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Місією Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) є мобілізація та координація ефективної гуманітарної діяльності на основі 

встановлених принципів у партнерстві з національними і міжнародними суб’єктами. 
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Основні події 
 
• Підвищений рівень небезпеки призводить до нових жертв серед 

цивільного населення та масштабних гуманітарних потреб уздовж 
всієї «лінії розмежування». 

• Водо- та теплопостачання для близько 1,1 млн людей знаходиться 
під загрозою. 

• Гуманітарні партнери та влада розпочали скоординоване 
реагування. 

• 1 лютого відбулася міжвідомча місія для проведення екстреної 
оцінки існуючих потреб. 
 

 

Інтенсивні бойові дії на сході України посилилися з 29 січня. 
Неодноразово повідомлялося про застосування важкої артилерії, в тому 
числі ракетних пускових установок (РСЗВ «ГРАД»). За попередніми 
оцінками УВКПЛ, постраждало, щонайменше, 63 цивільні особи (12 загиблих та 51 поранений) у період з 1 січня по 
3 лютого, в тому числі 48 людей (7 загиблих та 41 поранений) у період з 29 січня по 2 лютого. Ці жертви були 
спричинені обстрілами з артилерії, танків та РСЗВ. Швидке загострення бойових дій призвело до виникнення 
нових термінових гуманітарних потреб уздовж «лінії розмежування», як на підконтрольних, так і на не 
підконтрольних Уряду територіях Донецької і Луганської областей (ПУТ та НПУТ – див. карту на стор. 4).  
 
Хоча й кількість інцидентів у сфері безпеки дещо знизилася 4 лютого, загальний заклик до повного режиму 
припинення вогню всіма сторонами конфлікту залишається непочутим. Зростаюча кількість загиблих, проблеми з 
захистом цивільних осіб та, водночас, постійні пошкодження критично важливої цивільної інфраструктури є 
основним приводом для занепокоєння гуманітарної спільноти. Доступ до води та опалення для близько 1,1 млн 
людей у Донецькій області знаходиться під загрозою, тому що взаємозалежні інфраструктури – 
електропостачання та водозабезпечення і, як наслідок, система опалення – не були повністю відновлені. 

Остання лінія електропередачі до Авдіївки та Авдіївського коксохімічного заводу, що забезпечує теплопостачання 
для місцевих громад, була пошкоджена 30 січня, в результаті чого жителі залишалися без електро-, водо- та 
теплопостачання протягом 48 годин. Робота Донецької фільтрувальної станції була припинена через руйнування 
електроенергетичної інфраструктури, що негативно вплинуло на близько 400 тис осіб на ПУТ та НПУТ. В 
результаті відключення електропостачання Верхньокальміуської фільтрувальної станції 1 лютого близько 800 тис 
людей у декількох районах Донецька та прилеглих міст не мали доступу до водопостачання протягом 24 годин. З 1 
лютого пошкодження трубопроводу поблизу Авдіївки призвело до порушення водопостачання для майже 500 тис 
жителів Маріуполя, які наразі залежать від резервного водосховища. В ніч з 4 на 5 лютого подальші обстріли 
призвели до пошкодження електроенергетичної інфраструктури, що обслуговує місто Горлівка (190 тис людей). 

Ремонтні бригади неодноразово намагалися провести ремонті роботи лінії електропередачі, але опинялися під 
обстрілом, не зважаючи на місцеві домовленості щодо режиму тиші для проведення відновлювальних робіт. 
Постійні пошкодження відремонтованих ліній електропередачі зводять нанівець зусилля із забезпечення 
функціонування важливої інфраструктури. При температурі до -17 градусів за Цельсієм комунальні служби ледь 
підтримують мінімальну температуру у житлових будинках, місцевих лікарнях, школах та інших об’єктах важливої 
соціальної інфраструктури. Безперервний обстріл також представляє серйозну небезпеку через близькість 
промислових підприємств та водопровідних станцій зі складами, де зберігається хлоргаз. У разі пошкодження 
наслідки можуть призвести до екологічної катастрофи.  

                                                      
1 Інформація, що міститься в цьому оперативному звіті була складена УКГС ООН в Україні на основі декількох 
джерел, включаючи дані агентств ООН, спільні міжкластерні оперативні оцінки та внутрішні звіти. 

 

Авдіївка: для людей, які постраждали 
через ескалацію кризи на сході України 
були організовані польові кухні.  
© УКГС/ О. Кузіков   
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У Луганській області (ПУТ) теплопостачання опинилося під загрозою після того, як група ветеранів добровольчих 
батальйонів перекрила рух вантажних поїздів на залізничній ділянці Луганськ-Лисичанськ-Попасна. Блокада 
негативно вплинула на поставку вугілля з НПУТ до теплоцентралі у населеному пункті Щастя (Новоайдарський 
район), згідно з даними Міністерства України з питань тимчасового окупованих територій та внутрішньо  
переміщених осіб (МТОТ), та понесла фінансові збитки у розмірі близько 37 млн гривень (1 320 000 дол. США). 
Ветерани вимагають від де-факто влади звільнити військовополонених. Повідомляється про те, що група планує 
блокувати додаткові секції залізниці. Частина залізничного полотна Луганськ-Лисичанськ-Попасна поблизу «лінії 
розмежування» була демонтована 30 січня; наразі проходить розслідування інциденту. 

Авдіївка, де проживає близько 16 тис осіб, в тому числі 2 500 дітей, (менш, ніж половина населення міста до 
початку конфлікту)2 протягом тривалого часу залишається гарячою точкою. Після інциденту 30 січня, внаслідок 
якого було припинено електро-, водо- та теплопостачання, місто використовувало воду з невеликого резервного 
водосховища для підтримки мінімальної роботи системи опалення. Ремонтні бригади змогли відновити подачу 
електроенергії 5 лютого, однак, бойові дії, що досі тривають, як і раніше, можуть призвести до нових або 
повторних пошкоджень інфраструктури. Місто продовжує функціонувати, в основному, на трьох генераторах 
великої потужності для забезпечення мінімальних послуг. Були організовані 11 пунктів обігріву з польовими 
кухнями, які забезпечують людей водою та продуктами харчування. Проте, вночі 2 лютого у районі, де надавалися 
ці послуги, мав місце інцидент, в результаті якого одна людина загинула, а двоє отримали поранення. 
Електроенергія відсутня у п’яти населених пунктах Ясинуватського району (Тоненьке, Північне, Веселе, Водяне, 
Кам’янка), розташованих поблизу Авдіївки. 
 
Станом на 6 лютого в місті було пошкоджено близько 186 будинків, в тому числі вісім багатоповерхових будівель. 
Загалом було евакуйовано 298 осіб, в тому числі 139 дітей. Близько 20 критично хворих пацієнтів місцевої лікарні 
були перевезені до Костянтинівки. Надходить додаткова інформація про людей, які залишили місто самостійно, 
проте наразі підтверджених даних немає. Школи, які протягом декількох днів були закриті, розпочали заняття. 
Загалом 11 789 осіб отримали ту чи іншу форму допомоги у гуманітарному центрі (гаряче харчування, опалення, 
зарядка мобільного телефону тощо). 
 
Протягом останніх кількох днів ситуація також погіршилася у районах поблизу Маріуполя. 3 лютого 18 приватних 
будинків та системи електро- і газопостачання були пошкоджені в результаті обстрілів у населеному пункті 
Сартана (ПУТ). Місцевим органам влади вдалося швидко відновити електро- та газопостачання в місті. 
Постраждалі люди отримують будівельні матеріали для термінового ремонту житла. 

Бойові дії також посилилися в районах Луганської області, а саме, у населеному пункті Трьохізбенка 
(Новоайдарський район) та Троїцьке, Комишуваха, Врубівка, Золоте та Попасна (Попаснянський район). В 
результаті артилерійського обстрілу школа в Трьохізбенці змушена була призупинити заняття. Місцева влада 
розпочала ремонтні роботи, а гуманітарні партнери мобілізують додаткову підтримку. Більше 20 житлових 
будинків було пошкоджено у Комишувасі, Золотому, Троїцькому та Врубівці. Міжнародні гуманітарні організації 
планують відремонтувати пошкоджені будівлі у Врубівці, яка зазнала найбільших пошкоджень. На додаток до 
руйнування житлової інфраструктури, у Попасній та Врубівці також були пошкоджені лінії електропередачі, що 
призвело до призупинення електропостачання. Владі вдалося відновити постачання електроенергії в обох 
населених пунктах до 6 лютого за допомогою генераторів. 

В цілому, від ескалації конфлікту постраждало (були пошкоджені або закриті), щонайменше, 18 шкіл на ПУТ та 
НПУТ. Близько 2 600 учнів у 13 школах на ПУТ не мають доступу до освіти. Кластер освіти повідомляє, що 
протягом першого тижня лютого на НПУТ Донецької та Луганської області було пошкоджено принаймні п’ять 
об’єктів освітньої інфраструктури.  
 
У місті Донецьк обстріли призвели до жертв серед цивільного населення, були пошкоджені житлові будинки та 
інфраструктура. Станом на 3 лютого, за підрахунками де-факто влади, близько 130 будинків, в тому числі сім 
багатоповерхових будівель, зазнали пошкоджень протягом одного тижня. Також постраждали декілька шкіл та 
дитячих садків. У Макіївці було пошкоджено дві школи, дитячий садок, дві клініки та будівля виправної колонії. За 
останній тиждень газопостачання було перервано, щонайменше, для 130 будинків у населеному пункті Пікузи 
(колишнє Комінтернове), для 1 тис людей у Яковлівці (район Ясинуватої) та для 1 200 осіб у Донецьку та Макіївці. 
Неодноразові попадання у системи газо- та електропостачання були зафіксовані у Макіївці (53 будинки тимчасово 
залишилися без опалення) і Куйбишевському районі Донецька. Близько 300 мешканців Ясинуватої, а також 
Куйбишевського та Київського районів міста Донецьк були евакуйовані до колективних центрів. 
 
 
                                                      
2 За даними Державної служби статистики України станом на січень 2014 р. населення Авдіївки становило 35 090 осіб. 
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Гуманітарні потреби та реагування 
 
Основною потребою наразі є електрогенератори для постраждалих громад, щоб забезпечити безперервну роботу 
критично важливих об’єктів інфраструктури, таких як станції електро- та водопостачання, лікарні, навчальні 
заклади тощо. Зважаючи на те, що кількість постраждалих людей продовжує зростати, ключові гуманітарні 
потреби включають продукти харчування, воду, обігрівачі, теплий одяг, постільну білизну, ковдри, предмети 
гігієни, а також будівельні матеріали для термінового ремонту житла. 
 
Уряд України, а також де-факто влада у Донецьку звернулися до міжнародних організацій за підтримкою цивільних 
осіб у районах потенційного переміщення. Гуманітарні партнери мобілізують зусилля та забезпечують 
постраждале населення життєво необхідною допомогою. До Авдіївки 1 лютого прибула Міжвідомча місія для 
проведення експрес оцінки гуманітарної ситуації та існуючих потреб. 
 
МТОТ та обласні держадміністрації здійснюють координацію зусиль міжнародних та місцевих організацій на ПУТ 
та надають щоденні оперативні звіти щодо поточних потреб. За підтримки УКГС ООН, Донецька обласна 
держадміністрація та МТОТ працюють над розробкою загальних інструментів для відстеження гуманітарних 
потреб і заходів, щоб забезпечити максимальне узгодження діяльності міжнародних, національних та державних 
структур. Адміністрація Донецької області відкрила цілодобову гарячу лінію для постраждалого населення, а також 
контакт-центр для надання гуманітарної допомоги. 
 
Організація Об’єднаних Націй 30 січня звернулася до де-факто влади Донецька та ініціювала скоординоване 
надання допомоги постраждалому від конфлікту населенню. Крім того, УКГС ООН скликало координаційну нараду 
за участі усіх гуманітарних організацій на місцях з метою оцінки потреб та потенціалу реагування, а також для 
впровадження правозахисних заходів, необхідних для швидкого реагування. За відсутності єдиного 
(централізованого) джерела достовірної інформації, гуманітарною спільнотою, за підтримки місцевих партнерів з 
числа НУО та органів влади, був складений перелік нагальних потреб. Незважаючи на труднощі з доступом та 
відсутність реєстрації, УКГС отримало схвалення від гуманітарного комітету на організацію спільного 
гуманітарного конвою. Партнери мобілізували наявні ресурси і, за узгодженням з де-факто владою, надали 
допомогу для  більш ніж 1 500 осіб, що проживають у постраждалих районах, а також тих, хто був евакуйований до 
колективних центрів. Допомога включала кухонні приналежності, тенти, постільну білизну, обігрівачі, питну воду та 
продукти харчування. Через встановлені канали та контакт-центр одного з партнерів наразі проводиться 
додаткова оцінка гуманітарних потреб. УКГС збирає всю доступну інформацію для забезпечення швидкої 
допомоги/реагування, а також для розробки плану дій у надзвичайній ситуації та способів доставки допомоги. 
 
У Києві УКГС і МТОТ співпрацюють з місцевими органами влади та гуманітарними партнерами на національному 
та регіональному рівні, щоб бути готовими до найгіршого сценарію у випадку виснаження запасів води у 
водосховищі Авдіївки, яке може призвести до руйнації систем опалення, водопостачання та каналізації. Партнери 
ООН та Уряд співпрацюють над оновленням планів евакуації та плану дій у надзвичайній ситуації, якщо ситуація 
надалі погіршуватиметься. 
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