
В результаті обстрілу будинок Соні було пошкоджено, а сама 
жінка отримала струс мозку, Майорськ (Донецька область).©НУО 
«Проліска»/E. Каплін 

У цьому випуску

ОСНОВНІ ПОДІЇ
• Кількість жертв знову 

зростає

• Життєво важливі об’єкти 
водної інфраструктури 
під загрозою руйнування

• Отримання соціальної 
допомоги надалі 
ускладнюється

• Перешкоди доступу 
негативно впливають 
на можливість 
надання допомоги 
найуразливішим 

• Плану гуманітарного 
реагування (ПГР), як 
і раніше, серйозно не 
вистачає фінансування

Цивільне населення, як і раніше, платить най-
вищу ціну
Незважаючи на численні зусилля щодо  забезпечення дотримання угод про припинення 
вогню, бойові дії тривають щодня, спричиняючи все більше потреб та призводячи до 
додаткових втрат. За відсутності перспективи вирішення ситуації, конфлікт продовжує 
погіршувати повсякденне життя тисяч людей, які живуть по обидва боки від «лінії 
розмежування», посилюючи їх залежність від зовнішньої допомоги та забираючи надії 
на нормальне життя. Тенденція до зростання жертв серед цивільного населення триває. 
З березня по 14 травня 2017 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини 
(УВКПЛ) підтвердило 178 жертв серед цивільного населення (35 загиблих та 143 
поранених). За оцінками агентства, загальна кількість загиблих серед цивільних осіб 
з початку конфлікту (у період з 14 квітня 2014 року по 14 травня 2017 року) перевищує 
2 тисячі, а кількість цивільних, які отримали поранення, становить 7-9 тисяч осіб1. 
Причиною більшості жертв є обстріли, підрив на мінах та вибухонебезпечних залишках 
війни (ВЗВ). Крім того, значні пошкодження, завдані житловим будинкам та життєво 
важливій інфраструктурі, зокрема об’єктам електро- та водопостачання, лікарням та 
школам, збільшує потреби людей, які живуть у зоні активних бойових дій.
За посередництва Тристоронньої Контактної групи у Мінську, на період Великодніх 
свят було досягнуто оновлену угоду про припинення вогню. Це призвело до відносного 
зменшення військових дій на початку квітня. Однак ці заходи тривали недовго, та 
протягом березня і до середини травня спостерігалася тенденція активізації бойових 
дій. Основні «гарячі точки» боїв здебільшого не змінюються. Деякі з районів, де значна 
кількість людей продовжує бути свідками щоденних бойових дій, - це райони навколо 
Авдіївки – Ясинуватої, Мар’їнки, Маріуполя та прилеглі населені пункти (Донецька 
область), а також Новоайдар, Новотошківка, Кримське, Попасна та Станиця Луганська 
(Луганська область). Хаотичний характер боїв також негативно впливає на повсякденне 
життя багатьох жителів інших малих і середніх населених пунктів на підконтрольних 
(ПУТ) та непідконтрольних Уряду територіях (НПУТ).

1 Консервативна оцінка УВКПЛ на основі наявних даних; вважається, що фактична кількість жертв більша.
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Семен, 55 років, тримає в руках уламок від міни. Він отримав 
поранення, коли міна вибухнула поблизу його будинку у Мар’їнці 
(Донецька обл). ©УВКБ/М. Юренев.
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Інциденти, пов’язані з вибухом мін та вибухових пристроїв, призводять до 
численних втрат
Ризик загибелі та травм від вибуху мін та боєприпасів, що не розірвалися (БНР), 
залишається високим, нещасні випадки фіксуються майже щодня. За даними УВКПЛ, 
у березні-квітні міни та ВЗВ стали причиною 70 жертв серед цивільного населення 
(22 загиблих і 48 поранених), що на 94% перевищує дані за аналогічний період 2016 
року (36 жертв загалом, четверо загиблих і 32 поранених). У березні-квітні 74,3% з цих 
жертв зафіксовано на НПУТ, де гуманітарний доступ є обмеженим, порівняно з  66,6% 
у 2016 році. 
Життєво важлива цивільна інфраструктура продовжує зазнавати пошкоджень
Особливе занепокоєння викликають постійні повідомлення про пошкодження 
будинків та життєво важливої інфраструктури, що впливає на життя мільйонів людей. 
У період з березня по квітень зафіксовано щонайменше 25 інцидентів поблизу або 
безпосередньо на об’єктах життєво важливої інфраструктури. За даними Кластера 
житла та непродовольчих товарів, ремонт пошкодженого від обстрілів житла становив 
понад 80% житлових інтервенцій з початку 2017 року.
За даними Кластера освіти, з початку 2017 року 32 навчальні заклади безпосередньо 
постраждали від конфлікту. З них щонайменше 18 було пошкоджено та ще 14 
вимушені були закритися на певний період часу, перериваючи освітній процес для 
тисяч дітей на декілька днів або тижнів. У період з березня по квітень через обстріли 
пошкодження отримали щонайменше вісім шкіл та дитячих садків у Авдіївці, Мар’їнці 
(ПУТ), Докучаєвську, Донецьку, Комунарівці і Стахановому (НПУТ). У двох випадках 
об’єкти обстрілювали вдень, що викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки 
дітей та працівників сфери освіти. 
Партнери продовжують надавати 
невідкладну допомогу, зокрема 
проведення аварійного ремонту, 
заходи альтернативної освіти та 
надання соціально-психологічної 
допомоги, для забезпечення 
безперервності процесу навчання. 
Проте проблеми у сфері безпеки, 
зокрема, важкі бої та загрози 
вибуху наземних мін, продовжують 
впливати на доступ до освіти та 
якість навчання, особливо у районах 
уздовж «лінії розмежування».
Сотні людей постраждали через вибухи на складі у Балаклії 
23 березня сталася серія вибухів на складі боєприпасів Збройних Сил України у 
населеному пункті Балаклія (Харківська область), де проживає приблизно 30 тисяч 
людей. Внаслідок інциденту постраждало щонайменше чотири цивільні особи (один 
загиблий). Більше 20 тисяч осіб з північної частини Балаклії та сіл Борщівка, Вербівка 
і Яковенкове негайно покинули цей район та на 10 днів оселилися у сусідніх громадах. 
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомила, що через 
вибухи знищено близько 40 будівель, ще 100 будівель (будинки, молочні ферми, 
школи, залізничні станції та інші об’єкти соціальної інфраструктури) були пошкоджені. 
Кластер освіти зазначив, що близько 50 шкіл, де навчається біля п’яти тисяч учнів, 
тимчасово закрилися. Експлуатацію життєво важливої інфраструктури, в тому числі 
автомобільних доріг, було припинено. Для задоволення потреб постраждалих та 
переміщених осіб, місцеві органи влади та гуманітарні партнери доставили близько 
60 тонн продовольства, 800 матраців, ліки, а також шість тисяч покрівельних листів 
та інших матеріалів житлової допомоги. Масштаб інциденту та  потенційний вплив на 
навколишнє середовище може  потребувати швидкої мобілізації додаткових ресурсів 
всередині країни, а також міжнародної технічної експертизи та підтримки.
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Тисячі людей опинилися на межі кризи енерго- 
та водопостачання
Конфлікт на сході України продовжує негативно позначатися на житті країни, а тисячі 
людей опинилися на межі масштабної гуманітарної кризи. Від збоїв у водо-, енерго- та 
газопостачанні постраждали понад 1,3 мільйона осіб, які живуть по обидва боки від 
«лінії розмежування», зокрема через спричинені обстрілами пошкодження об’єктів 
цивільної інфраструктури (в тому числі Донецької та Горлівської фільтрувальних 
станцій, Південнодонбаського водопроводу та комунального підприємства «Вода 
Донбасу»), а також пошкоджені газопроводи та лінії електропередач. Через відсутність 
доступу та небезпеку (бойові дії, присутність мін та БНР), ремонтні роботи проводились 
на різних етапах, тому перебої у енерго- та, зокрема, у водопостачанні тривали більше 
24 годин. Особливо постраждала від цих численних інцидентів енергетична та водна 
інфраструктура в Авдіївці, Маріуполі, Попасній та Золотому (ПУТ), а також Донецьку, 
Докучаєвську, Стаханові, Спартаку, Верхньоторецькому та Ясинуватій (НПУТ).
Крім постійних обстрілів та пошкоджень, масштабна енергетична система і система 
водопостачання знаходяться на межі фінансового краху. Компанії з енергопостачання 
на ПУТ та НПУТ продовжують шукати рішення фінансових та політичних проблем за 
рахунок простих людей. Комплекс проблем у сфері  енерго- та водопостачання має 
прямий і довготривалий ефект, та спричиняє серйозні гуманітарні наслідки. Відсутність 
угоди щодо вирішення поточних фінансових і бюрократичних проблем загрожує не 
тільки скороченням постачання, але й збільшенням ризику спалаху захворювань, 
що переносяться водою, для близько 400-600 тисяч осіб по обидва боки від «лінії 
розмежування». Очікується, що при високих температурах влітку ризик захворювань, 
що передаються водою, збільшиться, з високою ймовірністю спалаху діареї, холери 
або гепатиту A. Уразливі категорії населення, зокрема літні люди та люди з обмеженими 
фізичними можливостями, які проживають у багатоповерхових будинках, зіткнуться 
з труднощами доступу до води. Школи, будинки для людей похилого віку та лікарні 
можуть постраждати від нестачі води, що призведе до їх тимчасового закриття.

1,3 млн осіб по 
обидва боки від 
«лінії розмежування» 
постійно загрожує 
переривання 
електро- та 
водопостачання 
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Луганське енергетичне об'єднання (ЛЕО) зробило декілька заяв, погрожуючи 
припинити електропостачання для життєво важливих водопровідних насосних станцій 
та систем водопостачання на ПУТ та НПУТ через несплату боргів за використану 
електроенергію. Компанія залежить від фінансових ресурсів для забезпечення 
електроенергії, але вирішила тимчасово не припиняти електропостачання 
водоканалів. Якщо терміново не буде знайдено стале рішення проблеми, існує висока 
ймовірність дефіциту електропостачання та припинення подачі води для щонайменше 
чотирьох комунальних підприємств: Попаснянського водоканалу, Лисичанського 
водоканалу, компанії «Старобільськ Вода» і водоканалу у населеному пункті Сватове. 
Компанія «ЛЕО» наприкінці квітня вже припиняла постачання електроенергії на НПУТ 
Луганської області, змушуючи де-факто владу забезпечувати електропостачання з 
альтернативних джерел, зокрема з Російської Федерації та НПУТ Донецької області. 
Крім фінансових і технічних труднощів, ці альтернативні джерела є тимчасовим 
рішенням через обмеженість ресурсів та відсутність необхідної інфраструктури. 
Попаснянський водоканал  скоротив подачу води до системи «Карбоніт», що проходить 
через НПУТ Луганської області, частково через неможливість сплачувати за ремонт 
трубопроводів. Це призвело до скорочення водопостачання для близько 180 тисяч 
людей у населених пунктах Алмазна, Брянка, Кіровськ, Первомайськ, Стаханов, а 
також спричиняє ризики скорочення для ще 200 тисяч осіб у місті Луганськ та його 
околицях. Альтернативні джерела водопостачання обмежені, а також забезпечують 
воду низької якості або непридатну для пиття воду, люди вимушені використовувати 
віддалені джерела, що становить ризик для літніх людей, жінок і дітей. В якості 
тимчасового рішення, де-факто влада скоротила подачу води та пообіцяла знайти 
альтернативні джерела водозабезпечення.
Гуманітарні партнери продовжують виступати за впровадження сталих рішень. 
24 квітня Кластер водопостачання, санітарії та гігієни разом з Управлінням ООН з 
координації гуманітарних справ (УКГС) організували зустріч з основними донорами та 
партнерами, щоб наголосити на важливості  адвокації, спрямованої на забезпечення 
водо- та електропостачання для цивільних осіб, і ще раз закликали до пошуку сталого 
рішення щодо платежів і переказу коштів через лінію фронту.
 

Перешкоди з доступом тривають
Активізація бойових дій, що зумовила виникнення додаткових потреб, а також 
постійні зміни адміністративних норм мають прямі наслідки для гуманітарного 
доступу та продовжують впливати на життя мільйонів людей. 24 квітня Служба 
безпеки України (СБУ) впровадила нові зміни до «Тимчасового порядку контролю за 
переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей». 
Згідно початкового аналізу Порядку, люди, які проживають поблизу районів уздовж 
«лінії розмежування», матимуть можливість перетинати контрольні пункти в’їзду та 
виїзду (КПВВ) за документами, що засвідчують особу, з відміткою про реєстрацію 
перебування у цих населених пунктах. Нова версія документу також передбачає 
безстрокові електронні перепустки для перетину КПВВ (наразі пропускні документи 
діють протягом 12 місяців). Крім того, обласні військово-цивільні адміністрації стануть 
відповідальними за технічне обслуговування КПВВ і прилеглих територій. Гуманітарні 
партнери працюють з представниками військово-цивільної влади для аналізу наслідків 
нових положень щодо пересування населення,гуманітарних вантажів, персоналу і 
транспортних засобів.
Цивільне населення відчуває наслідки залізничної блокади ветеранами конфлікту 
на ПУТ, плану «націоналізації», представленого де-факто владою 1-го березня, та 
рішення Уряду щодо додаткового обмеження вантажів через лінію фронту. Багато 
людей втратили роботу, центри допомоги Гуманітарного штабу Фонду Ріната 
Ахметова на НПУТ було закрито. Штаб повідомив про 70 тисяч наборів продовольчої 
та непродовольчої допомоги для літніх людей і дітей, які залишилися у приміщенні 
центру гуманітарної допомоги, коли де-факто влада взяла цей район під свій контроль. 
11 квітня Фонд виступив із заявою та підтвердив припинення надання допомоги в усіх 
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Люди у черзі на перетин «лінії розмежування» у східній Україні. ©Фундація.101.
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непідконтрольних Уряду України районах.
Все це відбувається на тлі вираженої продовольчої небезпеки, адже, за даними 
Кластера продовольства та забезпечення доходів, райони Донбасу на НПУТ є найменш 
забезпеченими продовольством (до 14% у Луганській області та 12% у Донецькій 
області). Крім того, середня частка витрат домогосподарств на продукти харчування 
становить 52% на ПУТ та 69% на НПУТ, де половина населення витрачає більше 75% 
своїх коштів на продукти харчування. Припинення діяльності Гуманітарного штабу 
Ріната Ахметова у січні та лютому 2017 року, що надав допомогу близько 250 тисячам 
людей (70% з них – літні люди), щомісяця забезпечуючи їх продуктами харчування, 
викликає занепокоєння, оскільки, якщо допомогу не буде відновлено, це змусить ще 
більше осіб з уразливих груп населення вдаватися до негативних стратегій виживання.
Кількість перетинів «лінії розмежування» збільшується через обмеження 
доступу до соціальної допомоги
Незважаючи на постійну небезпеку та мінливі бюрократичні процедури, кількість 
людей, які перетинають всі п’ять відкритих контрольно-пропускних пунктів, у березні 
– квітні зросла майже на півмільйона, або на 33% у порівнянні з аналогічним періодом 
у 2016 році (1,85 у порівнянні з 1,39 мільйона). Аналогічна тенденція спостерігається 
щодо транспортних засобів. У той же час, інциденти у сфері безпеки періодично 
спостерігалися на всіх контрольно-пропускних пунктах. КПВВ «Мар’їнка» опинився під 
обстрілом 2 та 10 березня і 24 квітня. 15 березня було зафіксовано обстріл поблизу 
КПВВ «Гнутове», що призвело до призупинення роботи протягом 1,5 годин.
Один з основних факторів, що сприяє різкому збільшенню кількості перетинів, – 
необхідність для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 3 квітня пройти обов’язкову 
фізичну перевірку у відділеннях «Ощадбанку», впроваджену Урядом (пізніше термін 
було подовжено до 1 травня), щоб забезпечити продовження виплат соціальної 
допомоги. У березні були зафіксовані рекордні черги на контрольно-пропускних 
пунктах – понад 960 тисяч перетинів у порівнянні з 550 тисячами в лютому. Через 
побоювання не встигнути пройти перевірку у встановлений термін багато людей, 
здебільшого пенсіонери, годинами чекали у довгих чергах на перевантажених КПВВ, 
іноді більш ніж 18 годин. Через відсутність необхідної інфраструктури тисячі людей 
опинилися у важких умовах. Подібний наплив спостерігалися також у відділеннях банків 
(повідомлялося про 500 людей на день) та автобусних станціях. 13 березня 64-річний 
пенсіонер-ВПО помер у черзі в «Ощадбанк» у Сєверодонецьку (ПУТ), три людини 
були госпіталізовані у черзі біля банку у Волновасі (ПУТ). Довге очікування в черговий 
раз призводить до фатальних наслідків. 16 березня літня людина померла через 
стан здоров’я на КПВВ «Мар’їнка». Крім того, 15 березня, щонайменше 40 літніх осіб 
були госпіталізовані за станом здоров’я після довгого очікування на КПВВ «Станиця 
Луганська». Багато людей 
не змогли пройти 
перевірку протягом 
дня, та були вимушені 
залишатися протягом 
декількох днів на ПУТ, 
часто у вкрай складних 
умовах.
Багато літніх людей, 
чиї соціальні виплати 
було припинено, не 
пройшли перевірку через 
відсутність коштів на подорож або неможливість подорожувати. Додаткові вимоги 
призвели до  довгих черг на КПВВ, у Пенсійному фонді (ПФ) та регіональних відділах 
Міністерства соціальної політики (Мінсоц) України на початку і у середині квітня. Окрім 
перевірки в «Ощадбанку», пенсіонери-ВПО вимушені були пройти фізичну перевірку 
у ПФ та відділах Мінсоц. 3 квітня лише у Луганській області ПФ припинив виплату 
пенсій для близько 64 тисяч ВПО. Призупинення виплат ґрунтується на переліку ВПО, 
які не перетинали КПВВ або міжнародний кордон протягом 60 днів, що надається 
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Прикордонною службою Українию. Пенсіонери, чиї виплати було припинено, повинні 
були звернутися до ПФ України для відновлення пенсій. Загальна кількість людей, які 
постраждали від цих процедур, наразі з’ясовується.
Нові проблеми для гуманітарного доступу через законодавчі перешкоди

Викликають занепокоєння нові законодавчі акти і швидка зміна нормативних положень, 
що має прямий негативний вплив на гуманітарний доступ, зокрема, на перетин 
населенням «лінії розмежування» для задоволення своїх повсякденних потреб. 
Необхідність дотримуватися міжнародного гуманітарного права та інших принципів 
прав людини всіма сторонами конфлікту залишається першочерговим завданням. 
Згідно Кластера захисту, впровадження Кабінетом Міністрів України 1 березня нових 
процедур для переміщення товарів через «лінію розмежування» (Постанова № 99), 
ще більше обмежуватиме свободу пересування людей. Водночас, нове положення 
надасть додаткові функції Міністерству України з питань тимчасово окупованих 
територій та ВПО (МТОТ). Зокрема, МТОТ складатиме перелік товарів і предметів, 
що можуть продаватися або розподілятися через гуманітарні логістичні центри або 
переміщуватися через «лінію розмежування». Постанова також визначає загальну 
вагу (75 кг) та тип товарів/предметів, які люди можуть перевозити з собою. Постанова 
встановлює додаткові обмеження щодо торгівлі, за виключенням харчових продуктів 
та лікарських засобів, для гуманітарних цілей, товарів і продуктів для переробки 
руди, а також предметів, пов’язаних з металургійною інфраструктурою. Постанова 
також передбачає зняття обмежень у разі виникнення «критичної гуманітарної 
ситуації» з метою запобігання масовій загрозі для життя і здоров’я людей, зокрема,  
енерго- та водопостачання. Незважаючи на нестабільний та обмежений гуманітарний 
доступ, Постанова також містить вимогу про необхідність присутності гуманітарних 
представників для супроводу гуманітарних конвоїв. Як альтернативне рішення 
передбачається можливість видання кожною організацією довіреності представникам 
партнерів, які супроводжують гуманітарний вантаж. Крім того, 15 березня Рада 
національної безпеки і оборони України видала постанову про припинення руху 
всіх комерційних вантажів через «лінію розмежування». Дія цього положення не 
розповсюджується на рух гуманітарних вантажів та приватних транспортних засобів.
Кластер захисту надав докладний коментар щодо декількох положень, що регулюють 
переміщення людей та товарів через «лінію розмежування», та попередив Уряд про 
гуманітарні наслідки поточних рішень. Партнери продовжують відстоювати право 
людей перевозити будь-які особисті речі через лінію фронту. Замість предметів, 
дозволених до перевезення, для МТОТ було рекомендовано скласти перелік тільки тих 
предметів, що заборонено переміщувати,  Кабінету Міністрів України рекомендовано 
вживати визначення гуманітарної допомоги, що застосовується у проекті закону № 
4360 «Про гуманітарну допомогу у надзвичайних ситуаціях», що узгодить українське 
законодавство з міжнародними стандартами. Крім того, партнери запропонували 
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Уряду скасувати обмеження щодо ваги вантажів, що перевозяться цивільними 
особами, або збільшити її до 200 кг.
Щоб виконати деякі з пропозицій, висловлені гуманітарними партнерами та 
громадянським суспільством, Парламент України  20 квітня зареєстрував новий 
законопроект № 6400 «Щодо тимчасово окупованої території України», що повинен 
замінити прийнятий раніше закон № 3593-Д (жовтень 2016 року). Незважаючи на 
правозахисні зусилля, новий законопроект пропонує ввести додаткові адміністративні 
обмеження, які ще більш ускладнюють труднощі цивільних осіб, зокрема, включити 
вимогу про отримання державних документів, що посвідчують особу, жителями НПУТ 
виключно на ПУТ, невиплату пенсій та соціальної допомоги жителям НПУТ, вимогу 
надання національних паспортів для перетину «лінії розмежування» та заборону руху 
громадського транспорту між ПУТ та НПУТ. 26 квітня законопроект був направлений 
на розгляд парламентського комітету з питань державного будівництва. Гуманітарні 
партнери продовжують шукати шляхи участі у цьому процесі та гармонізації цих 
пропозицій з міжнародними стандартами та найкращими практиками.
Роз’яснення питання соціальних виплат для ВПО 
Незважаючи на зростаючу кількість перешкод, що негативно впливають на 
гуманітарний доступ, а також свободу пересування у березні – квітні, спостерігалися 
певні позитивні зрушення, зокрема, зміни до законодавства щодо прав ВПО та 
їх доступу до комунальних та інших послуг. 20 квітня Президент України підписав 
Закон № 1972, що регулює питання комунальних тарифів для ВПО, які проживають у 
колективних центрах. Відповідно до закону, ВПО, які проживають у колективних центрах 
(за даними УВКБ ООН це, щонайменше 6 500 осіб), зможуть сплачувати рахунки за 
комунальні послуги за тарифами, встановленими для фізичних осіб (раніше ці платежі 
розраховувалися відповідно до вдвічі вищих тарифів суб’єктів підприємницької 
діяльності). Поправки до закону додатково спрощують процес реєстрації ВПО. Тепер 
ВПО можуть вказувати адреси колективних центрів, де вони фактично проживають. 
Хоча процесуальні деталі ще уточнюватимуться, ця поправка передбачає, що ВПО не 
повинні проходити звичайний багатоетапний процес реєстрації.
Крім того, 16 квітня вступив в силу Закон № 1973, що виключає можливість у 
майбутньому проставляти відмітки Державної міграційної служби України на довідках 
ВПО. Відмітка вважалася непотрібною бюрократичною процедурою, а її оформлення 
займало багато часу. Проте, це може мати негативні наслідки для ВПО, тому що вони 
більше не зможуть використовувати відмітку про реєстрацію як доказ свого місця 
проживання під час подання заявки на отримання субсидій на комунальні послуги. 
Замість цього ВПО, можливо, доведеться надавати договір оренди, який вони 
часто не можуть отримати від своїх орендодавців. Крім того, проект закону усуває 
суперечності з основним законом про ВПО, що прямо передбачає, що довідка ВПО 
підтверджує місце проживання  особи (наприклад місце, де людина проживає більше 
шести місяців). Це питання залишалося одним з аспектів правозахисних зусиль 
гуманітарних партнерів протягом значного періоду часу.
Ще одна поправка позитивно впливає на житлові права ВПО, а саме Закон № 1954 
щодо реалізації державних житлових програм, підписаний 7 квітня. Згідно аналізу 
партнерів Кластера захисту, Закон змінює існуючі державні норми щодо надання 
житла, збільшує фінансову підтримку у формі надання державного житла для ВПО на 
70%, тобто на 20% більше ніж раніше. Процесуальне впровадження цих позитивних 
змін наразі не реалізовано. Хоча ця ініціатива вважається позитивним зрушенням, 
реалізація закону на практиці може бути обмежена нестачею ресурсів та критеріями 
відбору, а також довгими списками очікування (за приблизними підрахунками, 670 
тисяч осіб знаходяться у списку очікування за модальністю 30/70%).
Незважаючи на ці зусилля, загальнонаціональне опитування, проведене Міжнародною 
організацією з міграції (МОМ), що охоплює період з січня по березень 2017 року, 
свідчить про те, що дискримінація по відношенню до ВПО (здебільшого, у сфері 
нерухомості та сфері зайнятості) посилилася, а житло та безробіття залишаються 
найбільш проблемними питаннями. За даними аналізу, загальний рівень добробуту 
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більшості ВПО все ще залишається низьким, а 45% опитаних осіб зазначили, що 
їх доходів вистачає лише на продукти харчування. Крім того, згідно аналізу МТОТ 
України, очікується нова хвиля ВПО у зв’язку з «націоналізацією» підприємств на 
НПУТ, через те, що близько 300 тисяч людей можуть втратити роботу та шукають 
можливості працевлаштування на ПУТ або за кордоном.

Вкрай необхідним є покращення координації та 
реагування в умовах конфлікту
Незважаючи на проблеми, що зберігаються у сфері безпеки, та обмеження 
гуманітарного простору, гуманітарні партнери продовжували надавати допомогу. Для 
задоволення найважливіших потреб щодо захисту людей, які перетинають «лінію 
розмежування» та прискорення обробки документів, УВКБ ООН, за підтримки ЕСНО 
та партнерів, забезпечили обладнанням та необхідними об’єктами інфраструктури 
КПВВ «Мар’їнка», «Майорське» та «Новотроїцьке». Крім того, партнери продовжували 
надавати допомогу людям по обидва боки від «лінії розмежування» та ВПО по всій 
Україні. 6 квітня УВКБ ООН надало медичне обладнання, а саме рентгенівський 
апарат, ультразвуковий прилад та електрокардіограф для онкодиспансеру в Маріуполі. 
Центр будуть використовувати мобільні групи, що працюють в районах уздовж «лінії 
розмежування».
УВКБ ООН також надало житлову допомогу та непродовольчі товари понад 500 
ВПО у колективному центрі міста Донецьк (НПУТ). 14 квітня організація «Карітас 
Запоріжжя» доставила близько 800 продуктових наборів до Мар’їнки (ПУТ), а 
Кластер логістики сприяв доставці ліків на НПУТ 20 квітня. У відповідь на численні 
перебої з водопостачанням через обстріли у районах розміщення життєво важливої 
інфраструктури енерго- та водопостачання, гуманітарні партнери та органи влади на 
ПУТ продовжували спільні дії для мінімізації гуманітарних наслідків для місцевого 
населення. Нагальні потреби в Авдіївці, де дефіцит води став повсякденною 
реальністю для близько 16 тисяч людей, вирішувалися через поставку води та 
надання контейнерів з водою. Інші заходи включали такі тимчасові рішення як 
використання старої резервної інфраструктури з обмеженим ресурсом (у містах 
Авдіївка, Горлівка,Маріуполь та Новоайдарський район).
Кластер продовольства та забезпечення доходів повідомив, що тільки у березні на 
ПУТ Донецької області організації «Людина в біді» (PIN), «Карітас» та «Гуманітарний 
штаб Ріната Ахметова», надали допомогу близько 27 тисячам осіб, які отримали 
продовольчу допомогу у вигляді ваучерів на харчування або харчових наборів, у 
той час як на НПУТ майже 4 300 осіб отримали продовольчі набори від Всесвітньої 
продовольчої програми (ВПП) через Центр розвитку Донбасу (ЦРД). Незважаючи 
на оперативні проблеми, з якими стикнувся Гуманітарний штаб Ріната Ахметова на 
НПУТ, Фонд, як раніше, продовжує допомагати людям на ПУТ. Мобільні бригади 
«Гуманітарного штабу РА» доставили 580 продуктових наборів у Водяне, Нетайлове, 
Невельске, Опитне, Піски та інші населені пункти (ПУТ). Крім того, 11 вантажівок 
доставили 220 тон продовольчої допомоги у Маріуполь (ПУТ).
В інших областях України (Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій області), 
близько 2 400 ВПО отримали продовольчі набори, здебільшого, від організацій 
«Людство в дії» (HIA) та «Карітас». На ПУТ Луганської області близько 11 500 людей 
отримали допомогу від «Гуманітарного штабу РА» та продовольчу допомогу від PIN. 
У порівнянні з лютим, спостерігається скорочення продовольчої допомоги на 89%, 
що частково пояснюється припиненням діяльності «Гуманітарного штабу РА». Для 
збільшення розміру допомоги засобами до існування і розширення можливостей 
для отримання доходів постраждалих людей, Продовольча та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО) надала 100 кг корму для домашніх курей близько 500 
домогосподарств на ПУТ Луганської області та уздовж «лінії розмежування», та 808 
кг сіна для 68 домогосподарств у Бахмутському районі (ПУТ).
Незважаючи на скорочення гуманітарного доступу, партнери продовжували 
перетинати «лінію розмежування», щоб доставити 561 тонну допомоги на НПУТ за 

Незважаючи на низку 
проблем, гуманітарні 
партнери 
продовжують 
надавати допомогу 
найбільш уразливим 
групам населення



Польові координатори НУО «АДРА» видають пляшки з водою жителям села 
Сопине Донецької області, де водопостачання було перервано через  бойові дії. 
©ЮНІСЕФ/2017/Україна/Волошина.
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сприяння Кластера 
логістики та підтримки 
УКГС ООН. Загалом 
п’ять гуманітарних 
конвоїв з 33 вантажівок 
(з них 23 вантажівки 
з близько 500 тонн 
допомоги від УВКБ 
ООН) з предметами 
термінової допомоги 
(продукти харчування, 
непродовольчі товари 
та ліки) були доставлені 
найбільш уразливим 
групам населення у 
Донецькій та Луганській 
областях (НПУТ) у березні – квітні.
Наприкінці квітня 2017 року «Гуманітарний комітет» Луганської області (НПУТ) 
прийняв рішення про подовження «реєстрації» УВКБ ООН. Агентство планує 
негайно збільшити зусилля з надання допомоги у Луганській області (НПУТ), що у 
короткостроковій перспективі включає завершення ремонту 1 000 будинків та надання 
іншої підтримки від ООН, включаючи забезпечення 18 шкіл, та надання продуктів 
харчування і непродовольчих товарів найбільш уразливим.
Протягом березня-квітня 2017 року Міністерство з надзвичайних ситуацій Російської 
Федерації направило три конвої до Донецької та Луганської областей (НПУТ). 
Повідомляється, що 62-й, 64-й і 63-й конвої доставили близько 1 200 тонн дитячого 
харчування до Донецької та Луганської областей (НПУТ).
Продовжується діяльність з покращення існуючих механізмів координації 
Постійні проблеми з фінансуванням та необхідність адаптації існуючих координаційних 
систем до мінливого середовища пояснюють необхідність проведення аналізу діючих 
механізмів координації Гуманітарної групи країни (ГГК). З цією метою з 27 березня 
по 7 квітня 2017 року Україну відвідала Керівна група експертів з впровадження 
програми перетворень штаб-квартири ООН (STAIT). В рамках місії було проведено 
декілька консультацій у столиці та регіонах (на ПУТ та НПУТ), що розглядали низку 
питань, зокрема, механізми координації, доступ та планування програм, захист, 
просування  гендерних питань, фінансування гуманітарної діяльності та сталий зв’язок 
між гуманітарними операціями та діяльністю з розвитку. Хоча детальний звіт про 
результати місії, що включатиме рекомендації для ГГК, ще не завершений, початкові 
висновки місії збігаються з результатами Глобальної місії з перегляду гуманітарної 
архітектури, яка була проведена у березні 2016 року, що приділяють значну увагу 
зміцненню зв’язків між стратегічною та оперативною координацією та оптимізації 
діяльності з розвитку та гуманітарних зусиль.
Крім того, 17 березня за сприяння УКГС ООН була проведена робоча нарада 
Міжкластерної координаційної групи (МККГ) та Робочої групи з управління інформацією 
(РГУІ). На зустрічі обговорювалися питання координації, забезпечення готовності 
до надзвичайних ситуацій, управління інформацією та планами переходу кластерів 
на основі висновків з досвіду роботи у 2016 році та недавніх спалахів бойових дій у 
Авдіївці (Донецька область) у січні – лютому 2017 року. Розроблено низку подальших 
дій, що наразі впроваджуються МККГ за підтримки УКГС ООН, з урахуванням 
плану дій місії STAIT, розробленого у консультації з ГГК, метою яких є забезпечення 
взаємодоповнюваності всіх цих елементів діяльності для удосконалення реагування.
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Фінансування залишається однією з основних 
проблем
Станом на 15 травня 2017 року, за даними Офіційної служби фінансового моніторин-
гу за Планом гуманітарного реагування (ПГР) на 2017 рік отримано лише 13,6% або 
29,1 мільйона дол. США від необхідного фінансування у 214 мільйонів дол. США. З 
початку року відсутність коштів серйозно ускладнює зусилля з задоволення потреб 
людей по обидві сторони від «лінії розмежування». Плану гуманітарного реагування 
та гуманітарній діяльності партнерів вкрай не вистачає фінансування, деякі життєво 
важливі заходи наразі не впроваджуються у повному масштабі. Наразі зусилля з мо-
білізації ресурсів не дають суттєвих результатів, а життя мільйонів людей, як і раніше, 
залежить від відсутності необхідних дій. Повільне прийняття рішень спричиняє виник-
нення обставин, що загрожують життю людей. Оперативне фінансування та негайне 
впровадження запланованих програм змінюють на краще життя мільйонів людей, які 
опинилися у пастці конфлікту, спрямовуючи їх до гідності та процвітання.
Незважаючи на проблеми з фінансуванням, гуманітарні партнери продовжують діяти 
в рамках своїх мандатів та використовувати обмежені ресурси для задоволення по-
треб постраждалого населення. Водночас, постійний брак коштів ставить під загрозу 
впровадження найважливіших заходів та надання послуг, в тому числі, надання про-
довольчої допомоги ВПО, спрямованої на підвищення рівня життя населення та жит-
тєстійкості людей до травматичних ситуацій, а також забезпечення послуг охорони 
здоров’я та соціально-психологічної підтримки через роботу мобільних бригад Фонду 
народонаселення ООН (ЮНФПА) і партнерів з уразливими жінками та дівчатками-під-
літками. Через відсутність коштів діяльність організації Handicap International з реа-
гування на потреби людей з обмеженими фізичними можливостями на сході України 
була припинена наприкінці березня.
З метою забезпечення ефективного використання наявних ресурсів, обліку та визнан-
ня зроблених внесків, на адресу донорів та партнерів було направлено прохання ві-
дображати у відповідній системі заявлені внески, що вже були сплачені або отримані: 
https://fts.unocha.org/appeals/531/summary

За більш детальною інформацією звертайтесь: 
Барбара Манзі, Голова офісу, manzi@un.org, тел. (+380) 50 440 9005
Валіджон Раноєв, спеціаліст з питань громадської інформації та звітності, ranoev@un.org, тел. (+380) 50 422 39 43
Інші Гуманітарні бюлетені УКГС ООН опубліковані за адресою: http://www.humanitarianresponse.info/operations/
ukraine | www.unocha.org | www.reliefweb.int


