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• Нестабільна ситуація у сфері
безпеки продовжує
поглиблювати потреби

«Вони показують нам, як виглядають міни та снаряди», - Карина, 13
років, після проведеного уроку з інформування про мінну безпеку.
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Бойові дії продовжуються, попри
відновлення режиму припинення вогню
Домовленості щодо режиму припинення вогню від 21-ого червня задля безпечного
збору врожаю призвели до загального зменшення інтенсивності бойових дій, проте
досі відбуваються періодичні зіткнення. Території, що страждають від обстрілів,
відносно не змінились. Для населення, яке проживає вздовж «лінії розмежування»,
де бойові дії найбільш інтенсивні, пошкодження та небезпека стали невідворотною
частиною повсякденного життя. Їх життя у пастці між зіткненнями наражається на
серйозну небезпеку, в той час як гострі потреби у всіх ключових секторах зростають.
Постійна небезпека також представляє серйозний виклик щодо переходу до
відновлення та підвищення життєстійкості як для гуманітарних організацій, так і для
партнерів з розвитку.
Занепокоєння викликають пошкодження, що постійно виникають безпосередньо на
або поруч з важливими системами електро- та водопостачання, що часто призводить
до перебоїв у постачанні для мільйонів жителів. З початку 2017 року, Донецька
фільтрувальна станція (ДФС), що постачає воду для більш ніж 345 000 людей з обох
сторін «лінії розмежування», припиняла свою роботу 13 разів. Ремонтні роботи з
відновлення постачання часто тривають довше ніж 24 години, а іноді і тиждень, що
перешкоджає доступу людей до безпечної води. Як і раніше, інші об’єкти
інфраструктури, такі як насосні, водоочисні станції та лінії електропередач,
піддаються негативному впливу. Згідно інформації Кластера водопостачання,
санітарії та гігієни (ВСГ), тільки в липні було зафіксовано 11 випадків припинення
функціонування системи водопостачання, що обмежило доступ до води для
мільйонів людей по обидві сторони «лінії розмежування». Високі температури влітку
і постійні перебої у водопостачанні не
лише збільшують потреби у сфері
ВСГ, а і збільшують ризики щодо
можливого погіршення ситуації в
сфері охорони здоров’я. 19-ого липня,
під
час
чергової
зустрічі
Тристоронньої контактної групи (TКГ)
у
Мінську,
сторони
конфлікту
висловили бажання визначити так
звані зони безпеки навколо основних об’єктів інфраструктури водопостачання,
включно з ДФС. Хоча така ініціатива є позитивною, залишаються занепокоєння щодо
повного дотримання домовленостей, оскільки вже після зустрічі було зафіксовано
щонайменше два випадки обстрілів, що вплинули на ДФС та насосну станцію (НС)
першого підйому Південно-Донбаського водогону – 22-ого та 28-ого липня відповідно.
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Зростання потреб послаблює можливості постраждалого населення
Попередні висновки Оцінки продовольчої безпеки (ОПБ), що була проведена
Кластером з продовольства та забезпечення доходів (КПЗД) у червні 2017 року
вказують на те, що 26 відсотків (дані попереднього дослідження - 13 відсотків) або
800 000 осіб на непідконтрольних уряду територіях (НПУТ) можуть зазнавати гострої
та помірної нестачі продовольчих товарів, в той час як 5 відсотків (зростання від 1,7
відсотка) або 150 000 осіб зазнають гостру продовольчу небезпеку. Найвищий рівень
продовольчої небезпеки зафіксовано у Донецькій області (НПУТ). Тим часом,
попередній аналіз даних ОПБ також вказує на погіршення рівня продовольчої
небезпеки і на підконтрольних уряду територіях (ПУТ), що зріс від 7 до 15 відсотків у
Донецькій та Луганській областях.
Потреби також зросли у інших ключових секторах. Партнери Кластера освіти
доповідають, що близько 648 000 учнів та вчителів у більш ніж 3 400 навчальних
закладах страждають від широкомасштабного та сукупного впливу конфлікту. Згідно
Кластера житла та непродовольчої допомоги, через вичерпані механізми виживання
на ПУТ, кількість внутрішньо переселених осіб (ВПО), які попри власну волю
повертаються на території вздовж «лінії розмежування», зросла, і, за оцінками, 9 326
домогосподарств можуть потребувати додаткову допомогу у забезпеченні базовими
предметами для підготовки до зими. Ключові життєво важливі потреби на НПУТ досі
незадоволені, оскільки у багатьох громадах немає доступу до газопостачання, що
раніше допомагало їм пережити зиму. Більше того, Кластер повідомляє, що
активізація обстрілів у травні та червні призвела до пошкодження близько 200
домогосподарств, що потребують ремонту та допомоги з відновленням підключення
до мережі.

ВПО продовжують жити у складних умовах, попри незначні позитивні
соціоекономічні зрушення
Вплив конфлікту на життя найбільш уразливих осіб, таких як ВПО, людей з
інвалідністю, дітей, жінок, літніх людей та багатьох інших, продовжує зростати.
Погіршення економічних умов та обмежені можливості працевлаштування призвели
до бідності (доходи населення нижче фактичного прожиткового мінімуму) серед
людей, які постраждали від конфлікту, що надалі поглиблює їх уразливість.
Опитування Всесвітнього Банку 2017 року, що проводилось з кінця 2016 року до
початку 2017 року, вказує, що 68 відсотків опитаних ВПО визнали погіршення власної
економічної ситуації з моменту переміщення через обмежені можливості у
працевлаштуванні та забезпеченні доходів. Тривале переміщення також впливає на
економічні умови приймаючих громад. Опитування зазначає, що 75 відсотків
представників приймаючих громад вказали на погіршення їх економічної ситуації за
останні 12 місяців. Проте нещодавній звіт Національної системи моніторингу (НСМ)
Міжнародної Організації з Міграції
вказує на незначне зростання у
працевлаштуванні ВПО у порівнянні з
попереднім звітним періодом, з 35
відсотків у січні – березні до 46 відсотків
у квітні – червні 2017 року. НСМ також
вказує на те, що близько 68 відсотків
опитаних ВПО почуваються повністю
інтегрованими у місцеві громади –
зростання на 12 відсотків у порівнянні з
попереднім циклом моніторингу. Дискримінація ВПО досі спостерігається, але вже з
незначним зменшенням. НСМ зазначає, що близько 10 відсотків респондентів
зазнали дискримінації на підставі їх статусу ВПО.
В той же час, питання доступу ВПО до соціальних виплат продовжує викликати
занепокоєння. 12-ого липня 2017 року у Верховній Раді було зареєстровано проект
закону, що надасть змогу ВПО та людям, які постраждали від конфлікту, отримувати
пенсії без будь-яких обмежень. Згідно аналізу Данської ради з питань біженців (ДРБ),
цей законопроект усуне перешкоди для виплат пенсій жителям НПУТ. Згідно
партнерам Кластеру захисту, між січнем 2016 року та квітнем 2017 року кількість осіб
з НПУТ, котрі отримують пенсії, зменшилась більш ніж на 560 000 людей через
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обтяжливий процес верифікації ВПО. До квітня 2017 року тільки 391 000 осіб з НПУТ
отримали пенсії, це лише 30 відсотків пенсіонерів, котрі проживали на НПУТ у серпні
2014 року. В той час як законопроект має пройти через тривалий процес прийняття,
реєстрація його у Парламенті є позитивним результатом колективних адвокаційних
зусиль гуманітарних та правозахисних організацій.

Вплив конфлікту на населення зростає
Фермерство ускладнюється, у той час як тисячі життів у небезпеці

Обстріли
пошкоджують
врожай – єдине
джерело доходу
для тисяч людей

Сільське господарство – одна з небагатьох сфер діяльності, що приносить дохід
багатьом домогосподарствам по обидва боки від «лінії розмежування». Попри це
бойові дії поблизу сільськогосподарських угідь пошкоджують врожай. 20 липня 2017
року бойові дії спричинили пожежу, що пошкодила близько 60 гектарів пшениці поруч
із селом Новгородське поблизу «лінії розмежування» (Донецька область, ПУТ).
Схожий інцидент трапився 13-ого липня, знищивши більше ніж 46 гектарів
сільськогосподарських угідь. На додаток до активних бойових дій, міни, боєприпаси,
що не розірвались, та вибухонебезпечні залишки війни (ВЗВ) ставлять під загрозу
життя тисяч осіб. Сім’ї, які отримують кошти для існування за рахунок фермерства,
продовжують ризикувати власними життями, займаючись сільськогосподарською
діяльністю. 17-ого липня двоє цивільних жителів отримали поранення у Донецькій
області (ПУТ) під час сільськогосподарських робіт. У червні та липні, у період, коли
традиційно відбуваються важливі фермерські роботи, одна цивільна особа загинула
та четверо були поранені через інциденти, пов’язані з мінами, під час
сільськогосподарських робіт. Загалом, згідно УВКПЛ, з 1-ого січня по 31 липня 2017
року, у інцидентах, пов’язаних з мінами, загинуло 12 та було поранено 52 цивільні
особи.

У липні 2017 року, УВКПЛ зафіксувало 49 жертв серед цивільного населення (семеро
загинуло та 42 поранено). Порівняно з попереднім місяцем кількість жертв
зменшилась на 25 відсотків, а порівняно з аналогічним періодом у 2016 році - на 41
відсоток. Бойові дії, що призводять до цивільних жертв, залишаються на високому
рівні, з 441 жертвою за період січень-липень 2017 року, що на 26 відсотків більше у
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Питання захисту: сексуальне та ґендерно-обумовлене насильство

Страждання
мільйонів зростає,
в той час як
нестабільність
призводить до
росту потреб у
всіх секторах

На тлі активного конфлікту постійно спостерігаються випадки дискримінації та
порушення прав найбільш уразливих, включно з ВПО, жінками та дітьми. Приклади
сексуального насильства в умовах конфлікту та ґендерно-обумовленого насильства
(ГОН) трапляються по обидві сторони «лінії розмежування», проте, через різні
причини, такі як страх розправи та обмежений доступ до жертв, багато випадків не
реєструються. ПІдкластер з питань ГОН повідомляє, що з листопада 2015 року до
серпня 2017 року, було зафіксовано щонайменше 20 776 випадків ГОН у п’яти східних
областях України. Підкластер і далі вказує на те, що 89 відсотків жертв - жінки, а
випадки домашнього насильства складають 69 відсотків від усіх зафіксованих
випадків. Звіт УВКПЛ «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, в Україні»,
що покриває період з березня 2014 року по січень 2017 року, вказує на те, що через
конфлікт зросли ризики сексуального насильства для цивільного населення.
Погіршення економічної ситуації, особливо на територіях, що потерпають від
конфлікту, а також подальше послаблення зв’язків у громаді призвели до того, що
певна кількість найбільш уразливих осіб вдається до негативних стратегій виживання
та механізмів вирішення проблем, що потенційно ще більше посилює ризики
сексуального насильства. Звіт також вказує на те, що конфлікт шкодить наданню
послуг, особливо на НПУТ, обмежуючи доступ жертв до наявних послуг. В той час як
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більшість медичних та соціальних закладів продовжують працювати, якість послуг
погіршилась через брак медичного персоналу, нестачу необхідного спеціалізованого
обладнання та медикаментів.
В той час, як питання серйозного порушення прав людини та захисту залишаються
невирішеними, фінансування, що допомогло б вжити заходів у цих критично
важливих сферах, продовжує зменшуватись. Програми з запобігання та реагування
ГОН в рамках Плану гуманітарного реагування 2017 (ПГР) представляють лише
один відсоток від загальної потреби ПГР. Проте станом на 14 серпня ці програми не
отримали фінансування, згідно зі Службою фінансового моніторингу (СФМ), і це
означає, що критичні потреби жертв ГОН ще необхідно буде вирішувати.

Плани з покращення координації та ефективності діяльності з захисту
На тлі широко поширених проблем захисту, що продовжують впливати на життя

мільйонів, Гуманітарна група країни (ГГК) робить значні успіхи у посиленні
координації, зокрема у сфері захисту. 3-ого серпня, ГГК затвердила основні розділи
Стратегії захисту ГГК, що направлена на впровадження систематичної основи для
визначення та усунення найнагальніших та найбільш серйозних ризиків в області
захисту. Ця Стратегія закликає до багатосекторальної взаємодії усіх гуманітарних
партнерів, щоб взяти на себе зобов’язання забезпечити центральну роль захисту у
гуманітарному реагуванні на кризу в Україні. ГГК створила робочу група з питань
Стратегії захисту, що продовжить визначати спільні дії для втілення Стратегії та
регулярно надавати оновлену інформацію щодо прогресу її виконання. ГГК також
продовжує працювати для просування основних механізмів, таких як Структура
заходів з профілактики сексуальної експлуатації та сексуального насильства (PSEA)
та Система підзвітності перед постраждалим населенням (AAP).
Водночас, ГГК продовжує піврічний огляд ПГР 2017 року. Через ситуацію, що постійно
розвивається та стрімко змінюється у сфері гуманітарної допомоги та безпеки, процес
піврічного огляду передбачає перегляд проектів ПГР, пріоритетів, аналіз потреб та
досягнень, а також, за необхідністю, перегляд цілей. Очікується, що огляд надасть
ПГР чіткості та актуальності, що уможливить представників ГГК скоректувати
гуманітарні пріоритети на другу половину 2017 року. Передбачається, що процес
буде завершено в середині серпня 2017 року.

Зусилля для покриття критичних потреб
тривають попри всі труднощі
Холодний сезон може призвести до зростання нагальних потреб
Взимку в Україні спостерігаються суворі умови, температура повітря іноді знижується
до -20 градусів Цельсія. Холодний сезон починається в кінці жовтня і триває до кінця
лютого або початку березня. Активні бойові дії разом з відсутністю доступу та
недофінансуванням не дають можливості для створення певного рівня життєстійкості
напередодні зими для тисяч людей, які постраждали. Тривалий характер конфлікту
послабив і без того нестійкі доконфліктні можливості як постраждалого населення,
так і ВПО. Це означає, що ще до очікуваної холодної зими гуманітарна ситуація знову
погіршиться для мільйонів найбільш уразливих.

Недофінансування
продовжує бути
критичним,
оскільки втілення
життєво
важливих заходів
лишається під
загрозою

Аналізуючи попередні заходи реагування, гуманітарні партнери вже розпочали
планування необхідних зусиль з підготовки до зими. Кластер з житла та
непродовольчих товарів розробив Рекомендації з підготовки до зими 2017-2018 рр.,
що фокусуються на пріоритетній зимовій допомозі за географічним розподілом.
Згідно інформації Кластера, партнери пріоритезують забезпечення паливом, а також
включення підходів відновлення на ПУТ. На НПУТ заходи включатимуть допомогу з
паливом, основні предмети для підготовки до зими та теплоізоляцію житла. КПЗД
також розробив схожу Інструкцію, котра передбачає подальше збільшення потреб
продовольчого характеру взимку. Інструкція окреслює декілька факторів, що
призводять до збільшення, зокрема: частка витрат на продовольство
середньостатистичного домогосподарства, зростання цін на продукти, негативні
стратегії виживання, доступ до продуктів взимку, зростання вартості продуктів взимку
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та поточний негативний соціоекономічний вплив конфлікту на найбільш уразливих.
Інструкції рекомендують надання додаткових продуктів, що доповнять вже існуючі
продуктові набори протягом зими задля збільшення калорійності.
Кластер ВСГ також працює над адаптацією Плану дій у надзвичайних ситуаціях, щоб
підготуватись до зими. Проте, так само як і з іншими поточними заходами, ця
запланована діяльність з підготовки до зими потребує термінового фінансування.
Хоча партнери продовжують працювати в умовах максимальної економії, вчасне та
достатнє фінансування – головний фактор для того, щоб втілити заплановане в
життя та покрити нагальні потреби у всіх сферах перед зимою.

Гуманітарна допомога надходить до найуразливіших
Поки
формуються
плани
щодо
підготовки
до
зими,
партнери
продовжують надавати допомогу по всіх
найважливіших напрямках, щоб покрити
нагальні потреби. Попри труднощі з
обмеженим гуманітарним доступом,
особливо
на
НПУТ,
та
недофінансуванням, кластери в умовах
надзвичайної економії намагаються
мінімізувати
вплив
конфлікту
та
НУО «Врятуймо дітей» (Save the Children) реєструє на
відновити
гідність
постраждалого
отримання багатоцільової грошової допомоги у Мар’їнці,
населення. Адресна допомога в області
Донецька область. © Save the Children/Тетяна Теслюченко
освіти, охорони здоров’я, надання
продовольчих та непродовольчих товарів, забезпечення доходів, житла, захисту, та
водопостачання, санітарії та гігієни надходить до найбільш уразливих з обох сторін
«лінії розмежування». За можливості ці зусилля включають як допомогу в натуральній
формі, так і у формі грошових переказів.
27-ого липня ЗМІ повідомили, що 67-ий конвой з допомогою з Російської Федерації
прибув в Україну. За повідомленнями, конвой складався з 60 вантажівок, що
перевозили близько 600 тонн дитячого харчування, медикаментів, будівельних та
навчальних матеріалів.

Гуманітарне фінансування залишається
критично низьким
Незважаючи на численні актуальні проблеми, включно з обмеженим гуманітарним
доступом та відсутністю безпеки, партнери готові продовжувати життєво важливу
діяльність у всіх критичний напрямках. Проте однією з найбільших перешкод, з якою
стикаються партнери, є недофінансування. Станом на 15-те серпня, ПГР було
профінансовано лише на 21 відсоток, що ставить під загрозу важливі проекти, які
більше не можуть чекати. В той час як терміновість потреб зростає, необхідне

негайне фінансування є необхідним задля відновлення гідності та для забезпечення
права людей на допомогу, що досі знаходиться під загрозою.
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З метою забезпечення ефективного використання наявних ресурсів, реєстрації та
визнання внесків, донорам та партнерам запропонували відобразити заявлені,
сплачені та отримані внески за адресою: https://fts.unocha.org.

За більш детальною інформацією звертайтесь:
Іване Бочорішвілі, в.о. Голови офісу, bochorishvili@un.org, тел. +380 93 674 3154
Джейк Морланд, відділ гуманітарної координації та реагування УКГС ООН у Нью-Йорку, morland@un.org, тел. +1
917 224 0621
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:
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