків та трьох шкіл, де навчається близько 1 тисячі дітей, місцева влада швидко 
розпочала ремонтні роботи. 3 червня Міністерство України з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) звернулося до 
гуманітарної спільноти з проханням допомогти задовольнити життєво важливі 
потреби. Нещодавня активізація військових дій у Красногорівці призвела до 
виникнення потреб у сфері житла та непродовольчої допомоги, освіти, охорони 
здоров'я та водопостачання, санітарії та гігієни. ООН та неурядові організації 
збільшили зусилля з реагування та планують підтримати Уряд шляхом надання 
термінової допомоги, що включає забезпечення будівельними матеріалами для 
ремонту житла та іншими непродовольчими товарами. 
 

Обмежений доступ до соціальної підтримки погіршує умови життя 
найбільш уразливих людей 
 
Зважаючи на невизначені перспективи перемир’я, деякі найбільш уразливі групи 
населення (за оцінками, 3,8 мільйона людей), що потребують термінової допомоги, 
продовжують щодня стикатися з труднощами. Бюрократичні перешкоди, що 
створюються усіма учасниками конфлікту, та відсутність рішень для систематичних 
проблем, обмежують доступ людей до пенсій та інших соціальних виплат. Люди 
похилого віку, очолювані жінками домашні господарства, інваліди та інші уразливі 
групи змушені щоразу вимагати виплати соціальної допомоги. Тисячі людей взагалі 
позбавлені соціальних виплат, що у багатьох випадках є їх єдиним джерелом 
існування. 
 
З лютого 2016 року Уряд призупинив соціальні виплати та пенсії для близько 600 
тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до перевірки їх довідок ВПО. Це рішення 
збільшило рух цивільних осіб по всій лінії фронту та особливо позначилося на 
пенсіонерах, які проживають на непідконтрольних Уряду територіях (НПУТ), які, 
відповідно до українського законодавства, змушені зареєструватися як ВПО для 
отримання своїх виплат. Процедура, на додаток до регулярних перевірок у 
відповідних організаціях, передбачає фізичну перевірку житла пенсіонерів-ВПО. 
 
Перевірка статусу пенсіонерів, що була впроваджена декількома суб'єктами, у тому 
числі державним банком, ще більше обмежила доступ ВПО до соціальних виплат. 

Гуманітарний бюлетень 
Україна 

Випуск 18 | 1-31 травня 2017 р. 

У цьому випуску 
  Труднощі з доступом до соціальних пільг С. 1  

    Переривання поставок життєво важливої 
 допомоги С. 3  

Заходи з підвищення готовності до  
надзвичайних ситуацій С. 4  

Недостатнє фінансування С. 4  
 Заріна, 10 років, мешкає в селі Жованка, розташованому на 

«лінії розмежування» на сході України. Вона мріє про мир та 
новий будинок. © Є.Каплін/НУО «Проліска» 
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Нещодавня така перевірка розпочалася у березні-квітні 2017 року та викликала 
занепокоєння щодо захисту населення. Згідно даних Кластера захисту, остання 
процедура перевірки лише у 2017 році призвела до затримки або призупинення 
виплати пенсій для приблизно 200 тисяч осіб, а довгі черги на контрольних пунктах 
в’їзду та виїзду (КПВВ) та у відділеннях банків позначилися на стані здоров'я 
уразливих пенсіонерів. Спостерігаються застосування неоднакових підходів різними 
або, іноді, тими ж суб’єктами у регіонах. Моніторинг Кластера захисту свідчить про те, 
що відділи Пенсійного фонду та Міністерства соціальної політики у різних районах 
Донецької та Луганської областей (ПУТ) застосовували низку спеціальних заходів для 
відновлення пенсій або перевірки статусу ВПО. 

Кількість жертв та гуманітарні потреби населення зростають, а конфлікт 
переростає у тривалу кризу 

Гуманітарна ситуація в Україні вже майже не з’являється у світових новинах. Хоча у 
період з кінця січня до лютого 2017 року не відбувалося суттєвої ескалації бойових 
дій, як і раніше, військові зіткнення щодня забирають життя цивільних та завдають 
шкоди інфраструктурі на ПУТ та НПУТ, незважаючи на неодноразові домовленості 
про припинення вогню. Згідно з попередніми звітами, остання тимчасова 
домовленість, досягнута 1 червня, також тривала недовго, а використання легкої та 
важкої зброї досі є широко поширеним. 

У травні 2017 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) 
зафіксувало 76 жертв серед цивільного населення (вісім загиблих та 68 поранених). 
Це на 8% більше у порівнянні з попереднім місяцем (70 жертв серед цивільних осіб, 
у тому числі 13 загиблих та 57 поранених). Кількість жертв внаслідок обстрілів 
збільшилася утричі (п'ятеро осіб загинули та 36 отримали поранення, у порівнянні з 
13 пораненими у квітні), що становить 54% від усіх жертв внаслідок конфлікту. 
Водночас, 13 жертв (двоє загиблих та 11 поранених) були спричинені використанням 
стрілецької та легкої зброї. Інциденти, пов'язані з вибухом мін, вибухонебезпечних 
залишків війни (ВЗВ) та мін-пасток, становили 29% жертв серед цивільного 
населення (одна людина загинула та 21 отримала поранення). 

За оцінками УВКПЛ, загальна кількість загиблих серед цивільного населення за весь 
період конфлікту (з 14 квітня 2014 року по 5 червня 2017 року) сягає понад 2 тисячі 
осіб (включаючи, щонайменше, 137 дітей). Кількість цивільних, які отримали 
поранення внаслідок конфлікту, становить сім – дев’ять тисяч осіб. За цими цифрами 
– звичайні українські сім'ї, які зазнали найжорсткіших та найболючіших наслідків 
конфлікту. 

Захист житла та критичної цивільної 
інфраструктури є важливим пріоритетом 
Хаотичні обстріли будинків та життєво важливої цивільної інфраструктури, від якої 
залежать мільйони людей, призводять до збільшення гуманітарних потреб. За 
даними гуманітарних партнерів, які працюють поблизу «лінії розмежування», у травні 
2017 року було пошкоджено понад 230 будинків, що призвело до виникнення ще 
більших потреб у сфері житла та раннього відновлення. Ці інциденти відбувалися у 
декількох районах на ПУТ та НПУТ. 

Бойові дії продовжують обмежувати доступ до безпечної освіти 

Особливе занепокоєння викликають безперервні обстріли поблизу навчальних та 
медичних закладів. 17 травня спортивна школа у Мар’їнці (Донецька область, ПУТ) 

Кількість нещасних 

випадків серед 

цивільного населення 

зростає через 

небезпеку, що досі 

триває 

Всі сторони конфлікту 

повинні поважати 

норми міжнародного 

гуманітарного права, 

гуманітарні принципи 

та принципи захисту 

прав людини 
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потрапила під обстріл, що призвело до термінової евакуації близько 140 дітей. 24 
травня обстріл стався поблизу школи, розташованої у цьому ж районі, учні змушені 
були ховатися у бомбосховищах. Місцева влада повідомила, що школа отримала 
серйозні пошкодження, на ремонт закладу виділено необхідні кошти. Тільки у травні 
на ПУТ пошкоджено п'ять навчальних закладів, повідомляється про ще три випадки 
на НПУТ, але ці дані ще не були перевірені. У 2017 році, за даними Кластера освіти, 
щойнайменше 23 навчальні заклади постраждали від осбтрілів, що негативно 
вплинуло на понад три тисячі дітей. Ця цифра не включає неперевірені інциденти 
обстрілів, тимчасове закриття та пошкодження шкіл, що були закриті раніше. Доступ 
до безпечної та якісної освіти надалі ускладнюється. 

Незважаючи на небезпеку, кількість перетинів «лінії розмежування» у 
травні досягла рекордного рівня 

Бойові дії поблизу усіх п'яти робочих 
КПВВ продовжують перешкоджати 
вільному руху цивільних осіб. Хоча 
кількість індивідуальних перетинів на 
всіх контрольно-пропускних пунктах у 
травні суттєво зросла (більше одного 
мільйона індивідуальних перетинів у 
порівнянні з 898 407 у квітні), 
збільшення інцидентів у сфері безпеки 
на контрольно-пропускних пунктах або 
поблизу КПВВ, зафіксованих протягом 
2017 року, як і раніше, викликає 
занепокоєння. У травні у районах 

поблизу КПВВ «Гнутове» та «Мар’їнка» зафіксовано щонайменше два обстріли 
протягом дня. Ці інциденти призвели до призупинення роботи КПВВ на декілька 
годин. Крім того, неналежні умови на всіх КПВВ загострюють гуманітарні проблеми та 
викликають стурбованість щодо питань захисту, незважаючи на посилені заходи 
партнерів з оновлення цих контрольно-пропускних пунктів. Проте позитивним 
зрушенням є подовження з 1 червня 2017 року робочих годин всіх КПВВ протягом 
літа. Наразі КПВВ працюють з 06:00 до 20:00. 
 
Доступ до безпечної води, як і раніше, надзвичайно ускладнений 

У травні щодня повідомлялося про обстріли взаємопов'язаних об'єктів життєво 
важливої інфраструктури електро- та водопостачання на ПУТ та НПУТ. Кластер 
водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ) повідомляє про щонайменше 15 інцидентів, 
зареєстрованих у травні, порівняно з чотирма у квітні. У той час, як ремонтні бригади 
ризикували життям, працюючи над відновленням пошкодженої інфраструктури, 
небезпека обстрілів та присутність мін часто затримують ремонтні роботи на декілька 
днів. Окрім обстрілів, потреби тисяч людей також посилюються через стан застарілої 
інфраструктури водопостачання. Наприклад, 4 травня Попаснянський водоканал 

У травні кількість 

індивідуальних 

перетинів на всіх 

КПВВ значно зросла 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
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(ПВК) призупинив подачу води на НПУТ, за повідомленнями, через пошкоджений 
трубопровід або повітряний клапан поблизу населеного пункту Золоте (ПУТ 
Луганської області). ПВК повідомив про відсутність коштів для проведення ремонтних 
робіт, що перешкоджає доступу до безпечної питної води для близько 460 тисяч осіб, 
які, в основному, проживають на НПУТ. Тимчасові заходи, спрямовані на подолання 
дефіциту води, включали подачу води за розкладом, скорочення об’ємів подачі води 
або використання резервних запасів води. 

Водночас, незважаючи на численні заклики, проблема несплачених рахунків між 
юридичними особами на ПУТ та НПУТ досі не вирішена, хоча Кластер ВСГ 
повідомляє про те, що наприкінці травня ПВК отримав деякі платежі з НПУТ. Ці 
труднощі у роботі систем енерго- та водопостачання через «лінію розмежування» 
надалі серйозно загрожують доступу мільйонів людей до основних послуг. 

Зв’язок гуманітарного реагування з 
заходами щодо готовності до надзвичайних 
ситуацій  
В Україні зберігаються фактори різного характеру, що можуть привести до швидкого 
погіршення гуманітарної ситуації. Серед них: нестабільність загальної ситуації у 
сфері безпеки, можлива ескалація бойових дій поблизу індустріальних районів (де 
розташовуються шахти, об’єкти металургійної та хімічної промисловості, 
підприємства енергопостачання, сміттєзвалища, терикони тощо) та проблеми з 
доступом до води. Партнери продовжують зусилля щодо підвищення готовності до 
надзвичайних ситуацій на випадок розвитку комплексного сценарію. Ключові 
кластери розпочали перегляд існуючих планів дій на випадок виникнення 
непередбачених обставин, включаючи проведення міжвідомчої оцінки. Однією з 
основних змін, що очікуються у результаті цього процесу, є орієнтованість на 
комплексний характер кризи, обумовлений екологічними ризиками та ризиками 
обмеженого водопостачання.  

26 травня МТОТ скликало зустріч провідних державних структур та міжнародних 
партнерів з метою обговорення складності екологічних проблем та визначення 
шляхів зменшення ризиків широкомасштабного гуманітарного впливу. Протягом 
зустрічі учасники закликали до більш тісної співпраці у пошуку термінових заходів для 
визначення існуючих проблем та розробки детального плану дій. У рамках термінових 
заходів Кабінет Міністрів звернувся з проханням створити міжвідомчу робочу групу з 
«екологічних питань та питань захисту навколишнього середовища у Донецькій та 
Луганській областях». Очікується, що частина робочої групи буде представлена 
широким колом зацікавлених сторін, включаючи представників центральних та 
місцевих органів влади, а також міжнародної спільноти  

З метою підтримки та сприяння загальному процесу підготовки, уряд Швейцарії 
направив двох експертів із питань захисту навколишнього середовища, які у рамках 
тримісячної місії прибули до України 29 травня. Місія полягає у проведенні аналізу 
існуючих та потенційних екологічних ризиків, що сприятиме більш повному розумінню 
ситуації та викликів на сході України, де зосереджена велика кількість промислових 
об’єктів. 
 

Фінансування залишається на критично низькому рівні, партнери 
вимушені скорочувати витрати для задоволення потреб населення  

Готовність гуманітарних партнерів працювати в умовах різноманітних викликів, 
включаючи скорочення гуманітарного простору, обмежений доступ та постійні бойові 
дії, суттєво ускладнюється через брак фінансування. Станом на кінець травня 
отримано лише 31,5 мільйона дол. США від необхідного фінансування у 214 
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мільйонів дол. США (14,7%), багато партнерів вичерпали ресурси протягом перших 
п'яти місяців року, реагуючи на термінові мультисекторні потреби. 

 
Деякі життєво важливі заходи, що можуть бути припинені через недостатнє 
фінансування, включають надання допомоги у сфері захисту, житла та 
непродовольчої допомоги та ВСГ. Брак коштів ускладнює життя мільйонів людей, чиє 
життя залежить від гуманітарної допомоги. Фінансування відіграє важливу роль у 
полегшенні долі людей, які постраждали внаслідок конфлікту, що триває вже 
четвертий рік поспіль. Партнери, як і раніше, повинні об'єднати зусилля для 
задоволення існуючих потреб, але значний брак коштів негативно позначається на їх 
діяльності. 
 
Число партнерів, які стикаються з проблемою недостатнього фінансування, 
збільшується. Тільки у 2017 році через брак коштів дві міжнародні НУО припинили 
свою діяльність в Україні. Також існує серйозний ризик скорочення життєво-важливої 
логістичної підтримки. Зважаючи на те, що кадрові ресурси Кластера у найближчі 
місяці будуть істотно зменшені, необхідно узгодити заходи щодо продовження 
ключової діяльності через «лінію розмежування», що здійснювалася у рамках 
Кластера для підтримки широкого кола представників гуманітарної спільноти.  

 
Для забезпечення ефективного використання наявних ресурсів, реєстрації та 
визнання внесків, донорів та партнерів запросили зареєструвати заявлені, сплачені 
та отримані внески за адресою: https://fts.unocha.org. 
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30 травня партнери завершили аналіз результатів реалізації Плану гуманітарного 
реагування (ПГР) за перший квартал 2017 року. За чотири роки конфлікту, за трьома 
стратегічними напрямками ПГР цільові показники досягнуті, у середньому, лише 5%. 
Для звичайних людей це означає неможливість реалізувати свої права, обмежений 
доступ до основних послуг належної якості, включаючи харчування, охорону здоров'я, 
житло, підтримку водопостачання та санітарії, а також руйнування вже майже 
вичерпаних ресурсів для виживання. 
 
Крім того, 1 червня Гуманітарна група країни оприлюднила щорічний звіт про 
досягнення ПГР 2016 року. Аналогічним чином, при фінансуванні трохи більше 30% 
протягом року гуманітарні партнери змогли допомогти тільки 1,7 мільйонам людей, 
більшість з яких проживає у доступних районах, тоді як понад 1,1 мільйона у 2016 
році не отримали допомогу, яка була їм вкрай необхідна для збереження людської 
гідності. Тим часом, велика частина цільової групи населення, що знаходиться у ще 
складнішій ситуації, не отримала необхідної допомоги через обмеження доступу, 
небезпеку або бюрократичні перешкоди, що заважали партнерам розгорнути 
повномасштабну діяльність, попри постійні адвокаційні зусилля. 
 
Проте, незалежно від існуючих проблем, партнери продовжують надавати допомогу 
через залучення всіх можливих ресурсів та застосування, за необхідністю, більш 
прагматичних підходів. Наприклад, Кластер логістики сприяв доставці понад 235 тонн 
гуманітарної допомоги (що складалася, головним чином, із матеріалів для ремонту 
житла) до двох областей на НПУТ. Інші кластери також надавали допомогу людям, 
які її потребують, у різних сферах, включаючи освіту, охорону здоров'я, харчування, 
засоби до існування, житло та ВСГ. Також повідомляється, що 25 травня Російська 
Федерація відправила 65-й конвой до Донецької та Луганської областей (НПУТ), з 
близько 500 тоннами гуманітарної допомоги (зокрема, харчові набори для дітей та 
медикаменти). 

Цілі Великої домовленості: розширення 
програм з надання грошової допомоги (ПГД), 
локалізованого реагування та підвищення 
життєстійкості населення  
Зусилля з реагування включають надання допомоги у натуральній формі, а також 
надання грошових коштів. Україна була однією з перших країн, яка визначила 
багатоцільову грошову допомогу (БГД) окремим рядком бюджету ПГР. Короткий 
аналіз ПГР 2017 року вказує на те, що використання програм з надання грошової 
допомоги (ПГД) значно зросло – з 25% у 2016 році до 42% у 2017 році. Більше 40% 
заходів у рамках гуманітарного реагування застосовували грошову модальність у 
наданні допомоги. 

Таке значне збільшення обумовлено кількома чинниками, включаючи 
функціонування ефективних ринків (на ПУТ), тим, що бенефіціари віддавали 
перевагу грошовій допомозі, а також продовженням діяльності на підтримку 
використання грошової допомоги у всіх відповідних випадках. 31 травня Гуманітарний 
координатор приєднався до групи експертів на робочій нараді Міністерства 
Великобританії з міжнародного розвитку та Всесвітньої продовольчої програми за 
проектним напрямом «Велика домовленість», щоб представити аналіз і досвід 
України у збільшенні використання грошової допомоги у рамках зобов'язань, 
визначених на Всесвітньому гуманітарному саміті у 2016 році. Однак інтеграція та 
надання грошової допомоги на НПУТ обмежені через недостатній доступ та 
відсутність відповідної допоміжної інфраструктури.  

Водночас партнери продовжують співпрацювати з місцевими органами влади на 
основі існуючих структур, продовжуючи, за можливості, пов'язувати заходи з розвитку 
з поточними гуманітарними зусиллями та локалізувати механізми реагування. Ці дії 
мали позитивні результати, оскільки місцеві органи влади та організації на ПУТ тепер 
мають кращі можливості для координації на місцях. Вони також можуть більш 
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ефективно і точно визначати можливості для об'єднання заходів з розвитку та 
надання гуманітарної допомоги, виходячи з існуючого контексту. Загалом, для 
гуманітарних партнерів та партнерів з розвитку існують позитивні ознаки 
продовжувати нарощувати потенціал та об'єднувати зусилля з розвитку та надання 
гуманітарної допомоги у рамках глобальних та загальнодержавних заходів. Проте, 
подібні проблеми з фінансуванням, як і раніше, становлять загрозу для цих 
сприятливих умов. 

 

                               

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-Йорку, morland@un.org, тел. +1 917 224 0621 

Інші гуманітарні бюлетені УКГС ООН опубліковані за адресою: 

http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.unocha.org | www.reliefweb.int  
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