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Основні події





Бойові дії дещо вщухли, але ситуація на сході України
залишається вкрай нестабільною. Продовжують
надходити звіти про жертви серед цивільного населення
та пошкодження інфраструктури.
Уряд та гуманітарні партнери подвоїли зусилля для
задоволення актуальних потреб постраждалих осіб.
Впроваджено нові інструменти для координації
реагування (електронна база даних для відстеження
потреб та реагування; логістичний центр у
Краматорську).

м. Авдіївка, Україна - щонайменше, 176 будинків
були пошкоджені або зруйновані через сплеск
бойових дій 29 січня. © УВКБ

Огляд ситуації
Бойовї дії, різкий сплеск яких спостерігався з 29 січня по 3 лютого, дещо вщухли. Проте, ситуація у сфері
безпеки у Донецькій та Луганській областях залишається вкрай напруженою1. За даними ОБСЄ, в
районах уздовж «лінії розмежування» присутня і продовжує використовуватися важка зброя, в тому
числі та, що заборонена згідно Мінського протоколу, зокрема, у районах, де, як і раніше, проживає
цивільне населення. Непрямі обстріли та все більш активне використання важкої артилерії становлять
ризик для життя людей, що живуть у зоні конфлікту, загрожуючи катастрофічними наслідками у
віддалених та непередбачуваних районах. Декілька інцидентів, що мали місце протягом другого тижня
лютого, демонструють тривожну тенденцію збільшення неприцільного вогню з боку сторін конфлікту з
використанням важкої артилерії з віддалених позицій або з прицілом на них. Це збільшує ризики для
цивільного населення та призводить до виникнення невиправданих гуманітарних труднощів для людей,
що мешкають у цих районах.
Відповідно до звітів ОБСЄ, попадання уламків снарядів в результаті обстрілів є основною причиною
загибелі людей та пошкодження інфраструктури. Під час ескалації бойових дій у період з 29 січня по 3
лютого Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксовано 53 жертви серед
цивільного населення через конфлікт (всі мали місце у Донецькій області): 7 осіб загинуло, 46 людей
отримали поранення. Ще більше жертв серед цивільного населення було зафіксовано з 3 лютого, але
ці дані ще не були підтверджені. Зниження інтенсивності бойових дій дозволило органам влади та
донорам доставити допомогу жертвам цієї трагедії.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, з 29 січня, на підконтрольних Уряду
територіях (ПУТ) було пошкоджено, щонайменше, 209 будинків, з яких 176 знаходяться в Авдіївці.
Станом на 3 лютого, де-факто влада Донецька повідомила про пошкодження 189 будинків у Донецьку,
Макіївці, Докучаєвську, Новоазовському та Ясинуватському районах.
З 3 лютого, повідомлялося про, щонайменше, ще 40 випадків пошкодження об’єктів цивільної
інфраструктури по всій «лінії розмежування» у Авдіївці, Торецьку, Мар’їнці (ПУТ), Пікузах, Донецьку та
Докучаєвську (НПУТ) та у Донецькому районі м. Луганськ (НПУТ). Хоча до другого тижня лютого
більшість ліній електропередачі було відремонтовано, необхідний стабільний режим припинення вогню
для забезпечення комплексних ремонтних робіт для повного відновлення систем електро-, водо- та
теплопостачання.
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У Донецькій області, обстріли зареєстровано у м. Донецьк та передмісті – у населених пунктах Ясинувата, Крута Балка, Спартак,
Жабичеве, Зайцеве, Холмівський, Горлівка, Новомаріївка, Саханка, Тавричеське, Пікузи (колишнє Комінтернове), Ленінське,
Безіменне (не підконтрольні Уряду території – НПУТ), а також у Мар’їнці, Красногорівці, Зайцеве, Пісках та Опитному, Сартані,
Широкине, Талаківці та Павлополі (ПУТ). Ситуація у районі «Світлодарзької Дуги» залишається напруженою, особливо, у районі
населених пунктів Луганське та Троїцьке. У Луганській області бойові дії фіксувалися у населених пунктах Кримське, Попасна,
Лопаскине і Новозванівка (ПУТ), а також у Жовтому, Первомайську, Лозове, Веселогорівці, Калинове та Калинівці (НПУТ). Бойові
дії також продовжувалися у Станиці Луганській.
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Місією Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) є мобілізація та координація ефективної гуманітарної
діяльності на основі принципів у партнерстві з національними і міжнародними суб'єктами.
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Через обстріли 8 лютого було пошкоджено лінії електропередачі поблизу населеного пункту Тошківка
(поблизу Попасної на ПУТ Луганської області – 5-6 тис жителів), що спричинило припинення
електропостачання водофільтрувальної станції та нестачу води у цьому районі. Через припинення
електропостачання у селі Кримське 9 лютого місцева школа залишилася без опалення. Послуги були
відновлені 10 лютого. Ці випадки визначають загальну тенденцію до все більшої кількості інцидентів,
які опосередковано впливають на життя цивільних осіб, житлові райони та інфраструктуру у Луганській
області. Станом на 6 лютого Донецька фільтрувальна станція (ДФС), яка обслуговує 400 тис людей на
ПУТ та НПУТ, відновила свою роботу. Необхідні відповідні заходи реагування у надзвичайній ситуації,
щоб станція продовжила працювати на випадок подальшого відключення електроенергії. Станом на 7
лютого, всі жителі Авдіївки (близько 16 тис осіб) були підключені до централізованого джерела
живлення, у той час як три прилеглі населені пункти (450 жителів) у Ясинуватському районі (НПУТ) досі
залишаються без електропостачання. Зважаючи на те, що інтенсивність бойових дій дещо знизилися
протягом вихідних, електропостачання в Горлівці, водопостачання у деяких районах Донецьку та
Докучаєвську (через обстріл 2 лютого постраждало близько 22 тис цивільних осіб), газопостачання у
Донецьку і Макіївці (НПУТ) було відновлено. Пошкодження трубопроводу в результаті обстрілу поблизу
Авдіївки наприкінці січня мало ще масштабніші негативні наслідки, зокрема, для Маріуполя, де близько
500 тис людей, як і раніше, залежать від резервного водосховища, а також для Волновахи та
Красноармійського, де досі переривається водопостачання. Обстріл поблизу Талаківки (ПУТ) 8 лютого
призвів до пошкодження електричної підстанції, електропостачання у Талаківці, Гнутове та Сартані
було перервано (500 сімей). У Талаківці дві школи вимушені були закритися до відновлення
електропостачання.
Контрольно-пропускні пункти в’їзду та виїзду (КПВВ) також стали районами підвищеної небезпеки.
Випадки непрямого вогню фіксувалися 9 лютого на КПВВ Мар’їнка. Через сплеск бойових дій, кількість
окремих перетинів в обох напрямках значно знизилася (див. графік). Попереднє зниження кількості
перетинів відбувалося у період з 1 по 14 січня 2017 р. протягом святкового періоду.

Блокада залізниці ветеранами, що досі триває з боку ПУТ від «лінії розмежування», викликає зростаюче
занепокоєння, тому що це може поглибити вже існуючу уразливість, спричинити гуманітарні наслідки та
соціальну напруженість. Фінансові збитки, зростання безробіття, зниження ефективності роботи
пошкоджених теплостанцій є одними з можливих наслідків блокади. Наразі рух вантажних поїздів
призупинено у пунктах перетину Світланове, Фенольна та Артемівськ-2. В ніч з 10 на 11 лютого активісти
блокували ще один залізничний шлях, що проходить між населеними пунктами Ясинувата та
Костянтинівка (Донецька область). Цей маршрут має важливе значення для щоденної поставки
промислової продукції, в тому числі вугілля, в обох напрямках. В результаті блокади Слов’янська
теплоелектростанція, яка забезпечує теплопостачання жителям Миколаївки (ПУТ), почала працювати
в аварійному режимі.
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Гуманітарні потреби та реагування
У координації з органами влади гуманітарні організації задовольняють найбільш нагальні гуманітарні
потреби людей, які постраждали від ескалації бойових дій 29 січня.
Гуманітарні партнери забезпечили продукти харчування, воду, матеріали для ремонту житла та
предмети для надання надзвичайної допомоги для постраждалих у Авдіївці (ПУТ), а також тих, кого
було евакуйовано до колективних центрів у Донецьку (НПУТ). Також надається соціально-психологічна
підтримка. Необхідне відновлення пошкоджених будинків та об’єктів інфраструктури, але
непередбачуваність ситуації ускладнює надання допомоги. З огляду на відносне покращення ситуації у
сфері безпеки, деякі люди почали повертатися до своїх будинків. За даними Державної служби з
надзвичайних ситуацій України, станом на 12 лютого, з числа евакуйованих з Авдіївки (300 осіб, в тому
числі, 44 літні людини та 139 дітей), щонайменше, 22 особи повернулися до міста. Більш 11 700 осіб
зверталися до так званих пунктів обігріву у зв’язку з ескалацією небезпеки.
За інформацією Уповноваженого з прав людини де-факто влади Донецьку, 236 осіб, в тому числі 64
дитини, були переміщені з постраждалих від конфлікту районів Донецьку до колективних центрів у
Донецьку та Харцизьку. З 236 осіб 217 отримали гуманітарну допомогу від установ системи ООН через
місцеві НУО та 155 – від де-факто «Міністерства з надзвичайних ситуацій». Більше 1 500 осіб у
постраждалих районах, а також люди, переміщені до колективних центрів, отримали кухонні
приналежності, тенти, постільну білизну, обігрівачі, питну воду та продукти харчування. Гуманітарні
партнери продовжують оцінку потреб через вже встановлені канали, а також контакт-центр організаціїпартнера.
Загалом 19 постраждалих шкіл та дитячих садків уздовж «лінії розмежування» відновили заняття
минулого тижня. Проте, партнери Кластеру освіти вважають, що тільки половина учнів повернулися до
школи, і менше половини – до дитячих садків. Через бойові дії, що досі тривають, та боєприпаси, що не
розірвалися, на вулицях досі існує небезпека для дітей. Партнери відстежують пошкодження і закриття
навчальних закладів, а також виникнення потреб у сфері освіти та у соціально-психологічній допомозі.
З метою сприяння скоординованому відстеженню та реагуванню на різноманітні потреби гуманітарні
партнери спільно з органами влади на центральному та місцевому рівнях, розробили спільну матрицю
реагування, яка включає в себе інформацію про потреби, місце розташування, тип та об’єм наданої
допомоги, а також визначає, які організації та у співпраці з якими партнерами вживали відповідні дії з
реагування. Ця система базується на платформі Kobo, що дозволяє збирати мобільні дані та
передавати їх всім партнерам. Міністерство України з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) і Донецька обласна військово-цивільна адміністрація (ДОВЦА)
закликають до ефективної координації між партнерами з надання даних щодо виявлених потреб та
можливого запланованого/поточного/здійсненого реагування з метою забезпечення узгодженої
гуманітарної діяльності.
Крім того, ДОВЦА відкрила «логістичний центр» у Краматорську, який був створений для полегшення
отримання та розподілу допомоги, що надходить з інших областей для підтримки людей у Авдіївці. За
повідомленнями, Центр отримав більш 400 млн тон непродовольчої допомоги та будівельних
матеріалів. У логістичному центрі був створений контакт-центр для отримання та відстеження
інформації про нагальні потреби з Авдіївки, Мар’їнки та Ясинуватського району Донецької області, а
також іншої корисної інформації або пропозицій щодо надання гуманітарної допомоги. Після
забезпечення повного функціонування Центр сприятиме підвищенню координації міжвідомчого
реагування.
Одночасно з діяльністю з реагування та координації, гуманітарні партнери зберігають пильність та
продовжують впроваджувати спільні заходи для забезпечення готовності, спираючись на висновки з
ескалації бойових дій минулого тижня, та готуються до можливого погіршення ситуації у майбутньому.
Гуманітарні партнери також надали інформацію про наявні запаси ключових Кластерів в основних
локаціях для визначення можливості для реагування та виявлення можливих прогалин. З іншого боку,
відділи цивільної оборони та поліції Донецької області скликали нараду Уряду для обговорення
проведення «інвентаризації» притулків для евакуації населення у місті Краматорськ в рамках заходів
щодо забезпечення готовності, якщо ситуація в області безпеки швидко погіршуватиметься, зважаючи
на нещодавні події у Авдіївці. Більшість таких притулків для евакуації розташовані у підвалах об’єктів
державної та приватної власності. Адреси цих притулків, а також інформація про заходи під час
обстрілів доступні для населення у місцевих джерелах новин. На зустрічі також обговорювалися основні
заходи цивільної оборони, які місцева влада повинна вжити у разі різкого погіршення ситуації в сфері
безпеки. Інформація для населення про додаткові заходи цивільної оборони та дії під час обстрілів була
розміщена у місцевих новинах.
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