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• За оцінками, 3,8 млн людей
в Україні потребують
гуманітарної допомоги
• Тисячі людей залишилися
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Уряду територіях
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«лінію розмежування»
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години КПВВ та суворі
зимові умови
• Партнери Кластера житла
та непродовольчих товарів
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з підготовки до зими
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Близько 440 домогосподарств у населеному пункті Золоте-4,
неподалік від «лінії розмежування», отримали вугілля від НРБ.

Гуманітарна група країни закликає надати 214
млн дол. США на гуманітарні потреби у 2017 році
За майже три роки конфлікту гуманітарні потреби в Україні не зменшилися. За оцінками, у 2017 році 3,8 млн людей, як і раніше, потребуватимуть гуманітарної допомоги,
що на 700 тис більше, ніж у 2016 році1. Це, головним чином, обумовлено загостренням проблем у сфері захисту, зокрема, обмежень щодо свободи пересування людей
і товарів, призупиненням соціальних виплат та пенсій, а також поверненнями людей
до не підконтрольних Уряду територій (НПУТ). Військові дії, що не вщухають, масштабні пошкодження важливої цивільної інфраструктури та нездатність відповідальних
осіб досягти угоди щодо сплати за водо- та електропостачання призводять до того, що
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У відповідь на ці труднощі
Гуманітарна група країни,
спільно з Міністерством
України з питань тим1
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Більш детальна інформація наведена в Огляді гуманітарних потреб на 2017 рік (ОГП) для України
(англійською, українською та російською мовами) за адресою в Інтернеті: https://www.humanitarianresponse.
info/en/operations/ukraine
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часово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, 5 грудня 2016 року
презентували План гуманітарного реагування для України на 2017 рік (ПГР)2, звернувшись до донорів із закликом зробити внесок у розмірі 214 млн дол. США, щоб
задовольнити потреби 2,6 млн найбільш уразливих людей. Суму в 127 млн дол.
США було визначено критично важливою для раннього фінансування заходів, що
мають вирішальне значення у забезпеченні життєво необхідної допомоги, особливо,
у зимовий період. ПГР 2017 включає 94 проекти 215 партнерів, серед яких багато
національних НУО.
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надати допомогу
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Кількість жертв та пошкоджень збільшується з
початку зими
Зважаючи на те, що на сході України спостерігається температура нижче нуля та
сильні снігопади, ситуація у сфері безпеки на сході України залишається напруженою. З 1 по 20 грудня 2016 р. УВКПЛ зареєструвало 14 жертв серед цивільного населення внаслідок конфлікту у Донецькій та Луганській областях: три особи загинуло,
11 отримало поранення, що менше, ніж у листопаді, коли було зафіксовано 30 жертв
серед цивільних (п'ять загинуло, 25 осіб було поранено). У жовтні жертвами конфлікту стали 64 особи (дев'ять загиблих та 55 поранених). Основною причиною є обстріли та стрілянина, але, протягом трьох місяців щонайменше, 27 осіб стали жертвами
підриву мін, вибухонебезпечних залишків війни та мін-пасток3.
Жертви серед цивільного населення,
16 лютого 2015 - 30 листопада 2016 (джерело: УВКПЛ)
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ПГР доступний українською, російською та англійською мовами за адресою в Інтернеті: https://www.
humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
3
За оцінками УВКПЛ, загальна кількість загиблих серед цивільного населення протягом всього періоду
конфлікту (з середини квітня 2014 р., станом на 31 жовтня 2016 р.) перевищує 2 тис осіб. Кількість жертв
оцінюється у 6-7 тис осіб. Це консервативна оцінка УВКПЛ на основі наявних даних; вважається, що
фактична кількість жертв більша.
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Зменшення жертв серед цивільного населення є певною мірою результатом
зниження інтенсивності бойових дій у листопаді та грудні. Проте, ситуація
залишається напруженою, а пошкодження житла та цивільної інфраструктури, як
і раніше, відбуваються майже щодня. Більшість інцидентів фіксуються в районі
Маріуполя, на північно-західному напрямку від Донецька, а також у трьох районах
Луганській області: Попаснянському, Новоайдарському та Станично-Луганському.
Часте використання важкої артилерії та зростаюча кількість інцидентів протягом дня
і раннім вечором становлять особливу небезпеку для життя і здоров'я цивільного
населення.

Тисячі людей залишилися без водопостачання
Школи та дитячі
садки у Торецьку
змушені були
тимчасово
закритися через збої
в роботі системи
опалення при низьких
температурах.

У жовтні мали місце чотири значні інциденти, що поставили під загрозу більш ніж
600 тис людей по всій «лінії розмежування»: обстріл, що відбувся поблизу установок
електро- та водопостачання призвів до повторних перебоїв у водопостачанні, що,
у свою чергу, негативно відобразилося на роботі системи опалення. Це викликає
особливі труднощі у зимовий період. Через обстріли насосна станція №1 «Південнодонбаська» була пошкоджена принаймні три рази, що викликало скорочення
водопостачання на п'яти станціях водоочищення (що обслуговують 1,5 млн осіб).
Водопостачання Донецької фільтрувальної станції (ФС), Красноармійської та Великоанадольської ФС, а також Старокримських водоочисних споруд №1 та №2 біля
Маріуполя припинялось до 48 годин.
Електропостачання Донецької ФС було припинено 20 листопада і знову 7 грудня
через обстріли.Також, коли компанія електропостачання намагалася відремонтувати лінії електропередачі, співробітники попали під обстріл, одна особа отримала
поранення. Протягом двох тижнів було порушено водопостачання для більш ніж
600 тис осіб. 21 листопада було пошкоджено відрізок водопроводу Горлівка-Торецьк
(Донецьк), в результаті чого понад 40 тис людей залишилися без води та опалення.
Через морози та відсутність чистої води місцева влада змушена була закрити школи
на 3-4 дні. Проблема була вирішена 4 грудня, коли було досягнуто місцеву угоду про
перемир’я та стало можливим проведення ремонтних робіт. Крім того, водоочисна
станція стічних вод у Докучаєвську, на південь від Донецька (НПУТ), була обстріляна
17 листопада, що призвело до перебоїв в очищенні стічних вод та ще більш ускладнило ситуацію через ризик забруднення джерел водозабезпечення.
Окрім постійної загрози обстрілів, проблеми щодо несплати рахунків за водопостачання та електроенергію уздовж «лінії розмежування» призвели до погроз відключення водопостачання у Луганській області, а в Донецьку були заморожені банківські
рахунки великих компаній з водопостачання. В результаті, забезпечення водою
близько 4 млн осіб опинилося під серйозною загрозою. Необхідно терміново вирішити питання сплати рахунків, щоб уникнути повторного припинення водопостачання
(та опалення) на ПУТ та НПУТ Луганської області та потенційного припинення водопостачання у Донецькій області.

Обстріли та
стрілянина у
безпосередній
близькості від
КПВВ залишаються
серйозною загрозою
для сотень
тисяч людей, які
перетинають «лінію
розмежування».

Позитивним зрушенням стало оголошення наприкінці грудня місцевою владою Маріуполя, Краматорську, Слов'янську, Очеретине та Вугледару (ПУТ Донецької області)
про надання фінансової допомоги компанії з водопостачання «Вода Донбасу» для
погашення несплачених рахунків споживачів і уникнення припинення водопостачання у холодну пору року.

Небезпека та проблеми на контрольнопропускних пунктах узимку
Постійна небезпека на контрольних пунктах в’їзду та виїзду (КПВВ) та у їх безпосередній близькості становить пряму загрозу для життя людей та призводить до їх
частого, хоча й, в основному, тимчасового закриття. Протягом звітного періоду, на
КПВВ було зафіксовано 10 жертв серед цивільного населення, в тому числі п’ять
смертей. Зокрема, 17 та 20 жовтня, в результаті обстрілу на пішохідному КПВВ
«Станиця Луганська» три цивільні особи отримали поранення. Двоє людей було
поранено 26 жовтня біля КПВВ «Майорськ» та «Мар’їнка». Під час обходу КПВВ
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поблизу населеного пункту Оленівка (НПУТ, нульовий блокпост КПВВ «Новотроїцьке») 12 листопада у результаті мінометного обстрілу загинув 16-річний хлопчець.
Один цивільний загинув, ще один отримав поранення через стрілянину на КПВВ
«Майорськ» (колишній КПВВ «Зайцеве»). Щонайменше три літні людини померли
через погіршення стану здоров'я на пішоходному КПВВ «Станиця Луганська» (Луганська область) та «Новотроїцьке» (Донецька область). Повідомляється, що нульовий
блокпост в Оленівці (НПУТ) тимчасово припинив роботу 8 листопада через інтенсивний обстріл у цьому районі. КПВВ «Пищевик» був змушений призупинити свою
діяльність 11-13 листопада після того, як через обстріл було пошкоджено лінії електропередачі на стороні НПУТ. Робота найжвавіших КПВВ «Майорськ» та «Мар’їнка»
неодноразово переривалася 22 і 23 листопада.

Через скорочені
робочі години
кількість людей, які
перетинають КПВВ,
у листопаді значно
знизилася.

Переміщення КПВВ «Зайцеве» до Майорську, ближче до «лінії розмежування», 21
жовтня мало намір звільнити жителів сіл на ПУТ від обтяжливих процедур перетину
КПВВ. Але це також підвищило ризик небезпеки та призвело до виникнення додаткових гуманітарних проблем для людей, які очікують на перетин. Новий КПВВ з добовою пропускною потужністю до 8 тис перетинів (раніше – 7 тис перетинів) наразі
знаходиться лише у 500 метрах від «сірої зони», ближче до зони активних бойових
дій. Виникла також потреба перенести інфраструктуру та послуги, в тому числі ті,
що надаються гуманітарними партнерами, до небезпечних районів, де через вузькі
дороги майже немає простору для обслуговування санітарних приміщень.
Скорочений робочий час на КПВВ та суворі зимові умови погіршили гуманітарну ситуацію на п'яти відкритих КПВВ на «лінії розмежування», що, у свою чергу, призвело
до зменшення кількості перетинів. За даними Державної прикордонної служби України, у грудні (станом на 29 грудня) КПВВ перетнули близько 658 тис осіб. З огляду
на те, що ця статистика не враховує останні два дні місяця, це, все ж таки, є певним
збільшенням у порівнянні з листопадом, коли було зафіксовано 682 тис перетинів.
Для порівняння, у жовтні кількість перетинів складала 754 тис. Ця цифра значно
знизилася після того, як з 1 листопада було скорочено робочий час КПВВ (з 08.00
до 17.00 замість 07.00-18.30). Це призвело до збільшення часу очікування та виникнення великих черг. Зважаючи на те, що перетин на двох найбільш завантажених
КПВВ «Мар’їнка» та «Майорськ» займає до 24 годин, люди змушені залишатися на
ніч на холоді. Люди продовжу- Східна Україна: КПВВ станом на 31 грудня 2016 року
ють подорожувати між ПУТ та
НПУТ, щоб відвідати родичів,
отримати соціальні виплати
Мілове
ХАРКІВСЬКА
на ПУТ, придбати продукти
харчування та непродовольчі
товари. Починаючи з 1 грудня,
'Золоте'
Державна прикордонна служЛУГАНСЬКА 'Станиця
Луганська'
ба України збільшила персо'Майорськ'
нал КПВВ на 40 співробітників
ДОНЕЦЬКА
('Зайцеве')
з метою прискорення перевірЛУГАНСЬК
ки документів на всіх контрольно-пропускних пунктах
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
протягом зимового періоду.
Партнери реагували на поточні потреби, надаючи додаткове брезентове покриття
для тентів, які можуть захистити людей від вітру, дощу
та снігу, але не від холоду. У
Луганській області на КПВВ
«Станиця Луганська» МКЧХ
встановлено три пункти опалення (у формі контейнерів
замість тентів для обігріву) на
КПВВ «Станиця Луганська».

'Мар'їнка'

ДОНЕЦЬК

'Новотроїцьке'

ЗАПОРІЗЬКА

Умовні позначення
Контрольний пункт в’їзду та виїзду
(КПВВ)

'Пищевик'

Відкритий КПВВ (для вантажу)
Закритий КПВВ (для вантажу)
Відкритий КПВВ (для фізичних осіб)

АЗОВСЬКЕ
Межі і назви, а також позначення, які
МОРЕ
використовуються на цій карті, не означають
офіційного схвалення або визнання
Організацією Об'єднаних Націй.

Закритий КПВВ (для фізичних осіб)
Пункти перетину державного кордону

25км

Автомобільні дороги
«лінія розмежування»
станом на червень 2016 р. (УКГС)
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На КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» (Донецька область) організація «Прем’єр
Уржанс Інтернасьональ» (ПУІ) встановила пункт надання першої медичної допомоги – металевий контейнер (15 кв.м) та пункт обігріву (тент 25 кв.м). Незважаючи на
ці зусилля, на всіх КПВВ, як і раніше, не вистачає належного медичного обслуговування, санітарних послуг та укриття. У чергах на КПВВ люди не захищені від снігу,
вітру і холоду та ризикують своїм здоров’ям через підвищену вірогідність розвитку
хронічних захворювань, грипу та гіпотермії. Це створює особливі труднощі для літніх
людей, людей з обмеженими можливостями, дітей та вагітних жінок. Необхідна термінова реалізація заходів з підготовки до зими на КПВВ через те, що сніг та суворі
морози спостерігалися вже в листопаді, а температура вночі опускалася нижче -10°С.

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ (ПУТ)

Гарною новиною було збільшення нормативів перевезення особистого вантажу
через «лінію розмежування» з 50 до 75 кг на особу на максимальну вартість 10 тис
грн (370 дол. США), в тому числі, до 5 тис гривень на продукти харчування (185 дол.
США). Українська влада схвалила критерії щодо пільгових категорій цивільних осіб,
яким дозволено перетинати КПВВ поза чергою. Особи з обмеженими функціональними можливостями, люди похилого віку (у віці 70+), вагітні жінки, батьки/опікуни
з дітьми у віці до 3 років та люди у надзвичайній ситуації (важка хвороба, похорон
тощо) можуть перетинати «лінію розмежування» швидше, але повинні надати відповідні документи, щоб підтвердити свій статус/права. Проте, ще неясно, як цей захід
буде впроваджено на практиці.

Люди, що отримали допомогу від Кластера житла у 2016 р.

20,400
26,000
2,400
1,200

Предмет особистого вжитку

Вугілля, паливо та інші джерела обігріву

Теплоізоляція житла

Об'єкти комунального господарства

Більше 50 тис людей на ПУТ отримали
допомогу через заходи з підготовки до зими
Зважаючи на те, що, як і раніше, фіксуються пошкодження житла, на фоні зростання витрат на теплоносії та тарифів на комунальні послуги, терміново необхідна
допомога у заходах з підготовки до зими. В рамках таких заходів Кластер житла
та непродовольчих товарів надає допомогу двом групам уразливих осіб: ВПО, які
мають обмежені засоби до існування та вичерпали механізми виживання, та непереміщеним особам, які проживають поблизу «лінії розмежування», страждають від частих пошкоджень житла і інфраструктури та/або мають обмежений доступ до ринку.
Кластер визначив чотири види підтримки: надання вугілля та палива для опалення;
особистий обігрів; теплоізоляція житла та теплоізоляція об'єктів комунального господарства, зокрема, колективних центрів. Зважаючи на те, що взимку температура
може опускатися нижче -20 градусів за Цельсієм, необхідна належна теплоізоляція
пошкоджених будинків.
На основі досвіду минулого зимового сезону, Кластер рекомендував збільшити кількість вугілля та дров на опалення з 2-х до 2,5-3 тон, в залежності від типу житла, для
забезпечення домогосподарств паливом протягом всього зимового періоду. На НПУТ
партнери Кластера використовують готівкові кошти, на які отримувачі допомоги
можуть придбати необхідні товари на доступних ринках. На сьогодні, більше 50 тис
осіб отримали допомогу в рамках заходів з підготовки до зими, проведених партнерами Кластера житла та непродовольчих товарів4. Незважаючи на невпинні зусилля
із задоволення потреб на НПУТ, Кластер виявив деякі прогалини щодо задоволення
прогнозованих потреб постраждалих внаслідок конфлікту осіб, які там проживають.
Приблизно 40% домогосподарств, як і раніше, потребують палива, та близько 90%
потребують засобів особистого обігріву.

ПГР 2016: профінансовано 33%
Станом на середину грудня, за даними Офіційної служби фінансового моніторингу
(FTS – https://fts.unocha.org), ПГР 2016 року отримав 97,5 млн дол. США, або 33%
Більш детальна інформація з підтримки в рамках підготовки до зими, що надається Кластером житла та
непродовольчих товарів, міститься в Інтернеті за адресою: http://sheltercluster.org/GCAwinterization
4
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від необхідного фінансування у 298 млн дол. США5. Це є значним зниженням фінансової допомоги, у порівнянні з рівнем отриманих коштів за ПГР для України у 2015
році, який склав 61% (було отримано 193 млн з необхідних 316 млн дол. США ).
Незважаючи на обмежений доступ та фінансування, найбільший моменту початку
конфлікту конвой ООН з гуманітарною допомогою з прибув на НПУТ Луганської
області 10 грудня. За сприяння Кластера логістики спільний конвой УВКБ, ЮНІСЕФ,
МОМ та МПП, який складався з 54 вантажних автомобілів, доставив понад 700 тон
гуманітарної допомоги (гігієнічні та освітні комплекти, підгузки, будматеріали, меблі
для навчальних закладів, продуктові набори) для задоволення потреб близько 40
тис осіб.
За даними Міністерства Російської Федерації з надзвичайних ситуацій, Уряд РФ доставив 400 тон допомоги до Донецьку та Луганську 27 жовтня, 450 тон – 24 листопада та більше 400 тон – 22 грудня. За повідомленнями, доставлена допомога складалася з дитячого харчування та ліків.

5

За винятком заявлених 7,2 млн дол. США.

За більш детальною інформацією звертайтесь:
Барбара Манзі, Голова офісу, manzi@un.org, тел. (+380) 50 440 9005
Анн-Доріт Бой, спеціаліст з громадської інформації, boya@un.org, тел. (+380) 95 284 7322
Джейк Морланд, співробітник штаб-квартири УКГС ООН, morland@un.org, тел. (+1) 212 963 2066
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