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Резюме

Ознайомтесь з останньою інформацією

Огляд підготовлено УКГС від імені Гуманітарної команди країни та партнерів. В
документі представлено спільне розуміння кризи, у тому числі найбільш нагальних
гуманітарних потреб, та оцінку кількості людей, які потребують допомоги. В
огляді представлено консолідовану доказову базу для спільного стратегічного
планування заходів реагування.

Управління з координації гуманітарних справ (УКГС)
координує гуманітарні заходи для забезпечення
надання допомоги та захисту постраждалим унаслідок
кризи людям, яким вони необхідні. Управління працює
над подоланням перешкод у наданні гуманітарної
допомоги постраждалим унаслідок криз людям
та відіграє провідну роль у мобілізації допомоги та
ресурсів гуманітарної системи.

Використані позначення та викладення матеріалу в огляді жодним чином
не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй щодо
правового статусу будь-якої країни, території, міста чи району, їхніх органів
влади чи демаркації їхніх кордонів.

www.unocha.org/ukraine
twitter.com/ocha_ukraine

СВІТЛИНА НА ОБКЛАДИНЦІ
Жінка у дворі після отримання вугілля.
Фото: МОМ/П. Перфільєва

Вебсайт Humanitarian Response є основною
платформою, де представлені інструменти та послуги
у сфері Управління інформацією, які забезпечують
обмін даними між членами кластерів та Міжвідомчого
постійного комітету (МПК), які працюють в умовах
тривалої кризи або неочікуваного початку кризи.

https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/ukraine

Платформа Humanitarian InSight забезпечує надання
доступу до основних гуманітарних даних сторонам,
відповідальним за прийняття рішень. Тут представлено
останню перевірену інформацію щодо потреб та заходів
гуманітарного реагування, а також дані про фінансові
внески.

www.hum-insight.com

Служба фінансового моніторингу (FTS) є основним
джерелом даних, які постійно оновлюються, про
гуманітарне фінансування. Вона відіграє значну роль
у прийнятті стратегічних рішень завдяки висвітленню
прогалин та пріоритетів, що сприяє ефективному та
результативному наданню гуманітарної допомоги на
основі гуманітарних принципів.

https://fts.unocha.org/appeals/830/
summary
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Стислий огляд
гуманітарних потреб
ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ 1

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

42,0 Mлн 3,4 Mлн

ЗАРЕЄСТРОВАНІ ВПО
(МІНСОЦ 2)

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ
У МЕЖАХ 5 КМ
ВІД «ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ»

1,4 Mлн

0,6 Mлн

КОНТРОЛЬНИЙ ПУНКТ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ «СТАНИЦЯ
ЛУГАНСЬКА», ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Черга людей, які на морозі чекають на перетин «лінії
розмежування». Фото: УКГС/Євген Малолетка

Короткий виклад контексту аналізу12
Уже шостий рік поспіль ситуація у постраждалих унаслідок
конфлікту Луганській та Донецькій областях на сході України
продовжує негативно впливати на життя понад п’яти мільйонів
людей, 3,4 мільйона з яких потребують гуманітарної допомоги
і захисту. Більше 3 300 мирних жителів загинуло, і понад 7 000
отримали поранення. Конфлікт продовжує безпосередньо впливати
на життя простих людей: щоденні обстріли, наявність наземних мін
1. Державна служба статистики, січень 2019 р.
2. Зареєстровано ВПО Міністерством соціальної політики станом на серпень 2019 р.
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та вибухонебезпечних предметів, що не вибухнули, продовжують
негативно позначатися на їхньому фізичному і психічному добробуті.
Місцева інфраструктура і цивільні об’єкти також потрапляють під
обстріли, внаслідок чого для мільйонів людей виникає загроза
втрати доступу до водопостачання, медичного обслуговування,
освіти та опалення. Наявність «лінії розмежування», яка розділяє
підконтрольні та не підконтрольні Уряду території, і необхідність
реєстрації у якості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для
отримання соціальних виплат також опосередковано впливають

СТИСЛИЙ ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ

на добробут людей: ВПО та громади на не підконтрольних Уряду
територіях (НПУТ) стикаються з низкою проблем, пов’язаних
із отриманням соціальних виплат (включно з пенсіями) і
державних адміністративних послуг. Внаслідок близькості до «лінії
розмежування» люди також опинилися відрізаними від ринків
і медичних установ, на які вони раніше покладалися. Негативні
економічні наслідки конфлікту відчуваються в усіх постраждалих
громадах не лише через неможливість працевлаштуватися, але
також через закриття великої кількості підприємств та вугільних
шахт.

Обсяг аналізу
У цьому огляді представлено гуманітарні потреби у постраждалих
унаслідок конфлікту Луганській та Донецькій областях (далі
— «постраждалі внаслідок конфлікту райони»), та особлива
увага приділяється постраждалим районам по обидва боки
«лінії розмежування». В цьому документі також розглядаються
потреби внутрішньо переміщених осіб по всій Україні, які
стикаються з гуманітарними і соціальними проблемами. Аналіз
базується на розумінні того, що населення, яке проживає поряд з
«лінією розмежування», як правило, більш вразливе порівняно з
населенням, яке проживає далі від неї, хоча існує різниця у потребах
між міським і сільським населенням, а також між підконтрольними
Уряду територіями (ПУТ) і НПУТ.

Гуманітарні наслідки
Вплив конфлікту може розглядатися у чотирьох аспектах.
По-перше, люди в постраждалих районах стикаються із критичними
проблемами щодо їхнього фізичного і психічного стану, які пов’язані з
обстрілами і забрудненням територій мінами, руйнуванням житлових
будинків і об’єктів цивільної інфраструктури. По-друге, люди у
постраждалих районах стикаються з критичними проблемами,
пов’язаними з їхнім рівнем життя, через опосередкований вплив
конфлікту на доступ до основних послуг, а також через високий
рівень безробіття і проблеми щодо продовольчої безпеки. По-третє,
вони стикаються із критичними проблемами у сфері захисту: йдеться
не лише про фізичну безпеку, але й обмежену свободу пересування,
обмежений доступ до соціального забезпечення та документів, що
посвідчують особу та державну реєстрацію актів цивільного стану.
Також існують проблеми, пов’язані з низкою нормативно-правових
актів, що в ситуації конфлікту призводить до виникнення гуманітарних
потреб. Нарешті, люди стикаються з проблемами щодо їхньої здатності
до відновлення та відбудови, пов’язаними як із забезпеченням
соціальної єдності, так і із впровадженням довгострокових рішень
(насамперед для ВПО), або заходами у сфері розвитку, включно зі
здатністю Уряду надавати гуманітарну допомогу, використовуючи
спроможності місцевих та загальнодержавних органів.

Гострота потреб
Гуманітарні потреби у постраждалих районах включають як
забезпечення водопостачання та санітарно-гігієнічних потреб,
продовольчої безпеки і засобів до існування, так і медичні,
житлові, освітні послуги та послуги у сфері захисту. Загалом,
у різних регіонах потреби також різні – значною мірою вони
залежать від особливостей конкретних населених пунктів (сільські

або міські райони, відстань до міста тощо) та від їхнього стану до
початку конфлікту. Хоча обсяг невідкладних потреб збільшується з
наближенням до «лінії розмежування», також необхідно враховувати
відсутність сполучення з міськими районами. У багатьох селах,
розташованих далі від «лінії розмежування», потреби більші ніж у
міських районах, розташованих ближче до «лінії розмежування»,
оскільки такі села є відрізаними від міських центрів, які раніше
забезпечували можливості для працевлаштування, ринки і основні
послуги. Хоча на підконтрольній Уряду території потреби у фізичному
і психічному захисті збільшуються з наближенням до «лінії
розмежування», де бойові дії найбільш інтенсивні, така залежність
не простежується на НПУТ, де сільські громади, розташовані далі
від «лінії розмежування», продовжують потерпати від бідності, яка
існувала до конфлікту, соціально-економічного занепаду, наслідків
інтенсивних бойових дій у 2014-2015 роках і нестачі допомоги у
цих районах протягом останніх п’яти років. Рівень життя суттєво
не змінюється з віддаленням від «лінії розмежування». Окрім того,
потреби у сфері захисту трохи більші на НПУТ з огляду на велику
кількість людей, залежних від соціального забезпечення, і труднощі,
з якими вони стикаються, намагаючись отримати до них доступ.
Проте потреби у сфері захисту цивільних осіб є нагальними для
мешканців по обидва боки «лінії розмежування». Потреби щодо
забезпечення життєспроможності і відбудови, як правило, більші
на ПУТ далі від «лінії розмежування», де більше можливостей
для досягнення довгострокових результатів. З більш детальним
аналізом різних типів потреб можна ознайомитися у розділі 1.4
«Гуманітарні наслідки».

Люди, які потребують допомоги
Попри значне зменшення числа жертв серед цивільного населення
у 2019 році, за оцінками, 3,4 мільйона людей все ще потребують
гуманітарної допомоги або підтримки у сфері захисту, що
відповідає минулорічному показникові і становить майже вісім
відсотків від загальної чисельності населення України. Близько 1,9
мільйона людей, які потребують допомоги, проживають на НПУТ. На
ПУТ ця цифра становить 1,5 мільйона (включно з 350 000 вразливих
ВПО, які постійно проживають на ПУТ). Літні люди становлять майже
третину (32 відсотки) тих, хто потребує допомоги; це найвищий
рівень в усьому світі. Жінки складають більше половини людей, які
потребують допомоги (56 відсотків), і багато хто з них самі піклуються
про свої родини. Більш ніж півмільйона дітей (понад 16 відсотків тих,
хто потребує допомоги) зростають в умовах насильства і страху, що
матиме довгострокові наслідки як для їхнього майбутнього, так і для
суспільства взагалі. У постраждалих районах також проживає велика
кількість людей з інвалідністю, які становлять 12 відсотків людей,
що потребують допомоги. Це свідчить не лише про велику кількість
людей похилого віку, а й про те, що через інвалідність вони не можуть
виїхати з постраждалих районів, розташованих найближче до «лінії
розмежування». Крім того, близько 350 000 внутрішньо переміщених
осіб (10 відсотків тих, хто потребує допомоги), які проживають на
ПУТ, продовжують стикатися з цілою низкою труднощів у пошуку
довгострокових рішень.
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Оглядова мапа
БІЛОРУСЬ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ПОЛЬЩА

Київ
ДЕТАЛЬНО

СЛОВАЧЧИНА

УГОРЩИНА
МОЛДОВА

Азовське море

РУМУНІЯ

*
Чорне море
СЕРБІЯ

0,35 MЛН**

БОЛГАРІЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

1,0 MЛН**
0,15 MЛН***
ІНШІ ОБЛАСТІ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

0,7 MЛН
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

1,2 MЛН
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

* Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, Україна,
тимчасово окуповані Російською Федерацією, як визначено
відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 73/263

** Включно з ВПО
*** Лише ВПО

Азовське море

«лінія розмежування» станом на серпень 2018 р.
0-5 км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
5-20 км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
0-20 км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
XX Кількість людей, які потребують допомоги

Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої
країни, території, міста чи району, їхніх органів влади чи демаркації їхніх кордонів.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Основні результати
ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

3,4 Mлн 56%

ЛІТНІ ЛЮДИ

ДІТИ

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

32%

16%

12%

Розподіл за гуманітарними наслідками
НАСЛІДКИ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

Критичні проблеми, пов'язані з
фізичним і психічним здоров’ям

2,8 Mлн

Критичні проблеми, пов'язані з
з рівнем життя

2,2 Mлн

Критичні проблеми у сфері
захисту

2,8 Mлн

Критичні проблеми, пов'язані з
життєстійкістю та здатністю до
відновлення

Розподіл за зонами в Донецькій та Луганській областях

ПУТ

ПУТ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ПУТ

НПУТ

НПУТ

0-5 км уздовж «лінії розмежування»

199 тис.

міські /сільські районі

166 тис. / 33 тис.

5-20 км уздовж «лінії розмежування» 447 тис.
міські /сільські районі

381 тис. / 137 тис.

0-20 км уздовж «лінії розмежування» 1,5 Mлн
міські /сільські районі

% КОМУ
НЕОБХІДНА
ДОПОМОГА

Міська

934 тис.

80%

Сільська

231 тис.

20%

СТАТЬ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

% КОМУ
НЕОБХІДНА
ДОПОМОГА

Жінки

1,9 Mлн

56%

Чоловіки

1,5 Mлн

44%

Віковий розподіл
ВІК

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

% КОМУ
НЕОБХІДНА
ДОПОМОГА

Діти (0 - 17 років)

0,5 Mлн

16%

Дорослі (18 - 59 років)

1,8 Mлн

52%

Літні люди (60+)

1,1Mлн

32%

Люди з інвалідністю
ГРУПА НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

% КОМУ
НЕОБХІДНА
ДОПОМОГА

ВПО

46 тис.

13%

Мешканці ПУТ

120 тис.

0-5 км/5-20 км/ 20+ км

29 тис. / 54 тис. / 37 тис.

15% / 12% / 7%

Мешканці НПУТ

251 тис.

14%

Загалом люди з
інвалідністю

416 тис.

12%

—

20 км + уздовж «лінії розмежування» 400 тис.
міські /сільські районі

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

386 тис. / 61 тис.

20 км + уздовж «лінії розмежування» 518 тис.
міські /сільські районі

МІСЦЕВІСТЬ

Гендерний розподіл

1,2 Mлн

ЗОНА

Розподіл за типом населених пунктів лише на ПУТ
(місцеві мешканці)

—
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Стислий виклад
гуманітарних наслідків
Критичні проблеми, пов'язані з фізичним і психічним здоров’ям
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

2,8 млн

ЖІНКИ

ДІТИ

НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВІ ГРУПИ

1,5 млн

441 тис.

331 тис.

ІНДИКАТОР

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

Люди, які наражаються на небезпеку бойових дій, мін та вибухонебезпечних
предметів

НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВІ
ГРУПИ

1,9 Mлн

Літні люди, люди з
інвалідністю

1,8 Mлн

Літні люди, люди
з інвалідністю,
домогосподарства з
дітьми

1,4 Mлн

Літні люди, люди
з інвалідністю,
домогосподарства з
дітьми

Люди, які потребують допомоги у сфері водопостачання

Люди, які потребують допомоги у сфері санітарно-гігієнічних послуг

Критичні проблеми, пов'язані з рівнем життя
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

2,2 млн

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

1,2 млн

354 тис.

266 тис.

ІНДИКАТОР

Люди, які використовують заощадження в якості механізму пристосування
через брак ресурсів для задоволення основних потреб

Люди, які стикнулися зі складнощами, намагаючись отримати медичні послуги
Люди, які скоротили медичні витрати через брак ресурсів для задоволення
інших основних потреб
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ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВІ
ГРУПИ

1,7 Mлн

Літні люди, люди
з інвалідністю,
домогосподарства,
де очільники родини
– безробітні

1,5 Mлн

Літні люди, люди з
інвалідністю

909 тис.

Домогосподарства,
де очільники родини
– безробітні

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ГУМАНІТАРНИХ НАСЛІДКІВ

Критичні проблеми у сфері захисту
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

2,8 млн

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

1,6 млн

448 тис.

336 тис.

ІНДИКАТОР

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

Діти та їхні опікуни, які потребують психосоціальної підтримки або послуг у
сфері захисту дитини

811 тис.

Дорослі люди (18-59 р.), які перетинали «лінію розмежування» принаймні
раз у 2018 році для розв'язання проблем з документацією, пенсіями або для
відвідання родини

650 тис.

Жінки (18+), для яких були недоступні послуги допомоги у випадках гендерно
зумовленого насильства

414 тис.

НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВІ
ГРУПИ

Домогосподарства з
дітьми
Літні люди, люди з
інвалідністю

Жінки

Критичні проблеми, пов'язані зі життєстійкістю та здатністю до відновлення
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

1,2 млн

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

697 тис.

199 тис.

149 тис.

ІНДИКАТОР

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВІ
ГРУПИ

925 тис.

Літні люди, люди
з інвалідністю,
домогосподарства з
дітьми

Люди, на яких вплинуло пошкодження соціальних установ внаслідок конфлікту

488 тис.

Літні люди, люди з
інвалідністю

Діти, на яких вплинуло пошкодження навчальних закладів внаслідок конфлікту

404 тис.

Діти

Люди, які позичали продукти харчування або покладалися на допомогу родини/
друзів
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Частина 1:

Вплив кризи
та гуманітарні
наслідки

ВОДЯНЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
74-річна Вікторія у дворі поряд зі своїм будинком,
який було пошкоджено внаслідок конфлікту.
Фото: People in Need/Альберто Лорес
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КОНТЕКСТ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

1.1

Контекст кризової
ситуації
Криза у постраждалих внаслідок конфлікту
Донецькій та Луганський областях мала значний
вплив на економічну, соціальну та безпекову
ситуацію і щодня продовжує становити загрозу
довкіллю. Як і раніше, політична ситуація
визначатиме майбутній розвиток кризи, а
нормативно-правові положення, що стосуються
конфлікту, продовжуватимуть впливати на життя
мільйонів постраждалих унаслідок конфлікту
людей.
Політичний контекст
Через відсутність політичного рішення для врегулювання кризи
у постраждалих унаслідок конфлікту Донецькій та Луганській
областях майбутнє мільйонів людей по обидва боки «лінії
розмежування» залишається здебільшого невизначеним. З
моменту переконливої перемоги нового президента Україна зазнала
глибоких політичних перетворень. Кабінет Міністрів значною
мірою оновлено, а новостворена президентська партія здобула
однопартійну більшість у Парламенті вперше в історії сучасної
України. Усе це істотно змінює політичну структуру України: 80
відсотків парламентаріїв були обрані вперше.
Новий Уряд викликав у людей почуття довіри, а також відновив
надію на мир. Хоча, як демонструє Індекс соціальної згуртованості
та примирення ООН 2019 р., довіра до ключових владних інститутів
була порівняно низькою до президентських виборів, але довіра
мешканців постраждалих унаслідок конфлікту областей до нового
Уряду зростає. Політичні зміни відкрили можливості для нового
підходу, який спрямований на примирення людей, що проживають
у постраждалих унаслідок конфлікту регіонах, а Президент заявив
про своє прагнення до мирного врегулювання конфлікту. Як
видається, розрив між постраждалим населенням і центральною
владою зменшився після обрання нового Уряду, й очікується, що
рівень довіри до останнього найближчим часом зростатиме.
Попри ці нові можливості, з огляду на значну кількість наявних
проблем, виникають питання щодо того, чи новий Уряд
забезпечить тяглість підходів, чи запропонує нові напрями
гуманітарної діяльності. Так об’єднання декількох міністерств
(у тому числі Міністерства у справах ветеранів із Міністерством з
питань тимчасово окупованих територій та ВПО) може вплинути
на наявність ресурсів, необхідних для забезпечення ширшої
гуманітарної діяльності. Також має бути підтверджено дотримання
раніше схваленої Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Хоча реформи децентралізації, розпочаті у 2014 році, залишаються
пріоритетними, загальнодержавні реформи призвели до певних
порушень у роботі на місцевому рівні. Децентралізація державних
служб і адміністративних функцій шляхом передачі повноважень
із районного рівня місцевим органам влади на рівні громад3 не
супроводжується процесом передачі функцій і чіткого розподілення
повноважень на місцях. Це викликало певну плутанину4 і
проблеми, пов’язані з непропорційним скороченням надходжень із
загальнодержавного бюджету до постраждалих унаслідок конфлікту
областей, що ускладнює формування доходних статей місцевих
бюджетів районними органами влади. Існують побоювання, що це
може поставити під загрозу надання основних послуг, особливо в
невеликих громадах із меншим обсягом коштів.

Економічний контекст
В економічному плані Донецька та Луганська області знаходяться
на перехресті і все більше віддаляються від темпів зростання
решти країни. У той час як загальнонаціональний економічний ріст
залишається стабільним (на рівні 3,5 відсотків у першій половині
2019 року)5 і в багатьох сферах спостерігається економічне
зростання, економічний розвиток Донецької та Луганської областей
щорічно скорочується на 8,2 і 10,5 відсотка відповідно6. Економіка на
Донбасі перебувала в занепаді ще до початку конфлікту та залежала
від значного та нестабільного державного субсидіювання. Отже,
конфлікт прискорив економічний занепад у регіоні, який почався ще
десятиліття тому7. У 2014 році економіка зазнала свого найбільшого
спаду, коли обсяг виробництва малими і середніми підприємствами
знизився на 80-90 відсотків8.
З початку конфлікту закриття понад 70 із 123 діючих шахт9 також
сильно вдарило по економіці України. Історично економіка східної
України базувалася на видобутку корисних копалин, металургії
та хімічній промисловості. До початку конфлікту дві постраждалі
області забезпечували 15,7% ВВП України, 25% експорту українських
товарів і майже 60% експорту металів10. Однак із початком конфлікту
підконтрольні Уряду території Донецької і Луганської областей зіткнулися
або зі скороченням виробництва в цих галузях, або з втратою доступу
3. Громада — це нова одиниця, яка виникає внаслідок добровільного об’єднання декількох
адміністративних одиниць. Як повідомляла Міністр розвитку громад і територій України станом на 1
грудня 2019 року, у рамках поточної реформи децентралізації об’єднання громад триватиме орієнтовно
до лютого 2020 року.
4. Підтримання темпу процесу децентралізації в України: результати дослідження у сфері
Багаторівневого управління, ОЕСР, 2018 р.
5. Europe and Central Asia Economic Update, Fall 2019: Migration and Brain Drain. World Bank P. 13. openknowledge.worldbank.org
6. World Bank Ukraine Growth Study 2019.
7. https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/USAID-Donbass-2017-review1.pdf
8. Україна: оцінка відновлення та розбудови миру. Частина II: Звіти за компонентами. Спільне
дослідження ЄС, ООН та Світового банку. Березень 2015 р. С. 58.
9. Брифінг Світового Банку, Київ, 31 жовтня 2019 р.
10. Україна: оцінка відновлення та розбудови миру. Частина II: Звіти за компонентами. Спільне
дослідження ЄС, ООН та Світового банку. Березень 2015 р. С. 59.
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до цих ключових ресурсів і об’єктів загалом, особливо це стосується
видобутку вугілля, який нині знаходиться в районах, не підконтрольних
Урядові України11. Обмежений доступ до цих ресурсів позначився
на регіональній економіці, ставши причиною помітного зниження
продуктивності та зростання безробіття.

самий період збільшилася більш ніж удвічі (445 дол. США проти

У двох постраждалих областях спостерігається зростання
безробіття, що призводить до демографічних наслідків у регіоні.

інфляції незмінно перевищував 10 відсотків18. В умовах, коли «лінія

Із 2015 року в Донецькій і Луганській областях відзначається

одні на одних у частині продукції і клієнтів, фінансові втрати,

стабільно високий рівень безробіття в регіоні (14-15%) у порівнянні з

безробіття та скасування соціальних пільг вплинули на фінансовий

загальнодержавним рівнем безробіття 7,8 відсотка12 (червень 2019

добробут мешканців регіону. 19

року ). Обмежена кількість робочих місць негативно вплинула на й так

Офіційний курс гривні до дол. США19
станом на 1 грудня
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нестійку демографічну ситуацію в регіоні, оскільки люди з передаваними

193 дол. США у 2016 році). Тим не менш, таке збільшення не здатне
істотно збільшити купівельну спроможність населення з огляду на
знецінення української гривні на 300 відсотків у період між 2014 і
2015 роками17 і те, що, починаючи з 2014 року, поточний рівень
розмежування» нині розділяє підприємства, які раніше покладалися

навичками, особливо молоде покоління, вирішили переселитися до інших
областей країни в пошуках стабільності і кращих засобів до існування.

РІК

КУРС ГРИВНІ

2013

7,99

2014

15,06

2015

23,95

2016

25,56

2017

27,16

2018

28,39

2019

23,69

Натомість економічно неактивне населення залишилося, що призвело
до старіння та збільшення вразливості населення. Цей демографічний
зсув також означає майбутні труднощі в наданні нових імпульсів
розвитку економіки Донецької та Луганської областей і створенні нових
галузей після розв’язання конфлікту14.
15

Рівень безробіття
20

15

10

5
2014

2015

Луганська область

2016

2017

Донецька область

2018

2019

В середньому по країні

Економічна та торговельна блокада, яка була запроваджена у 2017
році і триває в районах поза межами ПУТ, продовжує впливати
на перспективи регіону. Наприкінці жовтня 2019 року в Україні
відбувся інвестиційний форум за участі інвесторів і представників

Незважаючи на зусилля національних державних органів влади,15

понад 45-ти країн, у рамках якого обговорювалися стратегії і плани

купівельна спроможність українців суттєво не збільшилася.

відродження Донбасу. У центрі уваги залишалися підконтрольні

У липні 2019 року український Уряд підняв рівень мінімальної

Уряду території. Хоча це був важливий крок для зміцнення довіри

заробітної плати та пенсій: мінімальна місячна заробітна плата була

інвесторів, очікується, що найближчим часом конфлікт продовжить

збільшена втричі, у порівнянні з рівнем три роки тому (172 дол. США

впливати на економічне майбутнє регіону.

проти 57 дол. США у 2016 році)16, а середня заробітна плата за той

Соціальний контекст

11. Україна: оцінка відновлення та розбудови миру. Частина II: Звіти за компонентами. Спільне
дослідження ЄС, ООН та Світового банку. Березень 2015 р. С. 60.
12. https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/unemployment-rate
13. Головне управління статистики в Донецькій області - http://donetskstat.gov.ua/. Головне
управління статистики в Луганській області - http://www.lg.ukrstat.gov.ua/
14. Оцінка ситуації в Донбаському регіоні України. (https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/
USAID-Donbass-2017-review1.pdf)
15. Державна служба статистики України https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2009/rp/rp_reg/reg_e/
arh_rbn_e.htm		
16. «За останні роки зарплати і пенсійні виплати в Україні зросли в 2-3 рази, – Прем’єр-міністр».
Департамент інформації та комунікацій Секретаріату КМУ. 21 серпня 2019 р. https://www.kmu.gov.ua/
en/news/za-ostanni-roki-zarplati-i-pensijni-viplati-v-ukrayini-zrosli-v-2-3-razi-premyer-ministr
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Ще до початку конфлікту соціальна єдність20 була слабкою, оскільки
Україна займала лише 52-е місце серед 60-ти країн у глобальному
17. Обмінний курс української гривні змінився з восьми гривень за один долар США в січні 2014 року
до 24 гривень у грудні 2015 року та з того часу більш-менш залишається на цьому низькому рівні.
18. Ukraine Market Monitor Review.
19. https://bank.gov.ua/markets/exchangerates/
20. Соціально об’єднане суспільство – це суспільство, у якому громадяни відчувають, що можуть
довіряти своїм сусідам і державним інституціям; де вони можуть скористатися можливостями
для поліпшення свого добробуту і відчувати себе захищеними в разі хвороби, безробіття або
старості.

КОНТЕКСТ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

ПІСКИ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Соня поряд зі своїм будинком, який залишився без
централізованого водопостачання після того, як розпочався
конфлікт. Фото: People in Need/Альберто Лорес

рейтингу соціальної єдності Міжнародного інституту управлінського
21

розвитку (IMD) 2013 року. Пропаганда в засобах масової інформації,
упереджене висвітлення подій і політична риторика призводять до
поглиблення непорозуміння та нетерпимості.
Як показує Індекс соціальної згуртованості ООН 2019, конфлікт
викликав протиріччя серед українського населення, збільшивши
напруженість відносин і зв’язків між мешканцями різних регіонів
країни, проте не призвів до повної поляризації населення. Варто
зазначити, що розбіжності між людьми на загальнодержавному та
регіональному рівнях носять швидше політичний, аніж географічний
характер. Це є свідченням того, що люди з обережністю ставляться
до прихильників крайніх політичних поглядів, що безпосередньо
пов’язано із політичною поляризацією під час конфлікту22.

на їхній доступ до медичного обслуговування, працевлаштування та
житла. Хоча в приймаючих громадах Донецької і Луганської областей
ставлення до ВПО загалом позитивне24, сприйняття приймаючими
громадами ВПО залишається дещо негативним, коли мова йде про
доступ останніх до послуг або місцевих бюджетів. Тридцять шість
відсотків жителів Донецької і Луганської областей вважають, що
через ВПО в них зменшився доступ до державних послуг, у той час
як 29 відсотків вважають, що у їхньому регіоні ВПО є причиною
істотного фінансового навантаження на місцевий бюджет25.
ВПО стикаються із дискримінаційними політиками і вимогами,
такими як обмеження пересування, відмова у правах і обтяжливі
адміністративні вимоги. Усе це ускладнило для ВПО доступ до
отримання документації, можливостей працевлаштування, а також
соціальних виплат.

За даними звіту Національної системи моніторингу МОМ, попри
деяке покращення, ВПО все ще стикаються з дискримінацією,
особливо щодо застосовуваних до них політик і норм23. Це впливає
21.https://www.imd.org/research-knowledge/articles/com_april_2014/
22. Індекс соціальної згуртованості та примирення ООН для сходу України, 2018 р.
23. За даними Звіту Національної системи моніторингу МОМ від березня 2019 року, частка ВПО, які
повідомили про те, що вони зазнали дискримінації або несправедливого ставлення на підставі їхньої
реєстрації у якості ВПО, значно знизилася з 18% у березні 2017 року до 6% у червні 2019 року.

24. Індекс соціальної згуртованості та примирення ООН для сходу України, 2018 р.
25. Індекс соціальної згуртованості та примирення ООН для сходу України, 2018 р.
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ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2020 р.

Поточна нормативно-правова база
За останні декілька років було досягнуто значного прогресу
щодо поточної нормативно-правової бази, яка регулює
забезпечення добробуту населення. Хоча новий Уряд і Парламент
зробили значні кроки по прийняттю і реалізації низки нових законів,
багато нормативних актів не виконуються в повному обсязі.
Одним із таких прикладів є постанова №815, що стосується
умов перетину «лінії розмежування». Ухвалена українським
Парламентом у червні 2019 року з набуттям чинності з 28 листопада
2019 року, вона покликана спростити переміщення товарів через
контрольні пункти в’їзду-виїзду. Проте вона включає положення, яке
може ускладнити перетин «лінії розмежування» з ПУТ на НПУТ для
дітей у віці від 14 до 16 років, оскільки відповідно до цієї постанови
вони повинні мати додаткові документи. Як повідомляється,
станом на початок грудня через ці вимоги близько 11 сімей із
неповнолітніми дітьми зіткнулися з труднощами при перетині «лінії
розмежування»26.
Постанова також обмежує суму готівки, яку
дозволено перевозити через «лінію розмежування».
Давно існуюча проблема доступу постраждалого населення
до соціальних виплат, зокрема до пенсій, залишається
невирішеною. Внутрішньо переміщені особи, незалежно від того,
звідки вони, кожні два місяці повинні відмічатися в якості ВПО на
ПУТ для отримання своїх пенсій та інших соціальних виплат. Для
цього їм необхідно перетинати «лінію розмежування», що становить
серйозну перешкоду для літніх людей з обмеженими ресурсами і
занадто слабким здоров’ям, щоби витримувати умови (і вартість)
перетину. Такі обмежувальні норми Уряду призвели до втрати
людьми своїх виплат. Підтвердженням цього є те, що кількість
осіб, які отримують пенсії, значно скоротилася з початку конфлікту.
Лише 562 000 із 1 278 200 пенсіонерів-ВПО, зареєстрованих станом
на серпень 2014 року, отримали виплати в грудні 2018 року27. Згідно
з останніми повідомленнями28, близько 100 пенсіонерів на ПУТ не
отримували пенсії через неможливість підтвердити свій трудовий
стаж на НПУТ. Це може стати початком більш серйозної проблеми,
коли більше людей на НПУТ досягнуть пенсійного віку.
Ще одна юридична перепона для людей, які проживають на
НПУТ, полягає в тому, що шкільні атестати, видані де-факто
установами на НПУТ, не визнаються українською державою. За
оцінками Освітнього кластера29, з початку конфлікту близько 120 000
дітей і підлітків на НПУТ отримали такі атестати. Якщо поточна тенденція
збережеться, до 2020 року 140 000 учнів не зможуть продовжити
отримання вищої освіти або вийти на ринок праці за межами НПУТ. Ті
діти і молодь із НПУТ, які вирішили продовжити освіту на ПУТ або мусять
складати додаткові іспити для одержання свідоцтв про отримання
середньої освіти, змушені перетинати «лінію розмежування»30, у той час
як процедури продовження вищої освіти на ПУТ із свідоцтвами НПУТ
досить обтяжливі. Це один із факторів того, чому 93% випускників
26. Брифінг щодо змін законодавства на нараді Гуманітарної команди країни 5 грудня 2019 р.
27.Інформаційна довідка ООН «Виплати пенсії ВПО та особам, які проживають на територіях, не
підконтрольних Уряду на сході України», лютий 2019 р.
28. https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/2019_08_protection_cluster_factsheet_eng.pdf
29. Стратегія Освітнього кластера, Україна, 2019-2020 рр.
30. Стратегія Освітнього кластера, Україна, 2019-2020 рр.

14

шкіл на НПУТ не прагнуть здобувати вищу освіту на ПУТ, що у
довгостроковій перспективі може призвести до того, що вони не
працюватимуть в інших регіонах країни. Крім того, відбулася певна
позитивна зміна — схвалення Україною Декларації про безпеку
шкіл у листопаді 2019 року. Декларація містить низку зобов’язань
щодо захисту освітніх установ від обстрілів під час конфлікту і щодо
запобігання їхньому використанню у військових цілях.
Незважаючи на наявність загальнодержавного закону про
соціальну допомогу і захист людей з інвалідністю31, багато з
них стикаються з труднощами при отриманні або підтвердженні
статусу особи з інвалідністю через тривалі і коштовні
бюрократичні процедури. Крім того, відповідно до законодавства
люди, які отримали інвалідність внаслідок конфлікту, мають право
на певні соціальні пільги, такі як безплатні ліки, психіатрична
допомога і 100-відсоткова знижка на комунальні послуги32. Проте,
відсутність чітких процедур, а також той факт, що статус особи з
інвалідністю внаслідок збройного конфлікту, надається лише за
наявності доказів того, що інцидент стався на ПУТ, означає, що не
всі матимуть доступ до цих виплат: з грудня 2018 року33 лише 51 із
68 осіб, які подали заяву, отримали цей статус; тоді як вважається,
що набагато більше людей, які мають на це право, не подали заяву34.
За даними УВКПЛ, з початку конфлікту понад 7 000 мирних жителів
отримали поранення.
Не було досягнуто значного прогресу в запровадженні або
внесенні поправок до Закону «Про протимінну діяльність»,
прийнятого Парламентом у грудні 2018 року. Майже через рік
після його прийняття не було створено ні національного органу з
питань протимінної діяльності, ні центру протимінних операцій;
також не було затверджено Національну стратегію протимінної
діяльності. Інші ключові питання також залишаються невирішеними,
включно зі створенням інституційної системи протимінної
діяльності, координацією і контролем гуманітарного розмінування,
інформуванням про мінну небезпеку, допомогою постраждалим
від мін та скороченням запасів мін35. Нещодавня трансформація
колишнього Міністерства з питань тимчасово окупованих територій
та ВПО, яке відповідало за координацію протимінної діяльності,
додає невизначеності щодо майбутнього управління протимінною
діяльністю.
Ще одна юридична проблема полягає в отриманні компенсації
за зруйнування або втрату майна. З початку конфлікту понад
55 000 будинків були пошкоджені або зруйновані в результаті
бойових дій, і компенсація залишається однією з найбільш часто
згадуваних проблем постраждалого населення. У липні 2019 року
Кабінетом Міністрів було запроваджено нові процедури компенсації
з виділенням близько 42 мільйонів гривень36. Крім того, завдяки
31. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». 2018 р. https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12?lang=en
32. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine-briefing-note-on-the-status-of-personswith-disabilities-caused-by-the-armed-conflict.pdf.
33.Дата створення Міжвідомчої комісії з питань встановлення факту отримання особами поранень
або інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового
озброєння на території проведення АТО.
34. Інформаційний бюлетень «Право на захист»: http://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Osoby_z_
invalidnistiu-ua.pdf
35. Правовий бюлетень Данської Ради у справах біженців – Данської Групи з розмінування (DRCDDG): випуск 44 – вересень 2019 р.
36. Еквівалентно 1,75 млн дол. США

КОНТЕКСТ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

адвокації з боку міжнародного співтовариства Уряд України
погодився виділити додаткові кошти на будівництво доступного
житла для ВПО. Ці рішення – важливий крок українського Уряду
щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої будинки в
результаті конфлікту37. Як повідомляється, Уряд розробив критерії
для першої фази застосування цього механізму компенсації,
який буде реалізований у 2020 році і вірогідно буде спрямований
на відновлення повністю зруйнованих будинків уздовж «лінії
розмежування». Проте можливі складності щодо підтвердження
права власності. Недотримання нормативних вимог може навіть
призвести до штрафів.
Реформи, які продовжуються на енергетичному ринку, негативно
вплинули на надання послуг у Донецькій і Луганській областях,
порушивши подачу електроенергії на критично важливі об’єкти
водопостачання. Вартість електроенергії, спожитої комунальним
підприємством «Вода Донбасу», яке забезпечує водою 3,8 млн осіб
по обидва боки «лінії розмежування» в Донецькій області, становить
близько 80 млн грн на місяць (3,3 млн дол. США). Через нездатність з
різних причин, включно з фінансовими обмеженнями, підприємства
«Вода Донбасу» оплачувати рахунки виникають часті перебої у
водопостачанні майже півмільйона людей. Найбільше від цього
страждають мешканці ізольованих населених пунктів, оскільки в
них немає альтернативних джерел водопостачання. Ці негативні
наслідки, ймовірно, будуть серйознішими взимку, враховуючи, що
понад 80 відсотків домогосподарств у двох постраждалих унаслідок
конфлікту областях користуються системами водяного опалення.
Будь-яке серйозне порушення водопостачання взимку залишає
мільйони людей без опалення при мінусових температурах.
На початку грудня 2019 року було запроваджено нову процедуру,
яка дозволяє ВПО змінювати свою виборчу адресу онлайн, що,
в свою чергу, дозволяє їм голосувати на місцевих виборах 2020
року. Також було запроваджено положення для того, щоби ВПО
могли взяти участь у парламентських і президентських виборах
у 2019 році. Проте для цього ВПО повинні були тимчасово
змінювати місце голосування, що є дійсним лише для одного
виборчого заходу. Як повідомляється, лише 7% ВПО тимчасово
змінили місце голосування.
Попри зусилля щодо розв’язання нормативно-правових питань,
які впливають на мешканців постраждалих внаслідок конфлікту
районів, унаслідок жорстких нормативних вимог та політик
продовжують обмежуватися права людей, особливо з НПУТ, що
призводить до посилення соціального поділу та ускладнює мирне
врегулювання конфлікту.

37. https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-vidiliv-300-mln-griven-na-dostupne-zhitlo-dlya-950-rodin-posilivmozhlivosti-dlya-bezpeki-uchniv-u-shkolah

Безпекова ситуація
Загроза обстрілів, забруднення мінами і вибухонебезпечними
залишками війни (ВЗВ), а також снайперські обстріли та
застосування важкої зброї продовжують викликати страх у
мирних громадян, особливо тих, хто проживає найближче до «лінії
розмежування», де бойові дії найбільш інтенсивні. Проте останнім
часом кількість жертв серед цивільного населення зменшилася
до найнижчого рівня з 2014 року. У 2019 році УВКПЛ було
зареєстровано 167 пов’язаних із конфліктом жертв серед цивільного
населення (27 загиблих і 140 поранених), що на 40 відсотків менше
порівняно з тим самим періодом у 2018 році (55 загиблих і 226
поранених)38. Хоча середня кількість зареєстрованих інцидентів
порушення безпеки скоротилася39, вони все ще відбуваються
регулярно, наражаючи на небезпеку гуманітарні організації.
Кількість жертв серед цивільного населення (загинуло та
отримало поранення)
Кількість людей
РІК

КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ

2016

588

2017

604

2018

279

2019

167

Наземні міни та інші ВЗВ продовжують впливати на життя майже
двох мільйонів цивільних громадян на ПУТ40. У 2019 році 59
мирних жителів — чоловіків, жінок і дітей — загинули або отримали
поранення в результаті інцидентів, пов’язаних із мінами і ВЗВ. Хоча
це на 52 відсотки менше, як порівняти з аналогічним періодом 2018
року41 (36 загиблих і 88 поранених), ризики все ще залишаються дуже
високими, що ускладнює доступ людей до соціальної допомоги,
основних послуг, працевлаштування або сільськогосподарських
земель. Україна посідає п’яте місце у світі за загальною кількістю
жертв наземних мін та інших ВЗВ42; вона навіть займає друге місце
у світі після Малі за кількістю жертв протитанкових мін (за період
2015— 2018 рр.)43. Попри великі масштаби забруднення мінами і
ВЗВ, у 2018 році44 Україна зайняла 12-е місце у світі45 за обсягами
донорського фінансування.
38. Згідно з даними УВКПЛ щодо жертв серед цивільного населення.
39. Згідно з даними INSO, середньомісячна кількість зареєстрованих інцидентів порушення безпеки
у 2018 році становила близько 7 000 інцидентів. У період із січня по серпень 2019 р. середня місячна
кількість знизилася майже до 6 200 інцидентів.
40. Точна кількість людей, які стикаються з ризиками наземних мін і ВЗВ на НПУТ, залишається
невідомою.
41. Дані УВКПЛ за період з січня по грудень 2019 р., представлені 16 січня 2020 р.
42. 2019 Landmine Monitor Annual Report
43. Global Mapping and Analysis of anti-vehicle mine incidents in 2018. Женевський центр з гуманітарного
розмінування та Стокгольмський міжнародний інститут миру.
44. Global Mapping and Analysis of anti-vehicle mine incidents in 2018. Женевський центр з гуманітарного
розмінування та Стокгольмський міжнародний інститут миру.
45. Із загальної кількості 43 країн і трьох інших районів, за даними Landmine Monitor 2019 р.
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ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2020 р.

Невибіркові обстріли цивільної інфраструктури завдають шкоди
системам водо-, електропостачання, центрального опалення і
школам, що є порушенням норм міжнародного гуманітарного
права (МГП). У 2019 році кількість обстрілів навчальних закладів
збільшилася вдвічі порівняно з 2018 роком. У 2019 році проблеми
у сфері безпеки, пов’язані з конфліктом, були зареєстровані в 78
відсотків навчальних закладів, розташованих найближче до «лінії
розмежування»46 . Об’єкти інфраструктури водо- і електропостачання
надзвичайно страждають від бойових дій, оскільки більшість із них
розташована поблизу або іноді навіть на «лінії розмежування». З
2017 року об’єкти водопостачання і водовідведення потрапляли в
зону бойових дій понад 300 разів.
Donetsk and Luhansk Regions: Mine and ERW Casualties,

May 2014 - January 2019
Жертви мін і ВЗВ, травень
2014 р. - січень 2019 р.47
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Також повідомляється про значну присутність військових
у житлових районах і випадки використання військовими
цивільного майна, у тому числі землі, будинків і об’єктів
цивільної інфраструктури. Повідомлялося про випадки знищення
та пошкодження майна військовими, а також несплату ними
комунальних послуг виселеним власникам за період використання
майна останніх48. Використання цивільних об’єктів у військових
цілях без сплати компенсації залишається серйозною проблемою. Ні
центральні, ні місцеві органи влади не надали особам, переміщеним
у зв’язку з використанням їхнього майна у військових цілях або
через безпосередню близькість до військових позицій, належного
житла або компенсації49. Значна військова присутність у населених
46. Із загальної кількості 43 країн і трьох інших районів, за даними Landmine Monitor 2019 р.
47. Кластер з питань захисту/ The HALO Trust, https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
ukraine/infographic/mine-and-erw-casualties-february-2019
48. За даними УВКПЛ.
49. Доповідь УВКПЛ щодо ситуації з правами людини в Україні за період із 16 травня по 15 серпня
2019 р.
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пунктах також збільшує ризик гендерно зумовленого насильства.
Внаслідок розведення сил та засобів, узгодженого Тристоронньою
контактною групою в жовтні 2019 року, для постраждалих
унаслідок конфлікту людей виникла низках нових проблем. Хоча
значна кількість людей у районах розведення вітали можливість
знову обробляти свої землі, вони також висловлюють занепокоєння
щодо успіху процесу в довгостроковій перспективі: чи призведе
розведення сил та засобів до зменшення порушень припинення
вогню, та чи забезпечуватиметься верховенство права і цивільне
управління на ділянках розведення.

Екологічна ситуація
Конфлікт збільшив ризики, пов’язані з промисловими і хімічними
об’єктами, які можуть призвести до екологічної катастрофи.
Донецька і Луганська області є промисловим центром України,
де переважають видобуток вугілля, хімічна промисловість,
металургія і промислове виробництво. До початку конфлікту у двох
областях знаходилося близько 4 500 потенційно небезпечних для
навколишнього середовища об’єктів50, розташованих в основному
в таких густонаселених містах, як Маріуполь, Донецьк і Горлівка.
Наприклад, за оцінками, 208 км2 забудованої території у Донецьку,
що майже дорівнює за розміром Маріуполю, знаходиться у
межах одного кілометра від небезпечних об’єктів, що становить
промислову та хімічну небезпеку для житлових, виробничих та інших
активів51. Затоплені шахти в Первомайську, пожежі на Авдіївському
коксохімічному заводі, а також небезпечні агропромислові відходи
сільгосппідприємства «Бахмутський аграрний союз» і Донецької
фільтрувальної станції – потенційні джерела екологічної катастрофи.
Багато промислових підприємств розташовано в гарячих точках,
що збільшує ризик їхнього пошкодження. У поєднанні з обмеженою
свободою пересування через бойові дії та обмеженим обміном
інформацією між сторонами конфлікту спостерігається зростання
ризику забруднення повітря і води в результаті пошкодження
інфраструктури. Станом на 2019 рік в Інформаційній системі
довкілля Донбасу (DEIS) ОБСЄ було зазначено понад 200 ключових
об’єктів інфраструктури в регіоні, а також зареєстровано близько
500 пов’язаних із конфліктом порушень роботи та пожеж52. Ці
потенційні ризики в поєднанні з уразливістю постраждалого
населення, недостатніми заходами із забезпечення готовності та
мінімізації наслідків, а також невідповідною нормативно-правовою
базою створюють загрозу для людей, активів і навколишнього
середовища53. Це необхідно враховувати при плануванні дій в
умовах надзвичайних ситуацій.

50. Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України. ОБСЄ, 2017 р.
51. Risk assessment on industrial and chemical hazards in Eastern Ukraine (Prevent, Prepare, Protect). 3P
Consortium with the support of the European Union Civil Protection and Humanitarian Aid (Консорціум
3Р за підтримки Департаменту з питань європейського цивільного захисту та гуманітарної
допомоги).
52. Там само. У період з 2014 по 2017 рр. компанії регіону повідомили про понад 500 випадків
порушень у роботі і пов’язаних інцидентів.
53. Ecological Threats in Donbas, Ukraine (Екологічні загрози на території Донбасу, Україна), жовтень
2017 р., Центр гуманітарного діалогу.

ВПЛИВ КРИЗИ

1.2

Вплив кризи

Протягом майже шести років конфлікт загрожує життю і
фізичному та психічному добробуту мільйонів цивільних
громадян. Побічна шкода, завдана критично важливій
інфраструктурі і системам, у тому числі лікарням, дорогам,
школам та об’єктам водопостачання і водовідведення,
вплинула на послуги, а соціально-економічний спад ще більше
погіршує ситуацію. Конфлікт також негативно вплинув на
гуманітарний доступ – як здатність людей отримувати доступ
до послуг, так і здатність гуманітарних організацій отримувати
доступ до людей, які потребують допомоги.

Вплив на вразливих людей
Втрата життя і тілесні ушкодження – найвища ціна, яку
платять мирні громадяни. На сьогоднішній день понад 3 300
цивільних чоловіків, жінок і дітей загинули в ході конфлікту й понад

КАТЕРИНІВКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
82-річна Валентина розтоплює пічку, щоби зігріти дім, де вона
живе сама. Фото: УКГС/Євген Малолетка

7 00054 отримали поранення. Хоча повідомлення про зменшення
числа жертв серед цивільного населення є позитивною зміною в
ході бойових дій, наземні міни, як і раніше, становлять небезпеку
для людей, які проживають на забруднених мінами територіях.
Щонайменше половина домогосподарств у межах 20 км від «лінії
розмежування» (ПУТ) знають про наявність наземних мін або ВЗВ
у їхніх громадах. Та 41 відсоток людей, які проживають у межах 5
км від «лінії розмежування» на ПУТ, вважає лісові зони найбільш
замінованою територією. Це особливо важливо для сільських
домогосподарств у Луганській області, де 46 відсотків жителів
повідомляють про використання деревини у якості основного
палива для опалення, що потенційно збільшує небезпеку, пов’язану

54. Звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні УВКПЛ (2019). За період з квітня 2014 року
по 11 вересня 2019 р.
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з забрудненістю територій55.
Ці ризики також суттєво вплинули на психічний стан
мільйонів людей, які проживають у постраждалих районах.
Майже 40 відсотків жителів Донецької і Луганської областей
зазнали психічних травм, що призвело до депресії, тривожності
і посттравматичного стресового розладу (ПТСР)56. Часто вони
не можуть самостійно виявити ознаки психічних розладів і
застосовують негативні стратегії їхнього подолання, наприклад,
шляхом зловживання алкоголем, самолікування і перевантаження
роботою. Більшість людей (83 відсотки) не знають, куди звернутися
за допомогою57. Також звертатися за психологічною підтримкою
деяким чоловікам заважають соціальні стереотипи, що може
стати причиною жорстокого поводження в родинах58.
Згубний вплив конфлікту на літніх людей — те, що відрізняє
цю кризу від інших. Якщо молоде покоління здатне рятуватися
від насильства і шукати роботу в іншому місці, літні люди менш
мобільні і не мають куди їхати. Отже, вони становлять значну
частину постраждалого внаслідок конфлікту населення і
складають понад 30 відсотків людей, які потребують допомоги.
В ізольованих населених пунктах на ПУТ, розташованих
найближче до «лінії розмежування», 41 відсоток населення
складають люди похилого віку59. Це значно вищий показник, ніж
на решті постраждалої території. Ймовірно, це пов’язано з їхньою
обмеженою мобільністю, недостатнім фінансовим забезпеченням
і емоційною прив’язаністю до власності та активів. Майже всі
люди похилого віку мають принаймні одне хронічне захворювання
і повідомляють про пов’язані з конфліктом психічні розлади через
самотність, ізоляцію та обмежену мобільність60. Більше половини з
них потребують засобів реабілітації61. Сімдесят відсотків пацієнтів,
які звертаються за медичною допомогою на Донбасі, — люди
похилого віку, що є проблемою, оскільки в лікарнях часто не
вистачає необхідних медичних засобів62 для забезпечення їхніх
потреб. Також серед літніх людей поширена бідність, особливо
серед переміщених осіб. Частка людей похилого віку, які живуть
менш ніж на 3 000 гривень63 на місяць, становить 41% серед тих,
хто повертається на місце постіного проживання, і 28 відсотків
серед ВПО64.
З великою часткою літніх людей пов’язано також те, що в
постраждалих внаслідок конфлікту районах також значна
частка людей з інвалідністю. У той час, як частка людей з
інвалідністю становить 6,2 відсотка65 по всій Україні, частка людей
55. REACH, 2018 р. Зимова оцінка на ПУТ у межах 5 км від «лінії розмежування» https://www.
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/07/REACH_winter_
assessment_2018.pdf
56. Психічне здоров’я у Донецькій і Луганській областях - 2018 р. Швейцарське бюро співробітництва
та підтримки, Київський міжнародний інститут соціології.
57. Психічне здоров’я у Донецькій і Луганській областях - 2018 р. Швейцарське бюро співробітництва
та підтримки, Київський міжнародний інститут соціології.
58. Конференція з питань психічного здоров’я і психосоціальної підтримки у Києві 21 лютого 2019
р.
59. Protection assessment in isolated settlements, REACH (лютий 2019 р.).
60. Згідно з даними Help Age International.
61. HelpAge International (2018). Ukraine crisis disproportionately affecting older people
62. Світовий Банк, 2019 р.
63. 3 000 грн. на місяць – це прожитковий мінімум, встановлений Міністерством соціальної
політики.
64. Звіт Національної системи моніторингу МОМ, червень 2019 р.
65. Державна служба статистики України.
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з інвалідністю серед 200 000 чоловік, які проживають у межах
5 км від «лінії розмежування» на ПУТ, становить 15 відсотків66.
Люди з інвалідністю та особливими потребами менш мобільні і
часто залишаються поза увагою. Вони стикаються з цілою низкою
перешкод, таких як труднощі з доступом до медичних послуг,
ліків, спеціалізованого лікування або засобів реабілітації. Люди
з інвалідністю часто опиняються в складних життєвих умовах
і змушені покладатися на підтримку своїх опікунів, родини та
сусідів. Також повідомлялося про труднощі щодо отримання
інформації від державних службовців через обмежені засоби для
людей з інвалідністю67. Отримання необхідних документів, що
підтверджують їхню інвалідність, поранення або хворобу, також
є складним процесом, особливо для тих, хто проживає на НПУТ,
оскільки воно вимагає перетину «лінії розмежування», що є фізично
важким і коштовним, враховуючи їхні обмежені можливості.
Існує ризик того, що на Донбасі залишиться «втрачене
покоління» дітей, які ніколи не знали життя поза конфліктом
і для яких бойові дії, які продовжуються, є нормою. Обстріли
навчальних закладів, регулярні припинення навчального
процесу, розрив між системами освіти на ПУТ і НПУТ, який усе
збільшується, а також начало мілітаризації освіти вплинули на
навчання і загальний розвиток майже 670 00068 дітей і підлітків
шкільного віку. Більше 240 000 дітей, які проживають поблизу «лінії
розмежування», регулярно стикаються з обстрілами, наземними
мінами і ВЗВ, що збільшує ризик отримання ними фізичних травм
і психічних розладів. За оцінками, більше ¼ дітей у Донецькій і
Луганській областях потребують психосоціальної підтримки69.
Однак лише деякі з них отримують її через труднощі в доступі до
наявних послуг, їхнє перевантаження або недостатнє фінансування.
Ці діти живуть в умовах насильства, страху і поневірянь досить
довго для того, щоби психічні травми залишалися на довгі роки.
Жінки становлять 56 відсотків людей, які потребують допомоги:
майже 70 відсотків домогосподарств, які знаходяться в межах
20 км від «лінії розмежування» (ПУТ), очолювані жінками70. Такі
домогосподарства, як правило, мають нижчий рівень продовольчої
безпеки: в 10 % таких домогосподарств проблема забезпечення
продовольчої безпеки є гострою або помірною, порівняно з 5%
домогосподарств, очолюваних чоловіками (у межах 20 км від «лінії
розмежування» на ПУТ). Домогосподарства, очолювані жінками,
також більше зменшують витрати на основну медичну допомогу
порівняно з домогосподарствами, очолюваними чоловіками
(41% проти 31%)71. Є деякі свідчення того, що конфлікт, можливо,
спричинив збільшення випадків сімейного та гендерно зумовленого
насильства, проте вони здебільшого мають прихований характер,
і про інциденти часто не повідомляється через стигматизацію,
сором або страх помсти. Також повідомлялося про комерційні
сексуальні послуги як негативну стратегію виживання серед жінок,
66. REACH Humanitarian Trend Analysis 2019.
67. Protection Assessment of Isolated Settlements. REACH. Лютий 2019 р.
68. Освітній кластер (2019 р.). Children, Teachers and Education Facilities in Donetska and
Luhanska oblasts. Доступно за посиланням: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/children_teachers_and_education_facilities_in_donetska_
and_luhanska_oblasts_-_summary_2018_10_19.pdf
69. За даними ЮНІСЕФ.
70. Humanitarian Trends Analysis in GCA. REACH. серпень 2019 р.
71. REACH Humanitarian Trend Analysis 2019.
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особливо в ізольованих районах, головним чином з економічних
причин. Для дівчат-підлітків із менш благополучних сімей ризики
залучення в надання комерційних сексуальних послуг є вищими72.
Із самого початку конфлікту люди були змушені покинути
свої домівки, а найбільша хвиля внутрішнього переміщення
відбулася у 2014 і 2015 роках. Це переміщення поглибило
вразливість людей, оскільки їм часто бракує доступного житла,
а також документації, необхідної для працевлаштування. Рівень
зайнятості серед ВПО в червні 2019 року73 складав 46 %. Переміщені
особи також змушені долати фізичні і адміністративні перешкоди
для отримання доступу до виплат і компенсацій: з моменту
реєстрації ВПО дванадцятьом відсоткам було призупинено їхні
соціальні виплати. Після п’яти років переміщення 20 % ВПО
страждають на помірні та виражені тривожні розлади. А 25 % ВПО
мають симптоми середньої або важкої депресії74 у порівнянні з
15% серед населення загалом. Близько 58 % сімей ВПО очолюють
жінки (трохи більше ніж у середньому по країні – 54 %)75 , а
жінки-ВПО страждають від гендерно зумовленого насильства у
три рази частіше, ніж жінки, які не є переміщеними особами76.

Вплив на системи і послуги
Конфлікт завдав значної шкоди системам і службам у
постраждалих регіонах, що в поєднанні з відсутністю технічного
обслуговування і старінням систем призвело до погіршення їх
роботи. За оцінками, у 2015 році збитки, завдані інфраструктурі
регіону, склали 463 млн дол. США77, і вони продовжують зростати.
Найбільших збитків унаслідок конфлікту зазнав сектор транспорту
і дорожньої інфраструктури, за яким йдуть енергетичний сектор і
сектор водопостачання та водовідведення. Значної шкоди також
було завдано навчальним та медичним закладам регіону, а також
адміністративним будівлям, переважно внаслідок конфлікту, а
також через нехтування і відсутність державних інвестицій78.
Були пошкодженні дорожня інфраструктура регіону та
громадський транспорт, особливо вздовж «лінії розмежування»
і в ізольованих районах. Незадовільний стан доріг до та з
ізольованих населених пунктів ускладнює проїзд до міських
центрів та доступ до основних послуг. Погані дороги також
ускладнюють доставку гуманітарної допомоги, особливо взимку,
коли густий сніг і лід створюють додаткові логістичні проблеми.
Доступність
і
безпека
інфраструктури
водота
електропостачання
залишається
проблемою.
Об’єкти
водопостачання, водовідведення та електропостачання, які
знаходяться на «лінії розмежування» або поруч із нею, часто
потерпають від порушення безпеки, до того ж деякі об’єкти
потрапляли під обстріли декілька разів. За оцінками79, у 2019 році
цивільні об’єкти водопостачання зазнали 88 обстрілів, що трохи
72. Protection Assessment of Isolated Settlements. REACH. Лютий 2019 р.
73. Звіт Національної системи моніторингу МОМ, червень 2019 р.		
74. Kuznetsova. I, Mikheieva. O, et. al. (2019). Mental health of IDPs and the general population in Ukraine.
(University of Birmingham).
75. Звіт Національної системи моніторингу (червень 2019 р.) .
76. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MHPSS-CountryCasesAndOverview.pdf
77. Оцінка відновлення та розбудови миру. Частина І: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/
home/library/poverty/Recovery_and_Peacebuilding_Assessment_ukr_vol1.html
78. Там само.
79. За даними Кластера ВСГ.

менше рівня 2018 року. Насосну станцію першого підйому ПівденноДонбаського водоводу у 2019 році було обстріляно 43 рази, троє
співробітників постраждало: це становить майже половину всіх
інцидентів у 2019 році. З початку конфлікту дев’ять працівників
служб водопостачання загинуло і 26 отримали поранення під
час ремонту інфраструктури в постраждалих унаслідок конфлікту
районах. Обстріли об’єктів водопостачання і санітарних споруд
іноді призводять до припинення послуг, внаслідок чого багато
людей або взагалі не мають належного водопостачання, послуг
каналізації, електрики і опалювання, або ж мають обмежений
доступ до цих послуг. Частина інфраструктури була застарілою
і ненадійною ще до початку конфлікту та гостро потребувала
ремонту. Проте проведення таких ремонтів ускладнено з
міркувань безпеки80. Крім того, водопостачання має вирішальне
значення для забезпечення опалення взимку, оскільки 81 відсоток
домогосподарств у постраждалих районах використовує системи
водяного опалення. В умовах обмеженості і важкодоступності
медичних послуг у регіоні, ризики для здоров’я й так вразливого
населення можуть збільшитися.
Військові дії також вплинули на освітню інфраструктуру. У 2019
році81 було зареєстровано близько 50 пов’язаних із конфліктом
інцидентів, 32 з яких призвели до фізичного пошкодження
освітньої інфраструктури. Це майже 200-відсоткове збільшення
числа інцидентів у порівнянні із загальною кількістю інцидентів у
2018 році82. Із 2017 року майже 65 % навчальних закладів у межах
20 км від «лінії розмежування» на ПУТ повідомили про вплив
конфлікту на здатність учнів навчатися, а також на їхній добробут83.
У 2019 році про пов’язані з конфліктом проблеми у сфері безпеки
повідомили 78 % навчальних закладів, розташованих ближче
до «лінії розмежування»84. Крім обстрілів, ще однією ключовою
проблемою для населення по обидва боки «лінії розмежування»
є доступність освіти, оскільки майже 30 відсотків сімей на ПУТ
повідомляють, що не мають змоги придбати шкільне приладдя
для своїх дітей. Ситуація складніша серед сільського населення,
особливо в районах, що знаходяться найближче до «лінії
розмежування», де майже половина домогосподарств не може
дозволити собі шкільне приладдя85.
Також
унаслідок
конфлікту
постраждала
медична
інфраструктура86. У Донецькій і Луганській областях на ПУТ
і вздовж «лінії розмежування» на НПУТ унаслідок конфлікту
постраждали близько 35% із 600 закладів первинної медикосанітарної допомоги. Через наявність «лінії розмежування» також
порушено шляхи направлення потерпілих для отримання допомоги:
люди опинилися відрізаними від тих медичних працівників і
установ, до яких вони раніше зверталися. Наразі мешканцям
80. Тематичний звіт ОБСЄ: Сприяння проведенню та моніторинг СММ ремонтних робіт на об’єктах
інфраструктури на сході України.
81. За даними Освітнього кластера.
82. Attacks on education in Ukraine Situation Report of 9 September 2019. Освітній кластер в Україні (2019
р.). Доступно за адресою: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/documents/files/attacks_on_education_situation_report_as_of_11_september_2019.pdf
83. Освітній кластер (2018). Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska
Oblasts.
84. За даними Освітнього кластера.
85. REACH Humanitarian Trends Analysis in GCA, July-August 2019.
86. У постраждалих внаслідок конфлікту Донецькій і Луганській областях на ПУТ і вздовж «лінії
розмежування» на НПУТ є близько 600 закладів первинної медичної допомоги.
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сільських районів складно дістатися до медичних послуг у міських
центрах по інший бік «лінії розмежування», що змушує людей
користуватися небезпечними або довшими маршрутами, щоби
дістатися до найближчої лікарні або шукати нові медичні установи.
На думку кожної третьої родини в межах 20 кілометрів від
«лінії розмежування» відстань є серйозною перешкодою для
отримання медичних послуг. Для кожної п’ятої сім’ї складно
оплати громадський транспорт, щоби дістатися до медичного
закладу87. Наприклад, до конфлікту мешканці ПУТ, які проживали
поряд із Первомайськом, який зараз знаходиться на НПУТ, мали
проїхати п’ять кілометрів, щоби відвідати медичні заклади в
Первомайську. Тепер їм необхідно подолати 43 км, щоби дістатися
до медичного закладу в Лисичанську (ПУТ)88. Так, одного разу
знадобилося чотири години для того, щоби перевезти людину,
яка постраждала від міни, у лікарню на ПУТ. Для того, щоби
дістатися до найближчої лікарні на НПУТ знадобилося б 20 хвилин,
однак, такої можливості не було через «лінію розмежування» і
забруднення мінами.
Через те, що значна кількість медичних працівників зі східної
України виїхали в пошуках роботи, погіршилась якість послуг,
які отримують люди в постраждалих регіонах. На НПУТ
основними проблемами є відсутність кваліфікованого медичного
персоналу і значна вартість медичного обслуговування89. На ПУТ у
якості проблеми називали великі витрати та нестачу ліків: майже
40% населення повідомляли про скорочення витрат на охорону
здоров’я для покриття інших основних потреб90. Серед міських
домогосподарств 80 % повідомляли про відсутність проблем із
фізичним доступом до медичного обслуговування, а у близько 20%
виникли труднощі щодо отримання належної медичної допомоги
через брак кваліфікованих медичних працівників.
Спричинені конфліктом економічні проблеми, небезпека й
обмеження доступу перешкодили забезпеченню необхідного
технічного обслуговування систем91. Сам конфлікт став
перешкодою для інвестицій у поліпшення основних об’єктів. Через
велику вартість ремонту люди, особливо в сільській місцевості,
залишали пошкоджену власність. Кожне п’яте з переміщених
домогосподарств (19 %), які зараз проживають на ПУТ, повідомляє
про руйнування або пошкодження свого житла в місцях їхнього
постійного проживання92. Більше половини ВПО повідомляють,
що їхнє житло залишається порожнім93. Ця тенденція викликає
стурбованість, особливо в умовах, коли компенсація за пошкоджене
або зруйноване майно часто недоступна або її складно отримати.

Вплив на гуманітарний доступ
87. REACH (2018). Analysis of humanitarian trends in Luhanska and Donetska Oblasts. https://reliefweb.
int/report/ukraine/ukraine-analysis-humanitarian-trends-government-controlled-areas-donetskand-0.
88. REACH (2019). Protection Assessment of Isolated Settlements in GCA Along the Contact Line.
Доступно за посиланням: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/2019/08/REACH_report_isolated-settlements_2019_0.pdf.
89. REACH Situation Overview: NGCA multi-sector assessment (February 2019).
90. REACH Humanitarian Trends Analysis 2019.
91. WASH Powering eastern Ukraine’s recovery through water, Кластер ВСГ, жовтень 2019 р.
92. Звіт Національної системи моніторингу МОМ (раунд 14), червень 2019 р.
93. Там само
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Гуманітарний доступ залишається серйозною проблемою у
постраждалих внаслідок конфлікту районах, хоча проблеми
відрізняються по різні боки «лінії розмежування». Ситуація із
гуманітарним доступом з часом мінялася як в позитивну, так і
негативну сторону, що частково пояснюється динамікою конфлікту,
інтенсивністю зіткнень, а також політичними і дипломатичними
змінами.
Доступ до людей, які потребують допомоги
На ПУТ проблеми доступу гуманітарних організацій до людей,
які потребують допомоги, у першу чергу пов’язані з відсутністю
безпеки та недоліками законодавства України. Для узгодження
доставки гуманітарних вантажів в умовах військових операцій
по обидва боки «лінії розмежування» було створено механізм
цивільно-військової координації. Він спрямований на отримання
гарантій безпеки від усіх сторін конфлікту і направлення
повідомлень для безпечного переміщення гуманітарних вантажів
і співробітників у районах уздовж «лінії розмежування» на ПУТ.
З метою безпечної доставки допомоги узгоджуються так звані
режими припинення вогню (у 2019 році було узгоджено близько
40 таких режимів). Що стосується недоліків регулювання, то в
Україні діє закон «Про гуманітарну допомогу» 1999 року, який
потребує оновлення для сприяння гуманітарній діяльності. Досі
залишаються невирішені питання оподаткування організацій, які
надають гуманітарну допомогу. Обсяг невідшкодованого ПДВ для
установ ООН у період з 2015 року по 2019 рік становить 11,5 млн
дол. США.
На НПУТ гуманітарний доступ був суворо обмежений із
2015 року, і, попри недавні позитивні зміни, залишається
непередбачуваним. Відповідно до Спільних статей 3 та 10
чотирьох Женевських конвенцій гуманітарна спільнота веде діалог
із де-факто установами для сприяння гуманітарному доступу
до постраждалих людей, забезпечує прийнятність гуманітарної
діяльності відповідно до гуманітарних принципів та безпеку
гуманітарного персоналу.
Хоча гуманітарні організації протягом останніх двох років
продовжували реалізацію гуманітарних програм, щоби
задовольнити нагальні потреби населення, обсяг таких програм
залишається значно нижче необхідного рівня. Основні проблеми,
що заважають гуманітарним організаціям надавати допомогу
на НПУТ, пов’язані з відсутністю безпеки (див. попередній розділ
«режими припинення вогню»), бюрократичними перешкодами
(процедурні вимоги для отримання дозволів на роботу) і правовими
перешкодами на ПУТ (включно з обмеженнями українського Уряду
щодо модальностей доставки для установ на НПУТ). З метою
розширення доступу ООН організувала автоколони з гуманітарною
допомогою, які доставляють предмети першої необхідності з ПУТ
на НПУТ. У період із січня по вересень 2019 року було організовано
понад 40 автоколон із гуманітарною допомогою, хоча своєчасність
поставки необхідних предметів через «лінію розмежування»
залишається проблемою.

Доступ людей до допомоги та послуг

ВПЛИВ КРИЗИ

Відсутність транспорту, а також обтяжливі бюрократичні норми
й досі становлять проблему для постраждалого населення, яке
хоче отримати доступ до гуманітарної допомоги і основних
послуг по обидва боки «лінії розмежування». Наприклад,
через наявність «лінії розмежування» та обмежень на її перетин
мешканці постраждалих внаслідок конфлікту районів змушені
шукати нових шляхів направлення пацієнтів для задоволення
їхніх медичних потреб. Причиною цього стали складність або
унеможливлення доступу до медичних закладів, які раніше
знаходилися поряд. Хоча умови на пунктах перетину покращилися
(особливо на підконтрольних Уряду територіях), перетин «лінії
розмежування» все ще пов’язаний із довгими годинами очікування
в неприйнятних умовах. Ця ситуація ускладнюється спекою
влітку і морозами взимку. У Луганській області доступ особливо
складний, оскільки, попри значні зусилля94, яких було докладено
для поліпшення умов на пункті перетину «Станиця Луганська»,
єдиним пунктом, який обслуговує всю область, залишається
пішохідний міст. Як повідомляють95, головною причиною, чому
мешканці з обох боків «лінії розмежування» не наважуються
перетинати «лінію розмежування», є страх перед можливими
діями з боку прикордонників на контрольних пунктах в’їздувиїзду (КПВВ) або персоналу контрольних пунктів. Це особливо
стосується людей, які нині проживають на НПУТ і працюють у
громадських установах, таких як школи, лікарні і адміністративні
установи. Також були повідомлення про те, що на контрольних
пунктах людям задавали додаткові питання й іноді вимагали від
них проходження додаткових заходів. Як видається, найбільше
від цього страждають жінки, оскільки більшість співробітників,
зайнятих у сфері освіти, охорони здоров’я та інших структурах,
складають саме вони.

94. Включно з поточною реконструкцією пішохідного моста і діяльністю з розмінування, а також
введенням безкоштовного громадського транспорту для людей з обмеженою мобільністю на
ПУТ.
95. Тематичний звіт ОБСЄ «Пункти пропуску уздовж лінії зіткнення: причини переміщення цивільних
осіб і труднощі, з якими вони стикаються при перетині», січень 2018 р. - жовтень 2019 р.
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96. За даними Освітнього кластера.
97. За даними Кластера ВСГ.
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1.3

Обсяг аналізу
У найширшому сенсі постраждале населення можна розділити на
дві основні групи: внутрішньо переміщені особи по всій країні та люди,
які проживають у двох постраждалих унаслідок конфлікту областях
(Донецькій і Луганській). Ці дві широкі групи далі поділяються на вісім
підгруп уразливості98 залежно від статі, віку, фізичних і соціальноекономічних умов, а також статусу переміщеної особи.
Географічний аналіз постраждалого населення показує, що люди,
які проживають поблизу «лінії розмежування», як правило, більш
вразливі, порівняно з тими, які проживають на більшій відстані
від неї. Отже, у цьому аналізі основна увага приділяється населеним
пунктам, розташованим у п’яти географічних зонах:
•
•
•
•
•

населені пункти в межах до 5 км від «лінії розмежування»;
населені пункти в межах від 5 км до 20 км від «лінії розмежування»
(ПУТ);
населені пункти, розташовані більш ніж за 20 км від «лінії
розмежування» (ПУТ);
населені пункти в межах до 20 км від «лінії розмежування» (НПУТ);
населені пункти, розташовані більш ніж за 20 км від «лінії
розмежування» (НПУТ).

Розподіл на ці зони за визначенням є спрощенням, і їх необхідно
конкретизувати відповідно до конкретних потреб людей. Отже,
метою цієї класифікації не було надання переваги будь-якій зоні
за рахунок іншої. Наприклад, серйозність проблем, пов’язаних із
захистом, не обмежується географічними зонами вздовж «лінії
розмежування».

Також наголошується, що наведену вище класифікацію необхідно
додатково уточнити шляхом аналізу доступу до послуг та засобів до
існування. Цей фактор відіграє велику роль у визначенні впливу кризи
на людей і демонструє існування значних відмінностей між впливом
кризи на міські і сільські громади.
Осередки вразливості можна знайти в сільських громадах,
ізольованих від міських центрів, з якими вони раніше були зв’язані. Як
показують факти, міське населення, як правило, стикається з меншими
труднощами в доступі до основних послуг порівняно із сільськими
жителями, оскільки міські громади зазвичай проживають ближче до
таких послуг. Наприклад, у межах 20 км від «лінії розмежування» про
труднощі з доступом до медичного обслуговування повідомляє 51%
міського населення, у той час як про ту саму проблему в тій самій
області серед сільських родин повідомляють близько 62%99.
Проте існують свідчення того, що міське населення знаходиться
під величезним економічним тиском у районах за межами
двадцятикілометрової зони від «лінії розмежування» на ПУТ, що
може бути пов’язано з більш високою вартістю життя порівняно із
сільською місцевістю (згідно з даними, більша частка домогосподарств
уже використала свої заощадження і скоротила витрати на медичне
обслуговування, аби звести кінці з кінцями). Через відсутність даних
неможливо визначити наявність аналогічної тенденції в міських
районах на НПУТ.

Розподіл за географічними зонами та групами постраждалого населення
Постраждале населення

Місцеві мешканці

ВПО (ПУТ)

НПУТ

ПУТ
понад 2 роки тому
(2014-2017 рр.)

за останні 2 роки
(2018-2019 рр.)
у межах до 5 км від
від 5 до 20 км від
«лінії розмежування» «лінії розмежування»

міське

за межами 20 км від
«лінії розмежування»

у межах до 20 км від за межами 20 км від
«лінії розмежування» «лінії розмежування»

сільське

98. Це 8 груп уразливого населення: 1) люди похилого віку, які мають інвалідність та поранення; хронічні захворювання і серйозні проблеми зі здоров’ям (включаючи психічне здоров’я); соціально-економічні труднощі; 2) діти з психосоціальними
потребами; позбавлені батьківського піклування або догляду; з хронічними захворюваннями і серйозними проблемами зі здоров’ям; 3) жінки і дівчинки, особливо у неповних сім’ях; дівчата-підлітки, дівчата, які залишились без догляду, та
особи, які пережили гендерне насильство; 4) люди з інвалідністю та пораненнями (у тому числі викликаними мінами і боєприпасами, що не розірвалися); які не мають довідки про інвалідність; 5) люди з хронічними і важкими захворюваннями
(включаючи психічне здоров’я); 6) люди, які стикаються з соціально-економічними труднощами; безробітні передпенсійного віку, які не мають права на соціальну допомогу; 7) представники меншин; 8) ВПО.
99. REACH Humanitarian Trends Analysis 2019.
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1.4

Гуманітарні
наслідки

ДОНЕЦЬК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, НПУТ, УКРАЇНА
Ольга, мати двох дітей, піднімається з підвалу, де вона з
дітьми раніше ховалася під час обстрілів уночі.
Фото: УКГС/Євген Малолетка

Конфлікт у постраждалих Донецькій та Луганській областях
має значні гуманітарні наслідки, і близько 3,4 мільйона людей
потребують гуманітарної допомоги. Гуманітарні наслідки поділяються
на чотири категорії: проблеми, пов’язані з фізичним і психічним
здоров’ям; проблеми, пов’язані з рівнем життя; проблеми, пов’язані
з життєстійкістю та здатністю до відновлення, і проблеми, пов’язані
із захистом. Оскільки переважна більшість людей, які стикаються із
низьким рівнем життя і проблемами, пов’язаними із життєстійкістю
та здатністю до відновлення, також страждають від фізичних та
психічних проблем, більшість з цих потреб наявна одночасно.
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ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2020 р.

Фізичне та психічне здоров’я100
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,8 млн 1,5 млн 441 тис. 331 тис.
Люди, які проживають найближче до «лінії розмежування»,100
найбільше страждають від проблем, пов’язаних із фізичним
і психічним здоров’ям (внаслідок безпосереднього впливу
бойових дій і сильного забруднення територій наземними
мінами і ВЗВ), хоча осередки уразливості існують і далі від
«лінії розмежування». Люди, які проживають у цій зоні, найбільше
страждають від проблем із фізичним і психічним здоров'ям, і два
мільйони з них усе ще потребують допомоги. Загроза військових дій
і порушення надання основних послуг продовжують безпосередньо
впливати на тих, хто знаходиться ближче до «лінії розмежування».
Особливо страждають ті, хто проживає в ізольованих населених
пунктах уздовж «лінії розмежування», оскільки вони часто відрізані від
послуг і ринків. Наприклад, у 2018 році близько 66% збройних зіткнень
на ПУТ відбувалися в ізольованих населених пунктах. Близько 60%
людей, які проживають у межах 5 км від «лінії розмежування» на
ПУТ, наражаються на ризик обстрілів,101 та 80% домогосподарств
повідомляли, що періодично або постійно відчувають загрозу життю
вночі, а 74% відчували страх у денний час 102. Постійний страх серйозно
впливає на психологічний стан людей, спричиняючи психічні травми,
які можуть залишитися на все життя, особливо в дітей.
Проблеми, пов’язані з фізичним і психічним здоров’ям, також
існують і далі від «лінії розмежування». Так, збільшення ВЗВ
не обмежується територією, розташованою найближче до «лінії
розмежування», але спостерігається і в житлових районах,
розташованих далі. На всій ПУТ також є осередки уразливості,
особливо серед 350 000 вразливих ВПО, у тому числі 6 800 ВПО103, які
проживають у складних умовах у центрах компактного проживання,
розташованих по всій Україні.
Конфлікт вплинув на різні групи населення по-різному: деякі з них
стикаються з більшими ризиками, ніж інші. Наявні дані свідчать про
чітку різницю в контексті і потребах між постраждалим населенням,
яке проживає в містах і в селах. Інциденти порушення безпеки
інтенсивні навколо великих густонаселених міських центрів таких
як Маріуполь, Горлівка і Попасна104 (600 000 людей проживають у
безпосередній близькості до обстрілів, забруднення мінами і ВЗВ)105.
Що стосується усвідомлення ризиків, пов’язаних із забрудненням
мінами і ВЗВ, людьми, які проживають найближче до «лінії
розмежування», то таке усвідомлення вище в сільській місцевості

100. IASC (2019) Step-by-Step Practical Guide for HNOs, HRPs and Updates. Наслідками для фізичного і
психічного добробуту є ті, які безпосередньо впливають на психічне і фізичне здоров’я і/або гідність
людей у короткостроковій перспективі та також мають довгостроковий вплив.
101. Humanitarian Trends Analysis in GCA, REACH, (серпень 2019 р.).
102. REACH Protection Assessment of Isolated Settlements, лютий 2019 р. При більш уважному
розгляді з’ясовується, що ситуація гірша в ізольованих міських районах Донецької області, де 82%
домогосподарств повідомляють про небезпеку обстрілів.
103. Згідно з даними Кластера з питань захисту.
104. Згідно з даними INSO.
105. REACH, Humanitarian Trends Analysis – червень 2018 р.
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порівняно з міськими районами (68% проти 54%)106. Більшість
інцидентів, пов’язаних із наземними мінами і ВЗВ, відбуваються в
сільських районах на НПУТ, де доступ до служб невідкладної медичної
допомоги та реабілітації обмежений107. Що стосується різниці в
потребах, міське населення відчуває більше труднощів із доступом до
води порівняно із сільським населенням (25% проти 18% відповідно),
у той час як сільське населення удвічі більш вразливе, ніж жителі
міських районів, коли мова йде про опалення у зимовий період (20%
проти 11% відповідно)108.
Існує ряд гострих проблем, пов’язаних із фізичним і психічним
здоров’ям, у тому числі:
•

Загибель і тілесні ушкодження в результаті обстрілів, у
тому числі внаслідок поширеного забруднення мінами
і ВЗВ. Дев’яносто чотири відсотки інцидентів порушення
безпеки реєструються в межах 5 км по обидва боки «лінії
розмежування»109. Три з чотирьох шкіл, розташованих ближче до
«лінії розмежування», повідомляють про відсутність достатньої
кількості безпечних місць або бомбосховищ110. Забруднення
мінами і ВЗВ, особливо в сільській місцевості, впливає на життя
цивільного населення, оскільки вони здебільшого знаходяться
навколо сільськогосподарських угідь, берегів річок, кладовищ
і критично важливої цивільної інфраструктури, і лише на ПУТ
вони впливають на життя близько двох мільйонів цивільних
громадян111.

•

Психічні розлади, пов’язані з насильством і стресом через
складні умови життя. Конфлікт суттєво вплинув на психічне
здоров’я постраждалих людей. Послуги щодо забезпечення
психічного здоров’я надаються лише державою, проте
охоплення надзвичайно обмежене або недоступне для громад
уздовж «лінії розмежування». Значна частина підтримки, яка
надається гуманітарними організаціями, зосереджується лише
на психосоціальних послугах, а не на психічному здоров’ї.

•

Відсутність належної травматологічної допомоги та
інших форм невідкладної медичної допомоги через
недостатню кількість медичних працівників, великі відстані та
транспортні витрати. Наприклад, жителі ПУТ, які проживають
у районі Первомайська, який нині знаходиться на НПУТ, раніше
проїжджали близько 5 км до найближчих медичних установ.
Оскільки наразі ці заклади недоступні, людям тепер необхідно
долати 43 км112.

•

Труднощі, пов’язані з доступом до якісного медичного
обслуговування, особливо з урахуванням значного
демографічного перекосу населення, коли в сільській місцевості
в межах 5 км від «лінії розмежування» 13% людей мають

106. REACH Humanitarian Trends Analysis 2019.
107. Інформаційний бюлетень про протимінну діяльність, лютий 2019 р. (Кластер з питань захисту і
Субкластер з питань розмінування).
108. Там само.
109. REACH Humanitarian Trends Analysis 2018.
110. HCT Advocacy Package 2019.
111. Точна кількість людей, які зазнали впливу наземних мін і ВЗВ, залишається
невідомою.
112. REACH (2019). Protection Assessment of Isolated Settlements in GCA Along the Contact
Line.

ОБСЯГ АНАЛІЗУ

інвалідність, а 40% – це люди похилого віку113. Конфлікт не лише
позбавив людей доступу до медичних установ, він також завдав
шкоди медичній інфраструктурі (35% закладів первинної медикосанітарної допомоги зазнали пошкоджень) або залишив її в
аварійному стані через відсутність технічного обслуговування,
особливо в селах114. Роботу деяких об’єктів інфраструктури, які
були пошкоджені або стали непридатними, було припинено або
їхні послуги було скорочено. Припинення електропостачання
також впливає на водопостачання та функціонування медичних
установ.
•

•

Оскільки внаслідок конфлікту будинки були пошкоджені або
зруйновані, люди страждають від впливу стихії та суворих
погодних умов. У межах 5 км від «лінії розмежування» на ПУТ
43 відсотки жителів повідомляють, що вони живуть у частково
пошкоджених або зруйнованих будинках. Ситуація більш
серйозна в сільській місцевості, де майже половина будинків
частково пошкоджена або зруйнована115. У вісімдесяти відсотків
людей немає коштів для ремонту своїх домівок. Середній дохід
серед людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані,
нижче мінімальної заробітної плати в Україні116. Постраждалих
людей із доходом нижче мінімального більше серед міського
населення в порівнянні із жителями сіл: 82 відсотки і 73 відсотки
відповідно117.
Внаслідок перебоїв з опаленням та електропостачанням є
необхідність розподілу предметів домашнього вжитку, особливо
взимку. Оскільки 81% постраждалого населення покладається
на системи водяного опалення (38% – на центральне опалення;
43% – на індивідуальні котли), будь-який збій водопостачанні
позбавляє людей опалення. Відсутність опалення при
температурах значно нижче нуля збільшує ризик захворювання
на грип і виникнення гіпотермії з летальними наслідками.

•

Відсутність водопостачання і належних санітарних умов. До
проблем санітарії належать проблеми очищення індивідуальних
каналізаційних систем і вигрібних ям; самостійний вивіз або
спалювання сміття і відсутність доступу для поліпшених
санітарних умов. Санітарно-гігієнічні потреби вище в селах
порівняно з містами: 78 і 15 відсотків відповідно118. Рівень цих
потреб ще вище в уразливих домогосподарствах, наприклад, у
домогосподарствах із людьми похилого віку (30%), людьми з
інвалідністю (36%) і дітьми (25%) у порівнянні із середнім рівнем
потреб (21%) по всій ПУТ119.

•

Ризик гендерно зумовленого насильства. Згідно з даними
МОМ120, у районах поблизу «лінії розмежування» спостерігається

113. Humanitarian Trend Analysis in GCA, REACH (червень 2018 р.).
114. Доступ до медичних послуг в Україні з точки зору захисту та охорони здоров'я, липень 2019
р. (https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/advocacy-note-exploringaccess-health-care-services-ukraine-july-2019)
115. REACH Humanitarian Trend Analysis (червень 2018 р.).
116. Норвезька рада у справах біженців (NRC), Гуманітарна оцінка пошкодження житла, 2019
р. – Середній дохід постраждалих домогосподарств становить 1 943 грн., у той час як мінімальна
заробітна плата в Україні становить 3 723 грн. (2018 р.) згідно з Trading Economics (https://
tradingeconomics.com/ukraine/minimum-wages).
117. REACH Humanitarian Trend Analysis 2019.
118. WASH study (Дослідження Кластером ВСГ, 2019 р.).
119. Там само.
120. https://rovienna.iom.int/sites/default/files/publications/IOM%20Ukraine%20Crisis%20Response%20
Plan%202019.pdf

зростання поширеності експлуатації праці, насильства за
ознакою статі, сексуальних домагань, сексуальних послуг
заради виживання і сексуального насильства. Однак ці випадки
недостатньо виявлені, і постраждалі не завжди звертаються
по допомогу, що збільшує прогалини у сфері захисту в рамках
спільного гуманітарного реагування на кризу.

Рівень життя121
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,2 млн 1,2 млн 354 тис. 266тис.
За оцінками, 2,2 мільйона людей все ще потребують допомоги,121
пов’язаної з рівнем життя. Проблеми, пов’язані з рівнем життя,
безпосередньо впливають на здатність людей заробляти на життя, аби
займатися своєю звичайною виробничою та соціальною діяльністю,
а також задовольняти свої основні потреби без допомоги і підтримки
інших122.
Вплив конфлікту на рівень життя не сильно залежить від відстані
до «лінії розмежування». Хоча вплив бойових дій на громади,
розташовані далі від «лінії розмежування», менший, на їхній рівень
життя все ще негативно впливають перебої з надання основних
послуг, таких як водо- та електропостачання, громадський транспорт і
медичне обслуговування. Умови життя на всій НПУТ особливо складні
через соціально-економічну ізоляцію, відсутність допомоги, бідність,
яка існувала ще до конфлікту, і брак заходів для усунення наслідків
важких боїв у цьому регіоні у 2014 і 2015 роках.
Люди, які проживають у містах і селах, стикаються з різними
проблемами, пов’язаними з умовами життя. Населення в сільській
місцевості, особливо в ізольованих поселеннях, найбільш нагальними
проблемами вважає труднощі в доланні шляху до міських районів
та з міст, а також обмежений доступ до основних послуг, у той час
як міське населення по обидва боки «лінії розмежування» серед
найгостріших проблем називає різке падіння місцевої економіки,
недостатній рівень доходів, а також відсутність можливостей
працевлаштування123. Рівень цих потреб залежить від стану
громад, у яких проживає населення. Дані свідчать про те, що «лінія
розмежування» призвела до порушення функціонування мереж
основних послуг, ринків і можливостей працевлаштування на
НПУТ і ПУТ. Найбільш значна реорганізація мереж надання послуг
спостерігалася в трьох секторах: у секторі охорони здоров’я, секторі
адміністративних послуг (документація, пенсії, соціальні виплати та
банківські послуги) і секторі зайнятості, які або недоступні, або дуже
обмежені на НПУТ. Втрата зв’язків із міськими центрами, у результаті
121. Там само. Наслідки для рівня життя – це наслідки, які безпосередньо впливають на здатність
людей займатися своєю звичайною виробничою і соціальною діяльністю і самостійно задовольняти
свої основні потреби. Вони проявляються у різних видах дефіциту і використанні різноманітних
механізмів виживання для задоволення основних потреб, таких як нестача продовольства, доходів,
виробничих активів, доступу до основних послуг, таких як медичне обслуговування, водопостачання,
водовідведення, житло і освіта, доступ до різних форм соціальної допомоги, доступ до юридичної
документації, доступ до ринків тощо.
122. Термін «рівень життя» взято з «Step-by-Step Practical Guide for HNOs, HRPs and Updates» – квітень
2019 р. (https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/hpc-stepbystep_v6.pdf).
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якої люди опиняються відрізаними від великих міст, від яких вони
залежали, особливо впливає на райони, розташовані найближче
до «лінії розмежування»124, і змушує все більшу кількість людей
задовольняти свої основні потреби в інших міських центрах або
селищах міського типу, розташованих далі на ПУТ.
У міських районах це стало додатковим тягарем для населення, а
також вплинуло на якість послуг і наявність потужностей. З одного
боку, постачальники послуг намагаються впоратися зі збільшеним
навантаженням на існуючі потужності, оскільки в них часто немає
достатньої кількості кваліфікованого персоналу для задоволення
потреб. З іншого боку, люди стикаються з додатковими труднощами,
намагаючись дістатися до основних послуг: наприклад, зі
збільшенням вартості поїздок і тривалості очікування; крім того,
ситуація часто ускладнюється обмеженням часу роботи КПВВ і,
можливо, зниженням якості послуг.

наприклад, у ремонті даху та вікон, відновленні санітарногігієнічних систем, систем опалення. Близько 10 відсотків
навчальних закладів, які потребують ремонту внаслідок
конфлікту, розташовані в межах 20 км від «лінії розмежування»
на ПУТ. На НПУТ пов’язані з конфліктом пошкодження в
основному залишаються без уваги. Частка домогосподарств із
дітьми шкільного віку, які не відвідують школу, на НПУТ значно
вище, ніж на ПУТ (30% проти 10% відповідно)128. На ПУТ міські
домогосподарства з дітьми, які проживають у межах 5 км від
«лінії розмежування», повідомляють, що їхні діти пропустили
більше одного місяця навчання (19%) через проблеми безпеки,
закриття шкіл і стан здоров’я129. На ПУТ у межах 20 км від «лінії
розмежування», і особливо в селах, майже 30 відсотків сімей не
можуть дозволити собі шкільне приладдя130.
•

Високий рівень безробіття і, як результат, бідність
залишаються серйозною проблемою для людей по обидва
боки «лінії розмежування», особливо в Луганській області, де
можливостей працевлаштування було менше ще до конфлікту.
Згідно з повідомленнями містян, основною проблемою
стало закриття компаній або скорочення працівників131, у
той час як у жителів сіл було менше можливостей займатися
сільськогосподарською діяльністю через сильне забруднення
територій мінами і ВЗВ. Обмеження доступу також стало
причиною неможливості для міського населення знайти
роботу за межами своїх громад132, що призвело до зростання
безробіття і, як результат, виїзду дорослих працездатного віку,
особливо молодого покоління, у пошуках працевлаштування.
Уразливі люди, які залишилися у двох постраждалих унаслідок
конфлікту областях, в основному покладаються на пенсії і
соціальні виплати133.

•

Відсутність продовольчої безпеки залишається проблемою134
з огляду на економічні труднощі і втрату засобів до існування.
Вона стає причиною негативних стратегій виживання, таких
як позичання продуктів харчування, залежність від допомоги
родини і друзів або обмеження споживання їжі дорослими для
того, аби прогодувати своїх дітей135. Відсутність продовольчої
безпеки є більш серйозною проблемою в домогосподарствах,
очолюваних людьми похилого віку (12%), особливо жінками
(14%), і в домогосподарствах, очолюваних жінками (10%)136.

До найгостріших проблем, пов’язаних із рівнем життя, належать:
•

•

•

Обмежений доступ до медичного обслуговування і його
вартість. Більшість населення на ПУТ у межах 20 км від «лінії
розмежування», особливо в сільській місцевості, повідомляє
про фінансові перешкоди для доступу до медичної допомоги
з огляду на витрати на ліки та вартість проїзду. У той час
як більшість медичних послуг повинні бути безплатними,
фактичні витрати, які несе постраждале населення, значно
зросли (наприклад, витрати на транспорт, діагностику
та медикаменти). Це призвело до того, що багато хто не
звертається по медичну допомогу, що ще більше зашкоджує
здоров’ю і негативно впливає на здатність до відновлення125.
П’ятдесят чотири відсотки домогосподарств повідомили, що
в принаймні в одного члена родини виникають труднощі з
доступом до медичних послуг, причому основна проблема
полягає у їхній вартості126.
Збої в наданні послуг водопостачання і санітарно-гігієнічних
послуг, які сильніше впливають на домогосподарства з
уразливими членами родини (літні люди, люди з інвалідністю
або особливими потребами), особливо поширені в межах 20
км від «лінії розмежування» на ПУТ. Ситуація також серйозна
і по всій НПУТ, де у 14 відсотків населення у 2018 році періоди
відсутності водопостачання перевищували один тиждень,
тоді як в районах поза 20-кілометровою зоною від «лінії
розмежування» на ПУТ про це повідомляли лише три відсотки
людей127. Збої у водопостачанні також впливають на рівень
санітарії та гігієни.
Обмеженість доступу до навчання через пошкоджену
освітню інфраструктуру та вартість шкільного приладдя.
На ПУТ 84 відсотки (771) із 920 освітніх установ повідомляють
про потребу у відбудові деяких інфраструктурних компонентів,

124. REACH capacity and vulnerability assessment https://www.reach-initiative.org/what-we-do/news/theurban-disconnect-keeps-humanitairan-concerns-high-in-eastern-ukraine/.
125. Доступ до медичних послуг в Україні з точки зору захисту та охорони здоров'я, липень 2019
р. (https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/2019_07_exploring_access_to_health_care_services_in_ukraine_ukr.pdf)
126. REACH Humanitarian Trend Analysis, 2019.
127. WASH study: Дослідження ВСГ Кластером ВСГ у 2019 р., однак, є застереження, що вибірка з
НПУТ не є статистично значущою, проте є показовою.
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128. REACH Humanitarian Trend Analysis 2019 and Multisectoral Need Assessment in NGCA, February
2019.
129. Стратегія Освітнього кластера в Україні на 2019-2020 рр., https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/1_education_cluster_strategy_ukraine_final_23.09.2019_ukr.pdf
130. REACH Humanitarian Trend Analysis 2019.
131. На НПУТ 31% міських домогосподарств повідомив про труднощі у пошуку роботи, оскільки фірми
закрилися або відбулося скорочення через відсутність ринків в Україні та Росії.
132. Крім того, багато фермерів не мають права на соціальну допомогу і зобов’язані сплачувати
земельний податок, оскільки вони вважаються власниками земельних ділянок, які мають
забезпечувати їх засобами до існування.
133. REACH Economic Security Assessment, липень 2019 р.
134. Питання продовольчої безпеки частіше піднімається на НПУТ, де в середньому 11 відсотків
населення повідомляють про серйозну або помірну нестачу продовольства. Крім того, чверть
мешканців заявляє про те, що вони пропускають один прийом їжі в день, аби заощадити кошти.
REACH Analysis of Humanitarian Trends, June 2018.
135. Використання негативних стратегій виживання частіше зустрічалося в районах в межах 5 км
від «лінії розмежування» на ПУТ, особливо в селах. Дані свідчать про те, що більшість людей на цих
територіях, можливо, не зможуть досягти мінімального рівня життя.
136. REACH Humanitarian Trend Analysis, 2019. Відсутність продовольчої безпеки включає як людей із
високим, так і середнім ступенем нестачі продовольства.

ОБСЯГ АНАЛІЗУ

Захист
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

ДІТИ

обслуговування і служба швидкої допомоги143, туалети, місця
для охолодження влітку і обігріву взимку), тривале очікування
(у середньому від двох до трьох годин)144 і значні відстані, які
людям доводиться долати через «нейтральну зону» – від 1,1
км до приблизно 3 км – на п’яти діючих КПВВ145. Так, у грудні
2018 року біля 44 осіб, у тому числі троє дітей і п’ять людей з
інвалідністю, залишилися вночі в «нейтральній зоні» на КПВВ
«Майорське» (Донецька область), наражаючись на небезпеку
бойових дій.

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,8 млн 1,6 млн 448 тис. 336 тис.

Через бойові дії, які не припиняються, цивільне населення
продовжує стикатися із серйозними ризиками щодо реалізації
деяких своїх основних прав: близько 2,8 мільйона осіб усе
ще потребують допомоги і послуг у сфері захисту. Проблеми,
пов’язані із захистом, впливають на людей по обидва боки «лінії
розмежування», хоча на НПУТ вони більшою мірою пов’язані
з декількома обтяжуючими факторами. Вони майже однаково
впливають на людей у сільській місцевості та мешканців міст137.
Також немає зв’язку між поширеністю цих проблем і близькістю до
«лінії розмежування». Зокрема, у випадку ВПО проблеми захисту
прав переважають у тих частинах країни, де вони проживають.
За даними Міністерства соціальної політики, 73 відсотки138 із
1,4 мільйона зареєстрованих ВПО залишаються в п’яти східних
областях на ПУТ139, зокрема, у двох постраждалих від конфлікту
областях. Більшість із решти 27 відсотків ВПО перебувають у Києві
та Київській області.

•

Труднощі з імплементацією Закону «Про протимінну
діяльність». Ухвалення цього закону в грудні 2018 року стало
позитивним кроком, однак на сьогодні не було досягнуто
значного прогресу щодо його реалізації. Закон передбачає
створення національного органу з питань протимінної
діяльності і запровадження порядку акредитації учасників
протимінної діяльності в Україні. Оскільки закон було прийнято
після ухвалення державного бюджету 2019 року, жодних коштів
на створення національного органу з питань протимінної
діяльності, укомплектування штату і допомогу постраждалим
від мін не було передбачено. До тих пір, поки не будуть прийняті
поправки до Закону про державний бюджет і виділено достатнє
фінансування, реалізувати Закон «Про протимінну діяльність»
буде неможливо. Через недавнє об’єднання Міністерства
у справах ветеранів і Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та ВПО виникла невизначеність щодо
того, чи залишиться у повноваженнях об’єднаного Міністерства
функція протимінної діяльності. Хоча український Уряд визнає
свої зобов’язання перед жертвами мін, наданню їм допомоги
серйозно перешкоджає відсутність єдиної бази даних. Крім
того, наразі фінансовий, людський і технічний потенціал,
призначений для здійснення гуманітарного розмінування, є
недостатнім. Національним учасникам не вистачає сучасного
технічного обладнання для розмінування, необхідного для
проведення контролю якості перед поверненням очищених
територій громадам146.

•

Обмежений доступ до соціальних виплат та пенсій, особливо
для мешканців НПУТ. Деякі вимоги українського Уряду
призводять до того, що страждають найбільш незахищені
категорії людей, особливо ті, хто проживає на НПУТ. Крім того,
такі положення створюють зайві перешкоди для отримання
соціальних виплат. Наприклад, вимогами щодо реєстрації та
верифікації ВПО передбачається необхідність підтвердження
статусу кожні 60 днів, аби не втратити соціальні виплати
та пенсії. Це означає, що жителі НПУТ змушені перетинати
«лінію розмежування» кожні два місяці. У 2019 році для 46
відсотків домогосподарств пенсії і соціальні виплати, включно

До найгостріших проблем, пов’язаних із захистом, належать:
•

Через обмеження свободи пересування і неналежні умови
перетину мільйони людей опинилися відрізаними від
основних і необхідних послуг, соціальних пільг, ринків і
можливостей працевлаштування. У 2019 році реєструвалося
в середньому 1,2 мільйона перетинів «лінії розмежування»
щомісяця. Такий самий рівень спостерігався у 2018 році. Майже
90 відсотків із 1,1 мільйона перетинів «лінії розмежування»
щомісяця (показник, аналогічний показнику за 2018 рік)
здійснювалися жителями НПУТ, які намагалися розв’язати
питання документації, отримати готівку й уникнути припинення
соціальних виплат на ПУТ. Для перетину КПВВ необхідний
дозвіл (в електронному вигляді), для обробки якого потрібно
до 15 робочих днів, і цей дозвіл має оновлюватися щороку140.
Попри деяке покращення умов перетину141, із січня по жовтень
2019 року через проблеми зі здоров’ям на КПВВ померло
34 людини142. З огляду на те, що більше половини осіб, які
перетинають «лінію розмежування», – це люди похилого віку,
перетин усе ще залишається фізично виснажливим через
відсутність належного доступу до основних послуг (медичне

137. Обговорення на підсумковому семінарі з аналізу потреб 3 вересня 2019 року в Києві,
Україна.
138. (станом на серпень 2019 р.)
139. П’ять східних областей – Донецька, Луганська, Дніпровська, Харківська і Запорізька.
140. Незважаючи на законодавчу поправку 2017 року, яка дозволяє безстрокову дію такого
дозволу.
141. Останнім часом відбулися покращення на деяких КПВВ, зокрема, реконструкція пішохідного
мосту і заходи з розмінування в Станиці Луганській, а також введення безплатного громадського
транспорту для людей з обмеженою мобільністю на ПУТ. Через ці поліпшення частка людей, що
скаржилися на великі відстані в Станиці Луганській, значно знизилася – із 73 %у червні 2019 р. до 30
% у липні 2019 р.
142. Згідно з даними Кластеру з питань захисту. У 2018 році під час перетину «лінії розмежування»
померло близько 50 людей.

143. За даними ОБСЄ, серйозну стурбованість викликає брак медичних послуг у «нейтральній зоні»,
де немає доступу для машин швидкої допомоги. У разі фізичних травм або потреби в невідкладній
медичній допомозі в цій небезпечній зоні цивільні громадяни змушені самі або за допомогою
інших людей добиратися до найближчого контрольно-пропускного пункту, щоби отримати медичну
допомогу.
144. «Право на захист» і УВКБ ООН «Звіт про перетин «лінії розмежування», жовтень 2019 р.
145. Тематичний звіт ОБСЄ «Пункти пропуску уздовж лінії зіткнення: причини переміщення цивільних
осіб і труднощі, з якими вони стикаються при перетині», листопад 2019 р.
146. Інформаційний бюлетень про протимінну діяльність, підготовлений Кластером з питань захисту,
березень 2019 р. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_03_advocacy_note_on_
mine_action_ukr.pdf
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КПВВ «МАЙОРСЬКЕ», ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ,
УКРАЇНА
Жінка похилого віку чекає на перетин «лінії
розмежування», щоби отримати пенсію на
підконтрольній Уряду території. Фото: УКГС/Євген
Малолетка

з виплатами ВПО, були основним джерелом доходу147. Через
обтяжливі процедури реєстрації та перевірки ВПО станом на
грудень 2018 року понад 700 000 пенсіонерів втратили доступ
до своїх пенсій148.
•

Ускладнений доступ до документів, що посвідчують особу
та державну реєстрацію актів цивільного стану. Отримання
цих документів, особливо свідоцтв про народження і смерть
для тих, хто проживає на НПУТ, залишається однією з
найсерйозніших проблем у сфері захисту. Процедура реєстрації
народження складна, трудомістка і затратна. За оцінками,
лише 44 відсотки дітей, народжених на НПУТ, отримали
українські свідоцтва про народження149, а це означає, що для
понад половини дітей, народжених на НПУТ, існує загроза
безгромадянства, позбавлення основних прав і виключення з
українського суспільства150. Процедури реєстрації смерті, що
є попередньою умовою доступу до державної підтримки при
похованні та підґрунтям для вирішення питань щодо спадку і
подальших дій із нерухомістю, не менш громіздкі.

147. REACH, Economic Security Assessment in GCA, березень 2019 р.
148. Інформаційна довідка ООН «Виплати пенсії ВПО та особам, які проживають на територіях, не
підконтрольних Уряду на сході України», лютий 2019 р.
149. За даними огляду судових матеріалів за 2016-2018 рр.
150. Попри цей ризик, деякі батьки не реєструють народження своїх дітей на ПУТ через острах
репресій або переслідувань з боку обох сторін конфлікту. NRC briefing note on birth and death
registration. https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing-notes/ukraine/briefing-note_civil-registration.
pdf
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•

Невибіркові обстріли цивільного населення та цивільної
інфраструктури. Люди, які проживають найближче до
«лінії розмежування» як на НПУТ, так і на ПУТ, особливо
страждають від обстрілів і наземних мін. Такі невибіркові
обстріли цивільної інфраструктури є очевидним порушенням
Міжнародного гуманітарного права (МГП), яке вимагає від
сторін конфлікту розрізняти цивільні об’єкти і військові цілі.
Обстріли не повинні бути спрямовані на цивільні об’єкти.
Крім того, наявні дані свідчать про те, що з початку конфлікту
близько 1 500 осіб зникли безвісти, і долю понад 700 з них досі
не з’ясовано151. З’ясування долі зниклих безвісти забезпечило
би постраждалим родинам принаймні якусь визначеність
і допомогло би пережити гостроту втрати152. Цього можна
досягти завдяки Закону «Про правовий статус осіб, зниклих
безвісти», прийнятому у липні 2018 року.

•

Необхідно прискорити реалізацію прийнятої Національної
стратегії та відповідного Плану заходів з інтеграції ВПО.
Урядом України було затверджено Національну стратегію і План
заходів із її реалізації, відповідно у 2017 та 2018 роках. Вони
передбачають загальнодержавний підхід і заходи для пошуку
довгострокових рішень щодо забезпечення ВПО засобами до
існування, житлом, освітніми та медичними послугами, а також

151. http://ua.icrc.org/2019/08/30/day-of-disappeared-release-eng/
152. https://www.icmp.int/news/ukraines-forgotten-missing-and-disappeared/

ОБСЯГ АНАЛІЗУ

формування соціальної єдності, надання компенсацій та виплат
за пошкодження майна, забезпечення права голосу тощо. На
жаль, на реалізацію Плану заходів не було виділено достатньо
ресурсів, оскільки його не включено до поточного бюджету, а в
деяких галузевих міністерств очевидно відсутня політична воля
для його підтримки. Попри деякі заходи, вжиті в різних областях, і
деякі проєкти неурядових та міжнародних організацій, загальна
реалізація плану була надзвичайно обмеженою. Обрання
нового Уряду відкриває широкі можливості продовження вже
існуючих зусиль та просування більш ефективної реалізації
Плану заходів у майбутньому.

Життєстійкість та здатність до
відновлення153
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

ДІТИ

1,2 млн 697 тис. 199 тис. 149 тис.
Рівень потреб, пов’язаних із життєстійкістю та здатністю до153
відновлення, є найвищим на територіях, найбільш віддалених
від «лінії розмежування» на ПУТ, де, з огляду на відносну безпеку,
розміщуються більшість діючих постачальників основних послуг. На
НПУТ ці потреби також вважаються гострими, проте міжнародні

і економічні санкції не дозволяють реалізувати будь-які проєкти
відновлення або розвитку.
Проблеми у сфері життєстійкості та відновлення, пов’язані з
нездатністю людей протистояти майбутнім стресам і потрясінням
у короткостроковій і довгостроковій перспективі154, є дуже
поширеними в постраждалому внаслідок конфлікту регіоні і
існують поряд із гуманітарними проблемами. За оцінками, 1,2
мільйона людей потребують допомоги для забезпечення їхньої
життєстійкості та здатності до швидкого відновлення, причому
рівень таких потреб найвищий у районах, віддалених від «лінії
розмежування» на ПУТ.
В умовах наявності «лінії розмежування», яка призвела до
порушення надання послуг населенню, міста і селища на ПУТ
змушені нести додатковий тягар надання основних послуг не
лише у межах своїх традиційних зон обслуговування. Такими
містами і селищами є Станиця Луганська, Новоайдар, Сєвєродонецьк
та Біловодськ у Луганській області та Бахмут, Краматорськ,
Селидове, Курахове, Мирноград, Новотроїцьке, Мар’їнка і Волноваха
в Донецькій області155. Для них необхідно створення інтенсивних
програм розвитку для розширення спроможностей надання
основних послуг постраждалому внаслідок конфлікту населенню.156

Доступ до медичних послуг у Мар’їнському районі у 2013 р. у порівнянні з 2018 р.156
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153. IASC (2019) Step-by-Step Practical Guide for HNOs, HRPs and Updates. Наслідки щодо забезпечення
здатності до відновлення в рамках циклу гуманітарних програм – це ті гуманітарні наслідки, які
свідчать про здатність людей протистояти майбутнім стресам і потрясінням у короткостроковій
і довгостроковій перспективі. Потенціал відновлення і пов’язані чинники аналізуються, зокрема,
як частина взаємозв’язку між гуманітарними організаціями та організаціями, які працюють у
сфері розвитку і розбудови миру, і використовуються для спільного планування відповідних
заходів.
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154. Step-by-Step Practical Guide for HNOs, HRPs and Updates.
155. REACH Capacity and Vulnerability assessments 2018 and 2019.
156. REACH, https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/ukraine/document/reach-capaci¬ty-and-vulnerability-assessment-marinka-raion-july-august
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Так, усі обговорення157, присвячені забезпеченню взаємозв’язку між
гуманітарними заходами та програмами розвитку в Україні, були
спрямовані на зміцнення спроможностей національних партнерів із
надання основних послуг людям, які постраждали від кризи.

повсякденному житті161.
•

Державні органи влади стикаються з проблемами
при реагуванні на гуманітарні потреби. Український
Уряд зіштовхнувся з труднощами в задоволенні потреб
постраждалого населення, що частково пов’язано з мінливістю
ситуації. З діючими на сьогодні в Україні державними
механізмами в Уряду є можливість повністю взяти на
себе реалізацію заходів реагування. Спираючись на наявні
спроможності, Уряд може взяти на себе надання основних
послуг в якості відправної точки для надання допомоги
постраждалому внаслідок конфлікту населенню. Щодо
координації, ще однією перешкодою для надання державної
допомоги є дублювання функцій різних відомств. Відсутність
ясності щодо того, яке відомство відповідальне за надання
допомоги в ситуації конфлікту, ускладнює надання такої
допомоги162. Новообраний Уряд підтвердив наміри усунути ці
системні перешкоди для забезпечення кращої відповідності
міжнародним стандартам і нормам.

•

Реформування системи реєстрації місця проживання.
Доступ громадян до соціальних виплат в Україні надмірно
пов’язаний із реєстрацією за місцем проживання. За
даними аналітичного центру CEDOS163, 12 відсотків українських
громадян, тобто 3,3 мільйона дорослого населення, не
проживають за місцем реєстрації. До цього числа не входять
ВПО і особи без громадянства. Процес переселення ВПО
внаслідок конфлікту виявив слабкі сторони існуючої системи
реєстрації місця проживання. Без такої реєстрації, яка містить
інформацію про зміну місця проживання, ВПО не можуть
отримати доступ до основних послуг там, де вони зараз
проживають. У фінансовому плані складна система реєстрації
також створила перешкоди для реформи децентралізації
України, оскільки місцеві органи влади на рівні громад164
не можуть розподіляти свої бюджети, не знаючи кількості
людей, які проживають у їхніх громадах. Це, в свою чергу,
впливає на їхню можливість і здатність ефективно реагувати.
На законодавчому рівні більшість загальнодержавних
законодавчих актів стосуються проблем, з якими стикаються
ВПО.

До найгостріших проблем, пов’язаних із життєстійкістю та
здатністю до відновлення, належать:
•

Потреба в збільшенні державних інвестицій в інфраструктуру.
Стратегія соціально-економічного розвитку Донецької та
Луганської областей158 визначає відновлення інфраструктури
як один із ключових пріоритетів для покращення доступу до
соціальних послуг. Системні недоліки, які існували і раніше, такі як застаріла державна інфраструктура або її неналежне
технічне обслуговування, - збільшили рівень гуманітарних
потреб через обмеження надання основних послуг. Системи
водопостачання на цій території були побудовані у період
1950-1970 рр. Вік і неналежне обслуговування відіграли
свою роль. З початку конфлікту ситуація погіршилися через
руйнівні інциденти, унаслідок яких було пошкоджено кілометри
трубопроводів та насосні агрегати.

•

Реформа систем соціального захисту і безпеки може
негативно позначитися на постраждалих унаслідок
конфлікту громадах. Згідно з поточною загальнодержавною
реформою з децентралізації, стратегія соціально-економічного
розвитку Донецької та Луганської областей159 передбачає
деінституціоналізацію соціальних послуг і передачу їх надання
в громади. Хоча уряд України зобов’язаний забезпечувати
соціально вразливим громадянам принаймні мінімальний
рівень соціальних гарантій, забезпечення соціального захисту
було складним і несистемним протягом усієї історії розвитку
системи соціального захисту в Україні160.

•

Соціальні наслідки конфлікту, які потребують уваги в
довгостроковій перспективі. Відповідно до опитування
Індексу соціальної згуртованості та примирення (SCORE), майже
кожна четверта людина в Україні безпосередньо пов’язана
з конфліктом, наприклад, є учасником бойових дій або має
близького члена родини або друга, який був або є учасником
бойових дій. Ця група людей гостріше сприймає економічну
та політичну нестабільність та страждає від маргіналізації,
бідності і втрати самоідентифікації. Вони також страждають
від депресії та схильні до самогубства і заподіяння собі шкоди
вдвічі більше, ніж люди, які не мають стосунку до конфлікту.
Жінки частіше страждають від бідності і демонструють
більш високий рівень особистої незахищеності, у той час як
чоловіки частіше вживають наркотики і проявляють агресію в

157. Тематичні дискусії були присвячені заходам у п’яти секторах: протимінна діяльність, правова
допомога, освіта, охорона здоров’я і ВСГ. Ці п’ять секторів були спільно визначені Гуманітарною
командою країни і Командою ООН в країні як потенційні відправні точки для забезпечення зв’язку між
гуманітарними заходами та програмами розвитку. Наприкінці 2019 року також було запропоновано
включити питання гендерно зумовленого насильства в якості додаткового напряму для такої
роботи.
158. Стратегія розвитку Луганської області на період до 2020 р., опублікована у 2016 р.
159. Там само.
160. Study on Social Protection and Safety Nets in Ukraine by WFP 2017 https://www.
humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/study-social-protection-and-safety-netsukraine-wfp-2017
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161. SCORE, 2018 р.
162. «Не залишити поза увагою», Центр з питань цивільних осіб в умовах конфлікту, травень 2019 р.
163. Звіт аналітичного центру CEDOS (https://cedos.org.ua) «Система реєстрації місця проживання в
Україні», 2019 р.
164. Громада – це нова добровільна конфігурація/об’єднання адміністративних одиниць.

ГОСТРОТА ПОТРЕБ

1.5

Гострота потреб
Гострота мультисекторальних потреб

Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої
країни, території, міста чи району, їхніх органів влади чи демаркації їхніх кордонів.
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Загалом найвищій рівень мультисекторальних потреб
спостерігається найближче до «лінії розмежування» (по
обидва боки), де бойові дії були найбільш інтенсивними. Однак
слід враховувати, що в різних географічних районах одночасно
існують різні види потреб. Так, наприклад, рівень потреб у сфері
фізичного і психічного добробуту залежить від віддаленості від
«лінії розмежування», але стосовно потреб щодо рівня життя така
залежність не простежується. Так само потреби у сферах захисту і
здатності до відновлення є актуальними для всього постраждалого
регіону. З більш детальним аналізом різних типів потреб можна
ознайомитися в розділі 1.4 «Гуманітарні наслідки».
•

•

На НПУТ165 гуманітарна ситуація вважається складною
переважно в сільських громадах, розташованих як ближче, так
і далі від «лінії розмежування». Це пов’язано з недостатністю
або відсутністю допомоги на цій території протягом останніх
п’яти років, високим рівнем бідності до початку конфлікту і тим,
що саме тут проходили найбільш інтенсивні бойові дії у 2014 і
2015 роках.

Гострота потреб залежить від різних гуманітарних наслідків. З
більш детальним аналізом можна ознайомитися в розділі 1.4
«Гуманітарні наслідки».

На ПУТ у двох найбільш постраждалих областях
мультисекторальні потреби зменшуються зі збільшенням
відстані від «лінії розмежування» завдяки відсутності обстрілів,
доступності державних послуг і зв’язку з рештою території
України. Незважаючи на це, по всій країні є осередки гострих
потреб, особливо серед внутрішньо переміщених осіб, у
тому числі 6 800 ВПО, які мешкають у центрах компактного
проживання.

АВДІЇВКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Жінка похилого віку, яка тримає в руці пролісок,
поряд зі своїм пошкодженим внаслідок конфлікту
будинком. Фото: УКГС/А. Драгай

165. Для проведення доказового аналізу бракує необхідних даних. Наявні дані відображають
ситуацію лише серед міського населення, тоді як ситуація сільського населення залишається
незрозумілою. Це демонструє необхідність проведення більш поглибленої оцінки для точного
визначення гуманітарних потреб, провести яку до сьогодні було важко через обмежений доступ та
обмеження на пересування і збір даних.

32

ЗАГАЛОМ
ВПО,ПУТ
(ЗА ОЦІНКОЮ)

ВПО, ЯКІ
ПОСТІЙНО
ПРОЖИВАЮТЬ
НА ПУТ

УСЬОГО
МІСЦЕВИХ
МЕШКАНЦІВ

МІСЦЕВІ
ЖИТЕЛІ

ГРУПА

—

Інші області

734 тис.

88 тис.

—

Луганська область

353 тис.

158 тис.

107 тис.

—

Донецька область

400 тис.

969 тис.

20 км + уздовж «лінії розмежування» НПУТ

3,0 Mлн

1,5 Mлн

2,2 Mлн

0-20 км уздовж «лінії розмежування» НПУТ

5,4 Mлн

518 тис.

448 тис.

947 тис.

5-20 км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
1,1 Mлн

199 тис.

201 тис.

0-5 км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

20 км + уздовж «лінії розмежування» ПУТ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

57 / 43

57 / 43

57 / 43

57 / 43

57 / 43

54 / 46

54 / 46

57 / 46

59 / 41

59 / 41

ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ
ЖІНКИ / ЧОЛОВІКИ (%)

18 / 44 / 38

18 / 44 / 38

18 / 44 / 38

18 / 44 / 38

15 / 54 / 31

14 / 59 / 27

14 / 59 / 27

18 / 48 / 34

16 / 46 / 38

14 / 42 / 44

ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ
ДІТИ / ДОРОСЛІ / ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

13%

13%

13%

13%

12%

14%

14%

7%

12%

15%

З ІНВАЛІДНІСТЮ
(%)

Розподіл загальної кількості людей, які потребують допомоги, за віком та статтю показує,
що більше половини (56 відсотків) з них – це жінки, та більше третини (32 відсотки) – літні
люди. Частка дітей серед людей, які потребують допомоги, становить 16 відсотків. 12 відсотків
складають люди з інвалідністю, а 10 відсотків – внутрішньо переміщені особи (ВПО).

співтовариство приділило більше уваги 350 000 ВПО, які проживають на ПУТ. Крім того, з минулого
року на ПУТ було проведено більше технічних оцінок ризиків мін і ВЗВ, внаслідок чого збільшилася
кількість людей, які наражаються на небезпеку мін і ВЗВ, порівняно з попередніми даними.

ЗАГАЛЬНА
ЧИСЕЛЬНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ

ЗОНА

Розподіл людей, які потребують допомоги, за географічними зонами
Млн/тис. людей

За оцінками, в Україні гуманітарної допомоги або послуг із захисту в тій чи іншій формі
потребують 3,4 мільйона осіб. Це майже вісім відсотків усього населення України. Близько 1,9
мільйона з них проживають на НПУТ (порівняно з 2,2 млн у 2019 році), та 1,5 мільйона проживають
на ПУТ (порівняно з 1,3 млн у 2019 році). Різницю в кількості людей, які потребують допомоги,
порівняно з 2018 роком загалом можна пояснити застосуванням нової методології під час
підготовки Огляду гуманітарних потреб 2020 року (див. додаток 4.2). На ПУТ незначні відмінності
в оцінці кількості людей, які потребують допомоги, також пов’язані з тим, що гуманітарне

Люди, які потребують
допомоги

1.6

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ
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Частина 2:

Аналіз ризиків
та моніторинг
ситуації та
потреб
КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА»,
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Літня пара йде уздовж замінованого поля
до КПВВ «Станиця Луганська».Фото: УКГС/Євген Малолетка
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ

2.1

Аналіз
ризиків
Згідно з Індексом управління ризиками (INFORM) за 2019 рік,
Україна нині займає 59-те місце у світі серед країн, яким загрожують
гуманітарні кризи та/або катастрофи, які можуть перевищити
спроможність держави на них реагувати166. Хоча рейтинг загалом
покращився (у порівнянні з рейтингом у 2018 році – 29-те місце), Україна
все ще залишається країною з найвищим рівнем ризиків у Європі у зв’язку
із вірогідністю ризику загострення конфлікту167.

Ризик конфлікту
Згідно з аналізом168, Україна має помірний рівень ризиків небезпеки
(5,4 з 10) та найвищий ризик конфлікту (10 з 10). У 2019 році в Україні
відбулася низка позитивних змін, які, як вважається, були найбільш помітні в
політичній сфері. У країні відбулися президентські та парламентські вибори,
за результатами яких змінилося керівництво, як на загальнодержавному,
так і на регіональному рівнях. Після чого були запроваджені інші підходи
до політики, у тому числі й стосовно збройного конфлікту на сході. У 2019
році сталося кілька позитивних змін: зокрема зменшилася кількість жертв,
пов’язаних із конфліктом, серед цивільного населення та зменшилися
порушення режиму припинення вогню, як порівняти з минулими роками.
Особливо визначною подією стало відновлення сторонами конфлікту
на початку жовтня 2019 р. зобов’язань щодо розведення сил і
засобів, домовленості щодо яких було досягнуто ще у вересні 2016
року, та проведення першої за три роки чотиристоронньої зустрічі в
рамках нормандського формату на найвищому рівні. Зобов’язання
передбачають відведення сил і засобів169 на трьох ділянках уздовж «лінії
розмежування», а саме в Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.
Завдяки цим домовленостям вдалося відновити пошкоджений дерев'яний
пішохідний міст у Станиці Луганській, а також відвести війська та техніку
в Золотому й Петрівському. Попри позитивність такого кроку, усе ще
спостерігається обережний підхід щодо наслідків розведення для безпеки і
якості життя мешканців районів розведення, і того, чи стануть ці три ділянки
прецедентом для розведення сил уздовж усієї «лінії розмежування».
Станом на початок грудня розведення на цих трьох ділянках було
завершено. Обговорення подальших можливостей розведення сил триває
166. Індекс управління ризиками (INFORM) охоплює три виміри: ризики, вразливість та брак
спроможностей для реагування, які включають майже 50 індикаторів для визначення цих трьох
складових. З більш детальною інформацією щодо індексу можна ознайомитися за посиланням:
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/
167. Світовий індекс ризику INFORM (Global Risk Index) вимірює конфлікт двома методами. По-перше,
за допомогою компоненту Поточної інтенсивності конфлікту (Current Conflict Intensity) та, по-друге, за
допомогою компоненту Прогнозованого ризику конфлікту (Projected Conflict Risk). Вони поєднуються
для визначення категорії Небезпеки для людей (Human Hazard) у рамках INFORM. Для тих, кого
цікавлять саме питання попередження конфлікту та реагування на конфлікт, ці компоненти можуть
бути корисними додатково до загального індексу. На графіках представлені тренди Прогнозованого
ризику конфлікту за минулі п’ять років для країн із найбільшим ростом ризику, у яких поточний (2018
р.) Прогнозний ризик конфлікту вище 5,0.
168. Індекс управління ризиками (INFORM) Світового індексу ризику 2020
169. ОБСЄ.

на найвищому рівні.
Згідно з поточним аналізом гуманітарного співтовариства, є два
можливі сценарії розвитку подій, хоча все ще складно передбачити,
як розвиватимуться події та визначити припущення для цілей
планування. З одного боку, ситуація може залишатися стабільною у формі
конфлікту низької інтенсивності з масштабними наслідками для населення.
Цей сценарій вимагав би збільшення заходів гуманітарного реагування,
оскільки резерви для пристосування продовжують вичерпуватися, та
системи продовжують занепадати, особливо в умовах нестачі інвестицій у
більш довгострокові рішення для надання гуманітарної допомоги. Здатність
надавати допомогу все ще значною мірою залежить від доступу до людей,
які її потребують. Потреба в допомозі на ПУТ, зокрема, залежатиме від
того, чи будуть організації, які займаються програмами відновлення
та розбудови, працювати в районах поблизу «лінії розмежування» для
посилення гуманітарної допомоги, яку надає Уряд України. Інший сценарій
передбачає суттєве покращення ситуації: зменшення/завершення
бойових дій і стабілізацію відносин. За цим сценарієм було би необхідне
короткострокове збільшення гуманітарного реагування для підтримки
тих напрямів допомоги, реалізація яких доти була неможлива. Як і раніше,
Гуманітарна команда країни намагається забезпечити найвищу готовність
для реагування на будь-які зміни в гуманітарній ситуації та продовжить
розбудовувати наявні спроможності для реагування на ситуацію.

Спроможність для реагування
Згідно з INFORM, Україна має показник 4,7 (з 10) за рівнем
спроможностей реагування. Хоча останнім часом спостерігається
помірне збільшення участі Уряду України в гуманітарному реагуванні,
зокрема в районах, що знаходяться під урядовим контролем,
спроможності національних органів щодо реагування на надзвичайні
ситуації та забезпечення готовності до них усе ще потребують
зміцнення. Проведене нещодавно дослідження170
показує брак
ефективної та системної координації та управління наданням допомоги
цивільному населенню на місцевому та національному рівнях. Це
призвело до неузгодженості надання допомоги та нормативних актів, а
також до розбіжностей даних, наявних у різних державних міністерств,
відомств та місцевих адміністрацій. Не маючи керівного відповідального
органу, Україна не має узгодженого загальноурядового підходу до надання
допомоги населенню, яке постраждало внаслідок конфлікту.
Стосовно районів, які знаходяться поза урядовим контролем, де 1,9
мільйона людей потребують гуманітарної допомоги та захисту, немає
чіткого розуміння спроможностей реагування на надзвичайні ситуації та
170. «Не залишити поза увагою», Центр з питань цивільних осіб в умовах конфлікту, травень 2019 р.
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готовності до них. Ці фактори, вірогідно, можуть ускладнити ситуацію, яка
вже є нестабільною, та призвести до подальших ускладнень і затримок у
реагуванні, якщо відбудеться різке погіршення гуманітарної ситуації.

Екологічні ризики та ризики, пов’язані з промисловою
небезпекою
Занепад промисловості на сході України створив підґрунтя для
виникнення екологічної та антропогенної катастрофи, яка в умовах
конфлікту може статися в будь-якій момент 171. Щоденні обстріли вздовж
«лінії розмежування» відбуваються в безпосередній близькості від хімічних
підприємств, критично важливих об'єктів водо-, тепло- та енергопостачання
й іншої небезпечної інфраструктури. Пошкодження систем зберігання
промислових відходів може призвести до забруднення важливих джерел
водопостачання в регіоні. Закриті вугільні шахти, які повільно затоплюються,
забруднюють підземні води і створюють ризик просідання ґрунтів в
населених пунктах. Попри те, що ризик екологічної та антропогенної
катастрофи всього на відстані, так би мовити, «одного пострілу», заходи,
вжиті національними та міжнародними організаціями для запобігання,
підготовки та захисту громад та інфраструктури, носять обмежений характер,
в основному через недостатнє визначення пріоритетів та розуміння ризиків,
брак місцевої технічної експертизи, відсутність планування заходів із
ліквідації наслідків і фінансування172 .

Наразі вживаються заходи з надання підтримки місцевим органам влади в
ефективній підготовці і реагуванні на ризики, пов'язані з конфліктом, а також у
запровадженні заходів з мінімізації техногенних і екологічних ризиків. Терміново
необхідна подальша підтримка для зміцнення спроможностей державних органів,
особливо на місцевому рівні, для зменшення ризику виникнення катастрофи і управління
ним, що є метою Уряду України з 2014 року.
Потенційно небезпечні об’єкти вздовж «лінії розмежування»178

В Інформаційній системі довкілля Донбасу (DEIS)173 зазначено понад
140 об’єктів критично важливої інфраструктури і 39 небезпечних об’єктів
хімічної промисловості, шахт та об’єктів біологічної небезпеки, визначені
IMPACT близько до «лінії розмежування». У 2019 році в Донецькій та
Луганській областях було зареєстровано близько 14 000174 інцидентів,
пов’язаних із конфліктом. Водночас у межах 1 км від геокодованого
пов’язаного з конфліктом інциденту знаходилися 6 небезпечних об’єктів
хімічної промисловості, пов’язаних із водною інфраструктурою175 .
В умовах, коли небезпечні об’єкти, зазвичай, знаходяться в щільно
забудованих міських районах, що збільшує ризик виникнення
катастроф, більш ніж 210 000 людей проживають у межах 1 км від
небезпечних об’єктів176. Понад 200 квадратних кілометрів (що дорівнює
85% площі Маріуполя) забудованої території Донецька знаходиться в межах
1 км від небезпечного об’єкту, що створює загрозу виникнення хімічної або
промислової катастрофи для житлових будинків, промислових та інших
об’єктів. У лютому 2017 року під обстріл потрапила Донецька фільтрувальна
станція (ДФС), на якій зберігалося понад 7 000 кг хлор-газу. Хоча в цьому
випадку не було пошкоджено жодної ємності з хлором, пошкодження
однієї 900-кілограмової ємності призвело б до загибелі людей у радіусі 200
метрів і до серйозних наслідків для здоров'я в радіусі 2,4 км. У разі значного
пошкодження необхідно було б евакуювати людей, які проживають у межах
7,4 км із підвітряного боку об'єкту, протягом 24 годин 177.

171. Доклад з конференції «Увага: Загроза! Конфлікт та техногенні ризики на сході України», яка
відбулася 23 жовтня 2019 року в Києві за ініціативою ACTED, IMPACT, «Право на захист», Товариств
Червоного хреста Данії, Австрії та України.
172. Там само.
173. ОБСЄ.
174. Дані в рамках Проекту ACLED за період із січня по листопад 2019 року – отримані 3 грудня 2019
року
175. Там само.
176. Наказ Міністерства охорони здоров’я.
177. Прес-реліз «Україна: експерти ООН попереджають про небезпеку хімічної катастрофи і ризики для
водопостачання у зв'язку з ескалацією конфлікту на сході» від 10 листопада 2017 року.
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Індекс INFORM
РИЗИК INFORM

4,7

НЕБЕЗПЕКА

5,4

ВРАЗЛИВІСТЬ

3,9

БРАК
СПРОМОЖНОСТЕЙ
РЕАГУВАННЯ

4,8

Більше інформації за посиланням:

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index
178. IMPACT, Area Based Assessment (2019)

МОНІТОРИНГ СИТУАЦІЇ ТА ПОТРЕБ

2.2

КАТЕРИНІВКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Жінка похилого віку з відром вугілля для опалення
будинку. Фото: УКГС/Євген Малолетка

Моніторинг
ситуації та потреб

Гуманітарні організації, які працюють на сході України, скоординовано
проводять моніторинг гуманітарної ситуації та змін потреб людей.
У цій діяльності вони керуються методологією міжсекторального
аналізу, яка застосовувалася для підготовки ОГП (більше інформації
щодо Принципів проведення спільного міжсекторального аналізу
(Joint Intersectoral Analysis Framework) у Додатку I). Для моніторингу
використовується перелік узгоджених індикаторів та різні наявні

механізми оцінки. Останні включають Доповіді УВКПЛ щодо жертв
серед цивільного населення, моніторинг безпекових інцидентів
INSO та ACLED, звіти Національної системи моніторингу МОМ (щодо
ситуації ВПО) та інші мультисекторальні оцінки REACH. У таблиці
нижче зазначено повний перелік індикаторів згідно з Принципами
проведення спільного міжсекторального аналізу та періодичність
моніторингу.
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Індикатори
№

ІНДИКАТОРИ, ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

x01 % домогосподарств, які проживають у пошкоджених помешканнях
x02 % домогосподарств, які не можуть дозволити собі все шкільне приладдя

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

x03

% домогосподарств із дітьми шкільного віку (6-17 років), які повідомили про
відсутність доступу до закладу освіти

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

x04

% ВПО, які змушені скорочувати витрати навіть на харчування або мають
кошти лише на продукти харчування

щоквартально

Звіт Національної
системи моніторингу
(МОМ)

щорічно

Оцінка продовольчої
небезпеки (Кластер
продовольчої безпеки та
засобів до існування та
REACH)

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щорічно

Оцінка продовольчої
небезпеки (Кластер
продовольчої безпеки та
засобів до існування та
REACH)

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

x05 % із помірним рівнем продовольчої небезпеки

x06 % домогосподарств, які скорочують кількість прийомів їжі на день

x07 % населення з високим рівнем продовольчої небезпеки

x08 Середня відстань до найближчого ринку (більше 6 км)
x09

% домогосподарств, які стикнулися зі складнощами щодо доступу до медичної
допомоги в цьому році

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

x10

% домогосподарств, які зменшили медичні витрати через брак ресурсів для
задоволення основних потреб

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

x11

% домогосподарств, які витратили заощадження в якості стратегії
пристосування через брак ресурсів для задоволення основних потреб

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щомісяця

Кластер з питань захисту

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щорічно

Дослідження ВСГ

щорічно

Дослідження ВСГ

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

% домогосподарств із числа «непереміщених осіб» та «переміщених осіб
та осіб, які повернулися на постійне місце проживання», які проживають
x12
у частково пошкодженому або зруйнованому житлі за відстанню до «лінії
розмежування»
x13 Основні безпекові проблеми на шляху дітей до навчальних закладів
x14

Використання стратегії пристосування для розв’язання проблеми нестачі води
або відсутності води

x15 % домогосподарств, які потребують допомоги у сфері гігієни
x16 % домогосподарств, які потребують допомоги з водопостачанням
x17

38

% домогосподарств, які не мають достатнього доступу до води (для побутових
потреб)
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x18 % членів домогосподарства, які не мають соціального працівника
x19 % домогосподарств, які повідомили про недостатній рівень опалення взимку
x20 % людей із хронічним захворюваннями
x21 кількість пов’язаних із конфліктом інцидентів за останні 12 місяців
x22 % людей з інвалідністю
x23 % людей, які в якості головної безпекової проблеми назвали обстріли
x24 % домогосподарств, які потребують допомоги у сфері санітарії
x25 кількість інцидентів з мінами/ВЗВ у населених пунктах за останній рік
x26 кількість жертв серед цивільного населення за останні 12 місяців
% дорослого населення (18-59 років), які перетнули «лінію розмежування»
x27 щонайменше один раз у 2018 році для розв’язання питань, пов’язаних із
документами, пенсією та возз’єднанням сім'ї

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щорічно

REACH

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щомісяця

Звіти INSO

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щорічно

Дослідження ВСГ

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щорічно

Звіти УВКПЛ

щорічно

Кластер з питань захисту

x28

% жінок (18+), яким недоступні послуги, пов’язані із гендерно зумовленим
насильством

щорічно

Кластер з питань захисту

x29

кількість дітей, народжених на НПУТ між 2015 та 2018 роками, які не отримали
свідоцтва про народження українських органів

щорічно

Кластер з питань захисту

x30

% дітей та опікунів, які потребують психосоціальної підтримки або послуг у
сфері захисту дітей

щорічно

Кластер з питань захисту

x31

% домогосподарств, які повідомили про потребу в правові допомозі
щонайменше одного члена родини

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щорічно

Кластер з питань захисту

щорічно

Кластер з питань захисту

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

щорічно

Кластер з питань захисту

% людей похилого віку, які перетнули «лінію розмежування» щонайменше
x32 один раз у 2018 році для отримання пенсії або розв’язання основних проблем
(зняття коштів або придбання базових товарів)
x33

% людей, які наражаються на небезпеку внаслідок забруднення території
мінами та боєприпасами, що не розірвалися

x34 % членів домогосподарств, які не мають документів
x35 % ВПО, які не інтегровані в приймаючі громади
x36

% домогосподарств, які позичають продукти харчування або покладаються на
допомогу родини/друзів

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

x37

% закладів, пошкоджених унаслідок конфлікту (в будь-який час із початку
конфлікту)

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

x38

% переміщених домогосподарств, які повідомляють про ремонт їхнього житла
за місцем постійного проживання

щорічно

Міжсекторальні оцінки
(REACH)
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Частина 3:

Секторальний
аналіз
ДОНЕЦЬК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, НПУТ, УКРАЇНА
55-річний Анатолій спирається на огорожу біля свого
дому, який потрапив під обстріл.
Фото: УКГС/Євген Малолетка
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СЕКТОРАЛЬНИЙ

Освіта

Захист

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

0,4 млн

РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ,
ЗА ЗОНАМИ

ПУТ
НПУТ

ТРЕНД (2015-2020 рр.)

2,8 млн

117 тис.
303 тис.
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЗОНА

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ,
ЗА ЗОНАМИ

ПУТ
НПУТ

ТРЕНД (2015-2020 рр.)

1,5 млн
1,3 млн
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЗОНА

ПУТ

0-5 км уздовж «лінії розмежування» 18 тис.

ПУТ

0-5 км уздовж «лінії розмежування»

ПУТ

5-20 км уздовж «лінії розмежування» 69 тис.

ПУТ

5-20 км уздовж «лінії розмежування» 380 тис.

ПУТ

20 км+ уздовж «лінії розмежування» 30 тис.

ПУТ

20 км+ уздовж «лінії розмежування»

НПУТ

0-20 км уздовж «лінії розмежування» 212 тис.

ПУТ

0-20 км+ уздовж «лінії розмежування» 350 тис.

НПУТ

20 км+ уздовж «лінії розмежування» 91 тис.

НПУТ

0-20 км уздовж «лінії розмежування» 950 тис.

НПУТ

20 км+ уздовж «лінії розмежування»

місцеві мешканці

місцеві мешканці

місцеві мешканці

місцеві мешканці

місцеві мешканці

Продовольча безпека та засоби до існування
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ,
ЗА ЗОНАМИ

1,0 млн

ПУТ
НПУТ

353 тис.
657 тис.
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЗОНА

ПУТ
ПУТ
ПУТ

ТРЕНД (2015-2020 рр.)

0-5 км уздовж «лінії розмежування»
місцеві мешканці

місцеві мешканці

20 км+ уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

132 тис.

ПУТ

0-20 км+ уздовж «лінії розмежування», 77 тис.

НПУТ

0-20 км+ уздовж «лінії розмежування», 456 тис.

НПУТ

20 км+ уздовж «лінії розмежування»,

ВПО

місцеві мешканці

місцеві мешканці

201 тис.

Охорона здоров’я
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

1,3 млн

РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ,
ЗА ЗОНАМИ

ПУТ
НПУТ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ
місцеві мешканці + ВПО

ПУТ

20 км+ уздовж «лінії розмежування»

НПУТ

0-20 км уздовж «лінії розмежування» 643 тис.
місцеві мешканці

місцеві мешканці

520 тис.

ВПО

місцеві мешканці

місцеві мешканці

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

0,4 млн

РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ,
ЗА ЗОНАМИ

ПУТ
НПУТ

400 тис.

ТРЕНД (2015-2020 рр.)

128 тис.
256 тис.
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЗОНА

ПУТ

0-5 км уздовж «лінії розмежування»

ПУТ

5-20 км уздовж «лінії розмежування» 90 тис.

ПУТ

20 км+ уздовж «лінії розмежування»

НПУТ

0-20 км уздовж «лінії розмежування» 256 тис.

місцеві мешканці

31 тис.

місцеві мешканці

місцеві мешканці

8 тис.

місцеві мешканці

Водопостачання, санітарія та гігієна
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

2,8 млн

РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ,
ЗА ЗОНАМИ

ПУТ
НПУТ

ТРЕНД (2015-2020 рр.)

1,3 млн
1,5 млн

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ПУТ

0-5 км уздовж «лінії розмежування»

ПУТ

5-20 км уздовж «лінії розмежування» 559 тис.

ПУТ

20 км+ уздовж «лінії розмежування»

ПУТ

0-20 км+ уздовж «лінії розмежування» 168 тис.

НПУТ

0-20 км уздовж «лінії розмежування» 1,0 млн

НПУТ

20 км+ уздовж «лінії розмежування»

0-20 км уздовж «лінії розмежування» 434 тис.

місцеві мешканці + ВПО

місцеві мешканці

ЗОНА

657 тис.
643 тис.

ЗОНА

ПУТ

ТРЕНД (2015-2020 рр.)

200 тис.

Житло/НПТ

31 тис.

5-20 км уздовж «лінії розмежування» 114 тис.

місцеві мешканці

223 тис.

місцеві мешканці

118 тис.

місцеві мешканці

місцеві мешканці

449 тис.

ВПО

місцеві мешканці

місцеві мешканці

455 тис.

41

ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2020 р.

НОВОТОШКІВСЬКЕ, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ,
УКРАЇНА
14-річна Соня біля посіченої шрапнеллю дошки
у місцевій школі. Фото: ЮНІСЕФ/Філіппов

3.1

Освіта
ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛІТНІ ЛЮДИ

420 тис.

55%

91 %

1%

Огляд
Діти та підлітки, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на
сході України, не тільки стикаються з постійною загрозою фізичному
і психічному здоров’ю, але й ризикують втратити майбутнє.
Збільшення обстрілів навчальних закладів, регулярні припинення
навчального процесу, розрив між системами освіти на ПУТ і НПУТ,
який усе збільшується, а також начало мілітаризації освіти суттєво
вплинули на навчання та загальний розвиток майже 670 000179
хлопчиків та дівчинок шкільного віку. Покоління дітей віком до шести
років, які скоро підуть до школи, сприймає конфлікт як нормальне
середовище. Крім того, конфлікт впливає на добробут вчителів і
179. Освітній кластер (2018 р.). Children, Teachers and Education Facilities in Donetska and
Luhanska oblasts. Доступно за посиланням: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/children_teachers_and_education_facilities_in_donetska_
and_luhanska_oblasts_-_summary_2018_10_19.pdf.
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персоналу шкіл, а також на їхню здатність ефективно працювати,
і це все частіше визнають шкільні адміністрації (48% порівняно з
41% у 2017 році)180. В умовах цієї тривалої гуманітарної кризи якісна
освіта – за умови належної розробки, планування і викладання
– відіграє життєво важливу роль у захисті хлопчиків і дівчинок,
позитивно впливає на конфлікт і сприяє побудові суспільства після
закінчення конфлікту на шляху до миру.

Постраждале населення
Діти дошкільного і шкільного віку та молодь (3-18 років)
та їхні сім'ї. Понад п'ять років активних бойових дій завдали
серйозної шкоди дітям та молоді та вплинули на їхній фізичний
180. Освітній кластер (2018 р.). Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska
Oblasts.

ОСВІТА

та психосоціальний добробут. За оцінками Освітнього кластера,
60 відсотків із 737 000 хлопчиків та дівчинок шкільного віку і
працівників освіти знаходяться в межах 20 км по обидва боки «лінії
розмежування»181. Дві третини проживають на НПУТ, де щільність
населення в межах 20 км від «лінії розмежування» вища. За даними
Міністерства освіти і науки, у 2018-2019 навчальному році в школах
і дошкільних установах ПУТ Донецької області навчалося 12 500
дітей-ВПО, а на ПУТ у Луганській області – 4 200.
Із 2017 року близько 65% навчальних закладів у межах 20 км від
«лінії розмежування» на ПУТ повідомили, що конфлікт вплинув на
здатність до навчання та добробут учнів182. Крім того, щонайменше
у 40% усіх навчальних закладів є діти, які потребують елементів
інклюзивної освіти, і в більшості цих шкіл є до п'яти дітей, які
потребують такої адаптованої підтримки183.
Конфлікт по-різному впливає на хлопчиків і дівчинок.
Співвідношення дівчинок і хлопчиків становить 51 на 49 відсотків.
Для дівчинок характерний більш високий рівень інтерналізованих
проблем (тривога, депресія та посттравматичний стрес), у той час
для хлопчиків більш типовими є екстерналізовані форми реагування,
такі як агресія, правопорушення, небезпечні сексуальні практики та
зловживання психоактивними речовинами. Також повідомляється,
що хлопчики демонструють схильність до емоційної жорстокості
та авторитарної поведінки, більшу готовність брати участь у
політичному насильстві та частіше прогулюють заняття. Ці дані
з урахування гендерних особливостей свідчать про необхідність
формування програм із більшим урахуванням гендерних аспектів184.
Вчителі та інші працівники освіти. Існує нестача кваліфікованих
педагогічних кадрів і працівників освіти через внутрішнє
переміщення та неможливість утримувати й набирати персонал
в непередбачуваних умовах конфлікту по обидва боки «лінії
розмежування». На ПУТ близько 18 %, або загалом 168 навчальних
закладів, повідомили, що в них не вистачає вчителів, та 29 %
повідомили, що деяким вчителям доводиться викладати предмети,
на яких вони не спеціалізуються, через брак кадрів185. Ця проблема
є ще гострішою на НПУТ186. Конфлікт продовжує впливати на
добробут або здатність до ефективної роботи тих, хто залишився.
Питання захисту та безпеки залишаються актуальними як для
працівників освіти, так і для учнів, які борються зі страхом і
стресом, накопиченими за роки бойових дій, які не припиняються.
У 49 % навчальних закладів вчителі потребують додаткових
спроможностей або педагогічної підтримки для подолання впливу
конфлікту на освіту187. За оцінками Освітнього кластера, близько

181. Освітній кластер (2018 р.). Children, Teachers and Education Facilities in Donetska and
Luhanska oblasts. Доступно за посиланням: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/children_teachers_and_education_facilities_in_donetska_
and_luhanska_oblasts_-_summary_2018_10_19.pdf.
182. Освітній кластер (2018 р.). Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska
Oblasts.
183. Там само.
184. UNICEF (2019). An evidence-based analysis of the psychosocial adaptability of conflict-exposed
adolescents and the role of the education system as a protective environment.
185. Освітній кластер (2018 р.). Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska
Oblasts.
186. Дані де-факто установ і виїзних консультацій (2019 р.). Моніторингові візити партнерів Освітнього
кластера.
187. Освітній кластер (2018 р.). Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska
Oblasts.

90% вчителів і співробітників адміністрації шкіл становлять жінки188.

Аналіз гуманітарних потреб
Перешкоди для отримання доступу до освіти, пов'язані з
конфліктом. Для хлопчиків і дівчинок, які живуть поблизу «лінії
розмежування», доступ до освіти залишається ускладненим через
небезпеку, зокрема обстріли, наявність наземних мін і ВЗВ на шляху
до шкіл, а також через пошкодження навчальних закладів унаслідок
конфлікту. Для ізольованих населених пунктів і важкодоступних
громад, особливо в сільських районах, відсутність транспорту
є однією з головних причин складного доступу до освіти189.
Поширеною практикою є тимчасове закриття шкіл через обстріли
та небезпеку190. У 2019 році (станом на 1 жовтня) навчальні заклади
потрапили під обстріли 32 рази, що вдвічі більше, ніж за весь 2018
рік191. Багато сімей бояться відправляти дітей до школи або діти
бояться ходити в школу через наявні загрози. У межах 5 км від «лінії
розмежування» на ПУТ половина родин повідомляє про проблеми
щодо захисту або безпеки дітей у навчальних закладах192. Щоби
дістатися до школи, деяким дітям потрібно перетинати контрольні
пункти, попри загрози безпеці, зокрема знущання, яких зазнають
дівчата193. НА ПУТ і НПУТ є громади, які не мають спроможностей
для відкриття дошкільних закладів, що позбавляє дітей права на
дошкільну освіту, соціалізацію та розвиток навичок.
Пошкоджена освітня інфраструктура і небезпечне навчальне
середовище. Занепокоєність щодо безпеки та захисту дітей
найбільше відчувається в районах поблизу «лінії розмежування»,
де три з чотирьох шкіл, розташованих у межах 5 км від «лінії
розмежування» (ПУТ), повідомили, що в них немає належного
безпечного місця або бомбосховища або вони мають тільки одне
сховище, не обладнане належним чином. Присутність військового
персоналу, у тому числі поблизу шкіл, також є серйозною проблемою
безпеки для дітей194. Протягом 2018-2019 років повідомлялося
щонайменше про 19 випадків перебування військових поблизу
шкіл195. Із 2017 року по 2019 рік навчальні закладів потрапляли
в зону бойових дій, які не припинялися, принаймні 95 разів, що
призвело до необхідності ремонту інфраструктури. У 2018 році
близько 84%, або загалом 771 навчальний заклад на ПУТ Донецької
та Луганської областей, потребували ремонту в тій чи іншій формі,
у тому числі ремонту зношеної інфраструктури, насамперед, даху
(46%), вікон (45%), систем водопостачання і водовідведення (45%)
і опалення (40%)196. Міжнародні та національні організації активно
188. https://socialdata.org.ua/edrpou-gender/
189. REACH (2019 р.). Multi Sectoral Needs Assessment within 20km of Contact Line (Trend Analysis
2019).
190. REACH (2017р.). Area Based Assessment.
191. Освітній кластер (2019р.). Інформація про обстріли навчальних закладів в Оперативному
зведенні про Україну. Доступно за посиланням: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/attacks_on_education_situation_report_as_of_1_
october_2019.pdf.
192. REACH (2018). Situation Overview: Winter Assessment of Government-Controlled Areas within 5km of
the Line of Contact.
193. Save the Children. Listen to us: girls’ and boys’ gendered experiences of the conflict in eastern Ukraine,
2019 (draft assessment).
194. SCI Draft Participatory gender assessment of the impact of the conflict in eastern Ukraine on boys and
girls, 2019.
195. Освітній кластер (2019р.). Інформація про обстріли навчальних закладів в Оперативному
зведенні про Україну. Доступно за посиланням. https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/attacks_on_education_situation_report_as_of_1_
october_2019.pdf.
196. Освітній кластер (2018 р.). Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska
Oblasts.
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беруть участь у ремонтно-відновлювальних роботах на ПУТ, тоді
як аналогічні потреби в НПУТ усе ще є дуже гострим197. Крім того,
з огляду на те, що в листопаді 2019 року Україна приєдналася до
Декларації про безпеку шкіл, необхідне проведення адвокаційних
заходів щодо її виконання.
Для багатьох шкіл по обидва боки «лінії розмежування» складно
пережити зимовий період. Застарілі системи опалення і брак палива
не забезпечують достатнього тепла взимку, коли температура
знижується до мінус 20 градусів за Цельсієм, що призводить до
тимчасового закриття шкіл та продовження зимових канікул.
Близько 21% домогосподарств у межах 20 км від «лінії розмежування»
на ПУТ повідомляють, що їхні діти пропустили понад місяць занять у
школі через небезпеку, закриття шкіл, відсутність транспорту, значні
відповідні витрати і через проблеми зі здоров’ям198.
Школи в районах, постраждалих унаслідок конфлікту, наражаються
на небезпеку та значні екологічні і промислові ризики, які можуть
реалізуватися внаслідок конфлікту. За оцінками, 170 000 дітей
живуть і навчаються в межах 1 км від критично важливих об'єктів
інфраструктури, що становлять потенційну небезпеку199. Для
мінімізації вразливості та ризиків катастроф, крім одночасного
запобігання або обмеження несприятливого впливу небезпеки,
необхідно нарощувати спроможності орієнтованої на дітей освіти з
питань зниження небезпеки стихійних лих.
Проблеми навчання життєвим навичкам та зміцнення
життєстійкості. За оцінками, щонайменше 94 000 дітям було би
корисно скористатися програмами формування життєвих навичок
і життєстійкості, які включають такі компоненти як: освіта в
умовах конфлікту, сприяння миру, соціальне емоційне навчання та
навички пристосування. Зокрема, як повідомляється, підлітки, які
живуть поблизу «лінії розмежування», більш схильні пропускати
школу та вдаватися до політичного насильства. Для цих районів
характерні більша готовність толерувати цькування в школі, менша
підтримка з боку вчителів і нижча якість життя200. Крім того, лише
50% домогосподарств у сільських районах у межах 5 км від «лінії
розмежування» повідомили про наявність психологічної підтримки
в школах201.
Проте з відчуттям емоційної прив’язаності до школи пов'язані
деякі позитивні результати у сфері розвитку. Зокрема більша
задоволеність життям, кращі навчальні результати, більше почуття
безпеки в школі, зменшення прогулів, інтерналізованих проблем,
проблем із поведінкою, менша ймовірність участі в цькуванні та
підвищення готовності до ненасильницької громадської участі.
На індивідуальному рівні соціальна орієнтація, міжособистісні та
виконавчі навички - все це забезпечує підвищення прив’язаності
до школи. Це означає, що підлітки з такими життєвими навичками
краще вміють будувати стосунки з вчителями й однолітками,
197. За даними, отриманими під час консультації Освітнього кластеру для підготовки Огляду
гуманітарних потреб (2019 р.).
198. REACH (2019). Multi Sectoral Needs Assessment within 20km of Contact Line (Trend Analysis
2019).
199. За оцінками Освітнього кластера на основі даних, представлених ACCESS під час конференції у
Києві в 2019 р.
200. UNICEF (2019). An evidence-based analysis of the psychosocial adaptability of conflict-exposed
adolescents and the role of the education system as a protective environment.
201. REACH (2019). Multi Sectoral Needs Assessment within 20km of Contact Line (Trend Analysis
2019).
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формувати коло соціальних відносин і відчувати емоційний зв’язок
з іншими202.
Щоб уникнути негативних довгострокових наслідків для соціальноемоційного розвитку хлопчиків і дівчинок, постраждалих унаслідок
конфлікту, необхідно приділяти особливу увагу формуванню
їхньої життєстійкості завдяки побудові позитивних стосунків з
однолітками, спільних цінностей, здорової самооцінки та емоційного
зв'язку зі школою, одночасно працюючи над відновленням
нормального життя у їхніх громадах203.
Зміцнення спроможностей і добробут освітнього персоналу.
Майже в половині всіх шкіл на ПУТ вчителі потребують
психосоціальної підтримки для подолання стресу та постійно
зростаючої відповідальності за власну безпеку та безпеку
своїх учнів204. На НПУТ, крім проблем, пов'язаних із фізичною
інфраструктурою, одним із найбільш актуальних питань, з якими
стикаються освітні установи, є кількість і якість вчителів205. До
наявної проблеми нестачі кваліфікованого викладацького складу
додається те, що більшість вчителів і освітян не мають належної
підготовки з питань психосоціальної підтримки, врахування
особливостей конфлікту та запобігання ризикам, які є необхідними
навичками для задоволення потреб постраждалих унаслідок
конфлікту хлопчиків і дівчинок. З огляду на те, що освіта може мати
як негативний, так і позитивний вплив на конфлікт, у контексті
тривалої кризи вкрай важливо забезпечити підхід до навчання
з урахуванням ситуації конфлікту206. Отже, зростає потреба в
підвищенні кваліфікації вчителів щодо навчання в ситуації конфлікту.
На ПУТ 49% вчителів потребували додаткових спроможностей або
педагогічної підтримки для розв’язання проблеми впливу конфлікту
на навчання207, а 40 відсотків вказали на необхідність збільшення
спроможності в області психосоціальної підтримки208.
Навчальні матеріали. Конфлікт суттєво вплинув на економічне
становище сімей у постраждалих районах, що пов'язано
з економічним спадом та обмеженими можливостями
працевлаштування. Близько 48% шкіл повідомляють, що принаймні
кожна четверта дитина потребує підтримки щодо забезпечення
навчальними матеріалами209. За даними аналізу тенденцій,
проведеного Ініціативою REACH у 2019 році, 27% домогосподарств
на ПУТ не можуть дозволити собі придбати всі шкільні матеріали
для своїх дітей. У межах 5 км від «лінії розмежування» цей показник
ще вищий: 44% у сільській місцевості та 36% у містах210. Крім
індивідуальних навчальних матеріалів, у районах, постраждалих
унаслідок конфлікту, зберігається висока потреба в шкільних
матеріалах і шкільному обладнанні.
202. UNICEF (2019). An evidence-based analysis of the psychosocial adaptability of conflict-exposed
adolescents and the role of the education system as a protective environment.
203. UNICEF (2019). An evidence-based analysis of the psychosocial adaptability of conflict-exposed
adolescents and the role of the education system as a protective environment.
204. Освітній кластер (2019 р.). Стратегія Освітнього кластеру.
205. Partner assessment (REACH). Лютий 2019 р.
206. INEE (2013). INEE Conflict Sensitive Education Training Modules (Навчальні модулі освіти з
урахуванням конфлікту). Доступно за посиланням: https://inee.org/resources/inee-conflict-sensitiveeducation-training-modules.
207. Освітній кластер (2018 р.). Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska
Oblasts.
208. Там само.
209. Там само.
210. REACH (2019). Multi Sectoral Needs Assessment within 20km of Contact Line (Trend Analysis
2019).

ОСВІТА

Невизнання свідоцтв про освіту, виданих на НПУТ. На НПУТ хлопці
та дівчата повідомляли про проблеми з підтвердженням свідоцтв про
освіту для використання за межами НПУТ211. Свідоцтва, які видані
де-факто установами, не мають широкого визнання і зменшують
можливості для випускників останніх років отримати вищу освіту
або вийти на ринок праці за межами НПУТ. З початку конфлікту
120 000 дітей отримали свідоцтва про освіту на НПУТ, у тому числі
свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту (9-11 класи).
Якщо поточна тенденція збережеться, то у 2020 році цифра сягне 140
000212.

Хоча на ПУТ були ініційовані програми щодо сприяння процесу
дистанційного навчання та спрощення процедур вступу до вищих
навчальних закладів для випускників НПУТ, цілком ймовірно, що
лише обмежена кількість учнів із НПУТ може скористатися цими
можливостями. Станом на 2018-2019 навчальний рік, 890 дітей із
НПУТ були зараховані на дистанційне/заочне навчання в Луганській
області і 3400 у Донецькій області на ПУТ. Це становить близько
двох відсотків від 230 000 дітей шкільного віку на НПУТ. І лише п'ять
відсотків усіх випускників скористалися спрощеною процедурою з
2015 року.

Випускники останніх років стикаються з численними перешкодами,
щоби продовжити свою освіту за межами НПУТ. Це включає
додатковий тиск на дітей для вивчення додаткових предметів,
витрати, пов'язані з навчанням на ПУТ, неможливість для батьків
перетинати «лінію розмежування» через зв'язок із де-факто
установами, відсутність чинного українського паспорта тощо. Ці
перешкоди заважають молодим людям із НПУТ користуватися тими
ж правами, що і громадяни України, не тільки в доступі до освіти, але
і в отриманні свідоцтв про народження, посвідчень особи та інших
документів.

№

ІНДИКАТОРИ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

1

Основні безпекові проблеми на шляху дітей до навчальних закладів

Міжсекторальні оцінки (REACH)

2

% домогосподарств із дітьми шкільного віку (6-17 років), які повідомили
про відсутність доступу до закладу освіти

Міжсекторальні оцінки (REACH)

3

% домогосподарств, які не можуть дозволити собі все шкільне приладдя

Міжсекторальні оцінки (REACH)

4

% закладів, пошкоджених унаслідок конфлікту (в будь-який час із
початку конфлікту)

Міжсекторальні оцінки (REACH)

211. Partner assessment, 2019 (REACH). (Партнерська оцінка (REACH). Лютий 2019 р.
212. Освітній кластер (2019 р.). Стратегія Освітнього кластеру.
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ВЕРХНЯ ВІЛЬХОВА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ,
УКРАЇНА
Ірина з мамою Лілією готують сіно на зиму.
Фото: NRC/Ingebjørg Kårstad

3.2

Продовольча безпека та засоби
до існування
ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛІТНІ ЛЮДИ

1,0 млн

54%

14%

27%

Огляд
Зростання цін, порушення доступу до ринків, скорочення
промислового виробництва та економічного потенціалу
в поєднанні з високим рівнем безробіття й обмеженими
можливостями одержання засобів до існування вплинули на
здатність людей забезпечувати себе і свої сім'ї. Значно постраждав
сільськогосподарський сектор, який раніше був основним сектором
виробництва продовольства та забезпечення засобів до існування
для сільських громад Луганської та Донецької областей.
Попри певні поліпшення ситуації з продовольчою безпекою,
гуманітарні потреби залишаються значними, особливо в районах,
розташованих поряд із «лінією розмежування» на НПУТ. Більше

530 000 людей, включаючи ВПО за межами Донецької та Луганської
областей, відчувають брак продовольства і близько 480 000
потребують підтримки щодо засобів до існування.

Постраждале населення
Люди, які проживають в межах 5 км від «лінії розмежування»,
потерпають від продовольчої небезпеки найбільше. У межах 20 км
від «лінії розмежування» (ПУТ) найвищий рівень нестачі харчових
продуктів спостерігається у мешканців невеликих містечок,
порівняно з жителями сільських районів і великих міст213. До
найбільш незахищених груп людей, які потребують гуманітарної
213. REACH Humanitarian Trend Analysis 2018.
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допомоги, належать люди похилого віку; особи з інвалідністю і
домогосподарства з людьми з інвалідністю; безробітні, особливо у
віці 40-60 років; неповні сім’ї з дітьми; домогосподарства, очолювані
жінками, і люди з хронічними захворюваннями, такими як ВІЛ/СНІД,
туберкульоз, діабет; та ВПО в приймаючих громадах.

Аналіз потреб
Існує певна кореляція між рівнем продовольчої небезпеки і
поширеністю додаткових факторів вразливості в домогосподарствах,
які постраждали внаслідок конфлікту. Близько 14% домогосподарств
з людьми з інвалідністю стикаються з нестачею продуктів
харчування. Домогосподарства, очолювані жінками, також, як
правило, більш незахищені в плані продовольства, ніж ті, які
очолюють чоловіки214 .
Хоча є ознаки деякої стабілізації, потреба у засобах до існування
та заходах забезпечення економічної безпеки залишається
високою, особливо в сільських громадах і в районах поблизу «лінії
розмежування». Економічна ситуація в Донецькій і Луганській
областях залишається складною внаслідок спаду промислового
виробництва, високих темпів інфляції, порушення доступу до ринків
і недостатньої пропозиції сезонних товарів.
Економіка. Промислове виробництво в Донецькій області в
2018 році дещо покращилося, але все ще становить лише 44% від
обсягу виробництва до початку конфлікту. У Луганській області
обсяг виробництва продовжує знижуватися і наразі становить
близько 14% від рівня 2013 року215. Ця ситуація також впливає на
проблему зайнятості в районах, постраждалих внаслідок конфлікту:
рівень безробіття в двох постраждалих областях залишається в
межах 14-15%. Велика вірогідність того, що домогосподарства в
районах поблизу «лінії розмежування», а також домогосподарства
в більш віддалених сільських районах, матимуть безробітних членів
родини216.
У середньому витрати на продукти становлять 42 відсотки
витрат міських домогосподарств і 39 відсотків витрат сільського
населення. Ціни на продовольство на ПУТ виросли на 13% в період
з лютого 2018 року по березень 2019 року, в той час як на НПУТ ріст
цін склав 32%217.
Значні відмінності в рівнях доходів спостерігаються серед ВПО і осіб,
які повернулися на місця постійного проживання, особливо серед
людей похилого віку. За даними Національної системи моніторингу
МОМ, частка пенсіонерів, які живуть менше ніж на 3000 гривень
в місяць, становить 41 відсоток серед тих, хто повернувся, і 28
відсотків серед ВПО. Частка пенсіонерів, які мають середній рівень
доходів (від 3000 до 7000 гривень), суттєво не відрізняється на ПУТ і
НПУТ. Водночас до групи з більш високим доходом (більше 7000 грн)
на ПУТ належить одна п'ята ВПО-пенсіонерів, а на НПУТ лише п'ять
відсотків пенсіонерів218.

214. REACH Humanitarian Trend Analysis 2018.
215. Ukraine market review, January-June 2018.
216. Reach Economic Security Assessment (2019).
217. Market Monitoring, (серпень 2018 р.) проведений ACCESS Consortium, Save the Children та
Норвезькою Радою у справах біженців.
218. Дані Національної системи моніторингу МОМ. Дані щодо людей, які повернулися на місце
постійного проживання, отримані під час опитування по телефону.

Продовольча безпека. Хоча за останні кілька років рівень
продовольчої безпеки дещо підвищився, значна кількість людей,
особливо в районах поблизу «лінії розмежування» все ще
відчувають серйозні труднощі з доступом до якісних та поживних
продуктів харчування, особливо взимку. Порівняно з аналогічним
періодом 2018 року, кількість людей, які відчувають нестачу
продуктів харчування, скоротилася на 5% в районах, розташованих
в межах 5 км від «лінії розмежування», і на 3% а в межах 5-20 км
від «лінії розмежування». Продовольча незахищеність залишається
проблемою для понад 180 000 людей на ПУТ Донецької та Луганської
областей. Через брак даних і труднощі з доступом на НПУТ точна
кількість людей, які потерпають від нестачі продовольства,
невідома, але за оцінками становить близько 285 000 людей. За
оцінками партнерів кластера, близько 40 відсотків бенефіціарів на
НПУТ стикаються з фінансовими труднощами при покупці продуктів
харчування.
Продовольча небезпека, як правило, загострюється в зимовий
період. Згідно з Оцінкою економічної безпеки, проведеною
Ініціативою REACH (2019 рік), близько 26 % сільських і 14 %
міських домогосподарств вказали на наявність проблем з
доступом до продовольчих ринків в зимовий період. Проблеми,
про які повідомлялося, включають вищі ціни і суворі погодні
умови, які впливають на поїздки на ринки. Труднощі з доступом до
продовольства і його доступністю ще більш посилюються низькою
поживною цінністю і якістю наявних продуктів харчування, про що
повідомили більше 65 відсотків респондентів.
Загалом майже 50 відсотків людей, що проживають в межах 5 км
від «лінії розмежування», повідомили про отримання гуманітарної
допомоги, а у межах 5-20 км від «лінії розмежування» ця цифра
склала 16 відсотків219.
Через вичерпання ресурсів і економічний спад 43% населення
змушені вдаватися до негативних стратегій пристосування, причому
сільські домогосподарства і домогосподарства в межах 5 км від
«лінії розмежування» є найбільш вразливими. В середньому 38
відсотків домогосподарств повідомили про скорочення основних
витрат на охорону здоров'я; крім того, респонденти повідомляли
про використання заощаджень (15 відсотків) і запозичення
продовольства (вісім відсотків)220.
Сільськогосподарські потреби. У Луганській і Донецькій
областях можливості для ведення сільського господарства значно
скоротилися, що особливо негативно позначається на мешканцях
сільських районів, де можливості для працевлаштування
обмежені. В умовах безробіття, зниження доходів і підвищення
вразливості домогосподарства продовжують покладатися на
свої городи для забезпечення продуктами. Їм складно дістатися
до продовольчих ринків з фінансових та транспортних причини.
А сільськогосподарська продукція гарної якості, така як корми
для тварин, насіння, добрива тощо залишається недоступною для
більшості домогосподарств через низький рівень доходів і високі
ціни.
219. REACH Economic Security Assessment (2019).
220. REACH Economic Security Assessment (2019).

47

ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2020 р.

Землі вздовж «лінії розмежування», які раніше оброблялися,
тепер забруднені мінами і ВЗВ. Це, у поєднанні з зупиненнями
водопостачання, нестабільним зрошенням і забрудненням мінами,
ймовірно, призведе до зниження врожаю і виробництва
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продовольства, що ще більше посилить продовольчу та харчову
небезпеку. Тому потреба в сільськогосподарській допомозі
залишається особливо значною вздовж «лінії розмежування».

№

ІНДИКАТОРИ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

1

% населення з високим рівнем продовольчої небезпеки

Оцінка продовольчої небезпеки (Кластер
продовольчої безпеки та засобів до
існування та REACH)

2

% із помірним рівнем продовольчої небезпеки

Оцінка продовольчої небезпеки
(Кластер продовольчої безпеки та засобів
до існування та REACH)

3

% домогосподарств, які скорочують кількість прийомів їжі на день

Міжсекторальні оцінки (REACH)

4

% ВПО, які змушені скорочувати витрати навіть на харчування або
мають кошти лише на продукти харчування

Звіт Національної системи моніторингу
(МОМ)

5

% домогосподарств, які витратили заощадження в якості стратегії
пристосування через брак ресурсів для задоволення основних потреб

Міжсекторальні оцінки
(REACH)

6

% домогосподарств, які позичають продукти харчування або
покладаються на допомогу родини/друзів

Міжсекторальні оцінки
(REACH)
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КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА», ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ,
ПУТ, УКРАЇНА
86-річний Михайло в інвалідному кріслі, якому зять
допомагає перетнути «лінію розмежування».
Фото: УКГС/Валіджон Раноєв

3.3

Охорона здоров’я
ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

1,3 млн

60%

20%

30%

12%

Огляд
Тривалий конфлікт на сході України має руйнівний вплив на здоров'я
та добробут всіх громад, які постраждали внаслідок конфлікту.
Поступово починають проявляються ознаки довгострокових
наслідків. Унаслідок конфлікту сільські медичні установи на ПУТ
опинилися в ізоляції від великих медичних центрів, розташованих
у містах на НПУТ. Небезпека, брак технічного обслуговування
старіючих медичних установ та обладнання, нестача медикаментів
і предметів медичного призначення, брак персоналу та обмежений
доступ до спеціалізованих лікарень та аптек серйозно підірвали
здатність системи охорони здоров'я задовольняти як нові, так і
поточні медичні потреби. 38 % домогосподарств у межах 20 км від
«лінії розмежування» і 57 % у межах 5 км від «лінії розмежування»
(ПУТ) повідомили про проблеми з доступом до медичного
обслуговування та потребують життєво необхідних та основних

медичних послуг221.
Процес реформування системи охорони здоров'я в Україні, який
триває, включно з децентралізацією системи охорони здоров'я
на ПУТ і централізацією системи первинної медичної допомоги
на НПУТ, може негативно вплинути на доступ до послуг. Хоча такі
підходи спрямовані на оптимізацію недостатніх ресурсів державної
системи охорони здоров'я, необхідна подальша оцінка поточних
реформ, щоби зрозуміти вплив цих змін на надання медичної
допомоги постраждалим громадам.

Постраждале населення
Люди похилого віку стикаються з переміщенням, розділенням
родини, ізоляцією, а також з обмеженим доступом до основних
221. REACH (2018). Analysis of humanitarian trends in Luhanska and Donetska Oblasts.
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послуг, товарів і ринків. Вони складають понад 30 відсотків
постраждалих від збройного конфлікту, який усе ще не припиняється.
З них 97% мають принаймні одне хронічне захворювання222, а
53% потребують засобів реабілітації223. Близько 96 відсотків
людей похилого віку також повідомили, що мають проблеми з
психічним здоров’ям, пов’язані з конфліктом, через самотність, яка
посилюється ізоляцією та неможливістю переміщення224 . Через
обмежену мобільність, інвалідність або хронічні захворювання для
значної частини найбільш вразливих людей похилого віку існує
загроза виключення з традиційних форм розподілу допомоги в
містах і селах. Люди похилого віку також потребують індивідуальної
допомоги та особливого підходу, наприклад, догляду на дому або
заходів на рівні громади, які допомагають зменшити ізоляцію та
самотність.
Люди з інвалідністю стикаються з цілою низкою перешкод, таких
як обмеження руху, неможливість оплачувати доступ до медичних
послуг, ліки і спеціальні засоби лікування або допоміжні засоби для
пересування. Як правило, вони живуть у складних життєвих умовах
і покладаються на своїх опікунів, родини та сусідів для підтримки.
Жінки та діти складають 60% всіх постраждалих людей. Понад
240 000 дітей, що живуть поблизу «лінії розмежування», постійно
наражаються на небезпеку обстрілів, наземних мін та ВЗВ225. Жінки
у віддалених і ізольованих районах стикаються із серйозними
проблемами, намагаючись отримати доступ до допомоги для
матерів і безпечних пологів. Конфлікт також призвів до загострення
проблем зі здоров’ям у дітей і жінок — від травм до проблем із
психічним здоров'ям, які часто є результатом стресу і хронічних
станів, що ускладнюється обмеженим доступом до медичних послуг.
Люди, що живуть в ізольованих населених пунктах, – це
здебільшого люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями
та з інвалідністю226. Цим групам населення складніше отримати
основні медичні послуги, а присутність гуманітарних організацій
обмежена через обмежений доступ і небезпеку. Унаслідок ізоляції
та обмеженості гуманітарного доступу репрезентативні дані про
стан здоров'я людей, які проживають в ізольованих поселеннях,
особливо на НПУТ, відсутні.
Медичні працівники в районах, постраждалих від конфлікту, часто
стають свідками травматичних подій і перевантажені роботою. Для
тих, хто працює в Донецькій і Луганській областях, існують ризики
вигоряння та зараження інфекційними захворюваннями через
нестачу медикаментів і застаріле неякісне медичне обладнання.
Тому багато медичних працівників виїхали зі сходу України,
що призвело до нестачі спеціалістів. Ті, хто все ще залишився,
стикаються з величезним навантаження, намагаючись надавати
послуги, попри обмежені ресурси, відсутність необхідного
обладнання, погіршення медичної інфраструктури та відсутність
можливостей для професійного навчання.

222. HelpAge International (2018)
223. Там само.
224. Там само.
225. UNICEF (2017). The Children of the Contact Line in East Ukraine, Assessment Update.
226. REACH (2019). Protection Assessment in Isolated Settlements.
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Аналіз гуманітарних потреб
Інфраструктура системи охорони здоров'я постраждала в
результаті збройного конфлікту внаслідок отриманих пошкоджень
або внаслідок браку технічного обслуговування. Медичні установи
приходять у занепад і врешті-решт закриваються або скорочують
надання послуг через недостатнє фінансування. Інфраструктура
охорони здоров'я в східній Україні суттєво погіршилася, особливо в
сільських районах. У постраждалих унаслідок конфлікту Донецькій і
Луганській областях на ПУТ і вздовж «лінії розмежування» на НПУТ
розташовано близько 600 установ первинної медичної допомоги.
Доступ до медичного обслуговування та надання невідкладної
медичної допомоги уздовж «лінії розмежування» залишається
складним через обмежену доступність громадського транспорту,
пошкодження дорожньої інфраструктури та обмежене пересування
через контрольні пункти. Майже кожне третє домогосподарство у
20-кілометровій зоні уздовж «лінії розмежування» вважає відстань
і проїзд до медичного закладу суттєвою перешкодою для доступу
до медичних послуг227 . Найбільше страждають люди з інвалідністю,
люди похилого віку, жінки та сім'ї з маленькими дітьми.
Хоча більшість медичних послуг повинні бути безплатними, власні
витрати людей суттєво зросли. Через ріст вартості таких послуг, як
транспорт, діагностика та медикаменти, багато хто не звертається
по медичну допомогу, що ще більше підриває їхнє здоров'я та
життєстійкість. Близько 46 відсотків домогосподарств повідомили,
що принаймні один член домогосподарства має труднощі з
доступом до медичних послуг через їхню вартість, особливо
щодо послуг вторинної та третинної медичної допомоги. Майже
80% домогосподарств у межах 20 км від «лінії розмежування»
вважають вартість ліків головною перешкодою для доступу до
медичних послуг; 20% заявляють, що такою головною проблемою
є транспортні витрати на те, щоби дістатися медичного закладу228.
Коли у 2019 році ВООЗ оцінювала послуги швидкої медичної
допомоги на сході України, 85% пацієнтів зазначили, що, хоча
послуги швидкої медичної допомоги були безкоштовними, вони
мали сплатити суму, еквіваленту місячній зарплаті (3 600 грн), за
послуги в лікарні229.
Понад 30 відсотків населення, яке проживає в постраждалих
унаслідок конфлікту районах на ПУТ, - це люди похилого віку230, які
часто страждають від численних хронічних захворювань, включаючи
гіпертонію, діабет, респіраторні та інші супутні захворювання. Пенсія
є єдиним джерелом доходу для більшості цієї групи населення, і її
не вистачає для покриття їхніх щомісячних витрат, не кажучи вже
про те, щоб оплачувати медичні послуги з власної кишені. Через
обмежені можливості заробітку в цьому районі, молоді члени родин
часто виїжджають у пошуках роботи, залишаючи людей похилого
віку вдома. Ситуація ще складніша для людей з інвалідністю,
оскільки їм важко переміщатися, щоби отримати необхідну медичну
допомогу.

227. REACH Trends Analysis 2019.
228. Там само.
229. WHO Emergency Medical Service Study 2019.
230. REACH Humanitarian Trends Analysis, 2019.
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Доступ до послуг у галузі репродуктивного здоров’я для
більшості постраждалого населення в районах, прилеглих до «лінії
розмежування», обмежений із причин безпеки, унаслідок відсутності
громадського транспорту та дуже часто недоступний через його
вартість. Порушення системи направлення пацієнтів для отримання
допомоги зрештою призводить до зниження якості медичної
допомоги та впливає на безпеку пацієнтів. Жінки та діти особливо
страждають від відсутності якісних послуг у сфері репродуктивного
здоров'я на різних рівнях медичного обслуговування. Вагітні жінки
та матері-годувальниці продовжують стикатися з проблемою
обмеженого доступу до послуг з охорони репродуктивного здоров'я
та консультативних послуг, дородового та післяпологового догляду
й безпечних пологів. Охорона здоров’я матерів значною мірою
недоступна через відсутність кваліфікованих медичних працівників
і нефункціонуючі системи направлення. Як повідомляють, установи,
що надають послуги, не мають базового діагностичного обладнання
та медикаментів, а також засобів планування сім'ї для забезпечення
якісного обслуговування тих, хто потребує допомоги. Близько 12%
всіх вагітних жінок із високим ризиком ускладнень були направлені
в спеціалізовані перинатальні центри в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.
Це створює для вагітних жінок значні ризики захворюваності
і смертності. За наявними повідомленнями, це призвело до
зростання кількості вагітних жінок, які народжують поза медичними
установами. Є переконливі свідчення помітного зростання секс
послуг, у тому числі із залученням дівчат-підлітків, і збільшення
небажаних вагітностей, а також абортів серед неповнолітніх дівчат
на ПУТ у Луганській області231. Значний ризик збільшення випадків
передачі статевим шляхом ВІЛ та інфекцій, що передаються
статевим шляхом (ІПСШ), у постраждалих районах регіону посилює
потреби в якісних і доступних послугах у галузі репродуктивного
здоров’я.
Утримання медичних працівників на робочих місцях має
вирішальне значення для функціонування системи охорони
здоров'я. Багато медичних працівників виїхали зі східної України
після початку конфлікту, і це призвело до нестачі медичних кадрів.
На НПУТ низька заробітна плата також впливає на дефіцит ресурсів,
але масштаби такої проблеми невідомі. Брак спеціалізованого
медичного персоналу викликає стурбованість, оскільки багато
медичних працівників, що залишилися, не мають підготовки,
досвіду та навичок для лікування пацієнтів. Відсутність координації
між рівнями первинної, вторинної та третинної медичної допомоги
також впливає на способи перенаправлення пацієнтів і їхній доступ
до відповідної інформації про послуги.
Доступ до медичного обслуговування на п'яти контрольних
пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) викликає серйозну стурбованість,
оскільки більшість людей, що перетинають «лінію розмежування», є
людьми похилого віку. Стояння в черзі на вулиці протягом тривалого
часу в екстремальних погодних умовах збільшує ризик раптового
погіршення здоров'я. Медична допомога в пунктах перетину
надається гуманітарними організаціями та тільки протягом
обмеженого часу. У разі необхідності госпіталізації найближчі
231. До 10 випадків на місяць, порівняно з 1-2 випадками на всю область до початку
кризи.

медичні установи знаходяться за 20-40 км від контрольних
пунктів. До прибуття служби швидкої допомоги може пройти до
30 хвилин, у той час як пункти очікування швидкої допомоги не в
змозі забезпечити належну медичну допомогу в разі раптового
погіршення стану здоров'я232. Станом на жовтень 2019 року лише
у 2019 році 34 людини померли на КПВВ через ускладнення стану
здоров’я.
У постанові Кабінету Міністрів України №1119233 зазначено, що
нормативний час прибуття бригад екстреної медичної допомоги на
місце події за екстреними викликами становить 10 хвилин у містах
та 20 хвилин у сільській місцевості, і до двох годин для нетермінових
викликів. Однак частка нетермінових викликів, на які відповідають
диспетчери, становить один відсоток у Луганській області і 20
відсотків у Донецькій області234. Ситуація є набагато гіршою в
населених пунктах, які знаходяться поблизу «лінії розмежування»,
де відсутня служба швидкої допомоги та пацієнти змушені
організовувати приватні перевезення за свій рахунок. Різні поїздки
в ізольовані населені пункти показали, що пацієнти з гострими
захворюваннями не можуть потрапити в медичні установи через
відсутність служб швидкої медичної допомоги. Аналіз екстреної
медичної допомоги також свідчить про те, що у двох областях існує
потреба в постійному наданні невідкладної медичної допомоги,
починаючи з безпосередньої підтримки на рівні громад і закінчуючи
передлікарняною та стаціонарною допомогою, особливо в районах
поблизу «лінії розмежування».
Брак медикаментів та обладнання є прямим наслідком
збройного конфлікту. Ланцюжок поставок медичних товарів часто
переривається, і створюється дефіцит медикаментів, медичних
товарів і медичного обладнання. На НПУТ обмежене переміщення
товарів, включаючи медичні товари та обладнання, змушує багатьох
перетинати «лінію розмежування» для придбання необхідних ліків
на ПУТ. Гуманітарні установи, що працюють на НПУТ, повідомляють
про брак медикаментів для лікування діабету, серцево-судинних
захворювань, раку, ниркових захворювань та інших неінфекційних
захворювань. Наразі багато медичних установ на ПУТ і на НПУТ
мають обмежений доступ до хірургічних засобів, обезболюючих
препаратів, безпечних препаратів крові, апаратів діалізу та життєво
необхідних ліків.
У результаті конфлікту збільшуються потреби в послугах у сфері
психічного здоров’ї та психосоціальній підтримці, оскільки
державна медична інфраструктура стає все більш обмеженою.
Спостерігається посилення психологічного стресу. Здатність до
відновлення та механізми пристосування знижуються у всіх вікових
групах через почуття ізоляції, песимістичний світогляд, сімейні
конфлікти та зростання насильства в сім'ї, гострий стрес, депресії
і тривоги. Діти особливо вразливі, та самі повідомляють про
посилення тривоги і страху. Вплив хронічного/токсичного стресу
може мати довгострокові наслідки для психічного добробуту та
розвитку дітей. Фізіологічні ознаки стресу (70%) та емоційні труднощі
232. УВКБ. Оцінка умов перетину лінії зіткнення через КПВВ. 2019 р.
233. Кабінет Міністрів України, 2012 р.
234. За даними нещодавньої оцінки екстреної медичної допомоги, проведеної ВООЗ на ПУТ у 2019
р.
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(58%) найбільш поширені в межах 20 км від «лінії розмежування»235 .
На сьогодні більшу частину психосоціальних послуг надають
гуманітарні учасники. Послуги в області психічного здоров'я майже
виключно надаються державними постачальниками послуг, у той
час як виїзна допомога дуже обмежена або недоступна для громад,
розташованих уздовж «лінії розмежування». Майже 40 відсотків
жителів Донецької та Луганської областей зазнали травматичних
подій, що призвели до стресу, депресії, тривоги і посттравматичного
стресового розладу (ПТСР). Громади продовжують повідомляти про
такі негативні механізми пристосування, як вживання алкоголю,
самоізоляція, куріння і агресія. Це посилюється недостатньою
обізнаністю, і люди не можуть брати участь у позитивних стратегіях
пристосування і заходах самодопомоги. Близько 83 відсотків
жителів ПУТ не знають про існування центрів психосоціальної
допомоги в їхніх районах236 . Якісна, науково обґрунтована
психосоціальна підтримка в галузі психологічного здоров'я на рівні
громад значною мірою відсутня. Частково це пояснюється низьким
рівнем інтеграції питань психічного здоров'я в програми підтримки
на рівні громад (зокрема первинної медико-санітарної допомоги),
коли медичні працівники проходять підготовку з питань раннього
виявлення та профілактики станів психологічного здоров’я та
психосоціальної підтримки, а також внаслідок малоефективної
системи перенаправлення. Люди зі станами середньої важкості та
важкими станами психічного здоров’я стикаються з труднощами в
доступі до спрямованої психосоціальної підтримки, спеціалізованих
служб психічного здоров'я і медикаментів.
Від неінфекційних захворювань страждають більш ніж 1,6 мільйона
людей похилого віку в районах, постраждалих від конфлікту237. Брак
медикаментів і медичних товарів ставить під загрозу життєво
важливу медичну допомогу і підтримку здоров'я при неінфекційних
захворюваннях (серцево-судинні, діабетичні, гострі та хронічні
респіраторні захворювання і рак).
У районах, постраждалих внаслідок конфлікту, показники
вакцинації залишаються низькими. Повідомляється про
невизначену пропозицію вакцин на НПУТ і покращену та оптимальну
пропозицію вакцин на ПУТ. За останні п'ять років перебої з
поставками вакцин негативно позначилися на вакцинації дітей,
що призвело до збільшення числа невакцинованих дітей у віці до
п'яти років. Низький рівень вакцинації підвищує ризик інфекційних
захворювань. На ПУТ покращилася пропозиція, проте все ще
страждає надання послуг. Відсутність своєчасного виявлення,
звітності та реагування на спалахи інфекцій продовжує залишатися
загрозою для системи охорони здоров'я на сході України. Особливу
занепокоєність викликає координування управлінням та розподілом
інактивованої поліовакцини (IPV) для планових щеплень. Для
зниження ризиків, пов'язаних із координацією управління і розподілу
інактивованої поліовакцини для планових щеплень, ЮНІСЕФ восени
2019 року поставила понад 110 000 доз інактивованої поліовакцини.
Від спалаху кору в Україні постраждало 115 000 людей, а з 2017 року
235. REACH (2019). Protection Assessment of isolated settlements in GCA along the ’contact
line’.
236. Швейцарське бюро співробітництва, Київський інститут соціології, Психічне здоров’я в Донецькій
і Луганській областях, 2018 р.
237. HelpAge International (2018). Missing Millions.
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від кору померла 41 людина238 . Вакцинація проти дифтерії в Україні
залишається нижче оптимального рівня. Лише 67,5% дітей віком
до одного року отримали всі три дози щеплення проти дифтерії,
правця та кашлюку відповідно до національного графіку планової
вакцинації у 2018 році239.
Туберкульоз та ВІЛ/СНІД були проблемою в Донецькій та
Луганській областях ще до конфлікту. Ці дві області були одними з
найбільш постраждалих в Україні від ВІЛ і туберкульозу, особливо
туберкульозу із множинною лікарською стійкістю. Існує висока
залежність від міжнародної допомоги для лікування ВІЛ та
туберкульозу на ПУТ. За оцінками, 35 000 людей із ВІЛ живуть
на НПУТ, але тільки 16 000 знають про свій статус і проходять
обстеження в медичних установах. Щороку в Донецькій області
(НПУТ) реєструється більш ніж 1500 нових випадків туберкульозу, з
яких більше 30% - це випадки туберкульозу з множинною лікарською
стійкістю. Крім того, у Луганській область (НПУТ) існує обмежений
доступ до послуг із профілактики ВІЛ-інфекції та скорочено
кількість послуг зі зниження шкоди. Проблема виявлення нових
випадків захворювання за допомогою тестування посилюється
обмеженою мобільністю та обмеженими ресурсами служб
тестування. Хоча лікування ВІЛ-інфекції є безплатним, тестування
часто оплачується користувачами. Однак відсутність свободи
пересування є перешкодою для проведення підтверджуючих
досліджень у лабораторіях. З іншого боку, для тестування та
лікування інфекцій, пов'язаних із ВІЛ/СНІД, необхідна оплата з боку
пацієнтів. Фахівці та медичні працівники на НПУТ мають обмежені
можливості для навчання та наставництва, оскільки можливість
їхнього пересування обмежена, що ускладнює для них проведення
навчання й наставництва на місці на НПУТ. Це має наслідки для
лікування «проблемних» пацієнтів. Відсутність доступу до точних
даних і методів лікування ВІЛ та туберкульозу все більше стає
проблемою через порушення системи підзвітності.
Прогалини в медичному обслуговуванні та медичній інформації.
Система збору медичних даних і збору матеріалів на сході України була
слабкою навіть до конфлікту. А після початку конфлікту це призвело
до подальшого скорочення обсягу збору даних та інформації. Без
необхідних матеріалів і даних важко приймати рішення про те, куди
направляти медичні ресурси і яким заходам слід надати пріоритет.
Ці прогалини також підривають здатність контролювати якість та
ефективність наданих послуг для забезпечення того, щоби суб'єкти
охорони здоров'я були підзвітні тим людям, яким вони надають
допомогу.

238. Центр громадського здоров’я МОЗ. Оперативні дані щодо захворюваності на кір на 12 вересня
2019 р.. Доступно за посиланням: https://phc.org.ua/news/kir-ne-vidstupae-ediniy-nadiyniy-zakhistvakcinaciya
239. Центр громадського здоров’я МОЗ. Адміністративні дані, представлені на нараді Робочої групи з
питань імунізації 18 вересня 2019 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

№

ІНДИКАТОРИ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

1

% людей із хронічним захворюваннями

Міжсекторальні оцінки (REACH)

2

% домогосподарств, які зменшили медичні витрати через брак ресурсів
для задоволення основних потреб

Міжсекторальні оцінки (REACH)

3

% домогосподарств, які стикнулися зі складнощами щодо доступу до
медичної допомоги в цьому році

Міжсекторальні оцінки (REACH)

4

% закладів, пошкоджених унаслідок конфлікту (в будь-який час із
початку конфлікту)

Міжсекторальні оцінки (REACH)
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НОВОЛУГАНСЬКЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
9-річний Андрій перед воротами свого дому,
посіченими шрапнеллю. Фото: УКГС/Агрон Драгай

3.4

Захист
ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

2,8 млн 55%

ДІТИ

ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

20%

37%

13%

Огляд
Гуманітарні потреби в рамках сектору з питань захисту залишаються
гострими і включають свободу пересування, забруднення територій
мінами і ВЗВ, оформлення документації (включаючи свідоцтва
про народження і смерть), отримання соціальних виплат та пенсій,
надання послуг психосоціальної підтримки та застосування
довгострокових рішень для ВПО. Порушення норм міжнародного
гуманітарного права і прав людини широко поширені і стосуються
в основному цивільного населення, яке проживає поблизу «лінії
розмежування». Хоча з 2018 року240 кількість загиблих серед
240. Доповідь Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини щодо
ситуації з правами людини в Україні за період 16 травня — 15 серпня 2019 р. За даними УВКПЛ, понад
80% загиблих серед цивільного населення було зареєстровано до середини лютого 2015 року і до
підписання Мінських угод.
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цивільного населення скоротилася на 45%, частка жертв мін/ВЗВ
зростає з 2016 року та залишилася значною в 2019 році.

Постраждале населення
ВПО на ПУТ. Хоча тільки 250 000 з 1,4 мільйона зареєстрованих
ВПО потребують допомоги, переміщення поставило багатьох у
ситуацію підвищеної уразливості через відсутність доступного
житла, можливостей працевлаштування, перешкоди до отримання
платежів і виплат тощо.
Люди, які живуть у межах 20 км по обидва боки «лінії
розмежування», часто наражаються на загрозу обстрілів та інших
небезпечних для життя предметів, таких як вибухонебезпечні
залишки війни. Вони стикаються з труднощами в доступі до

ЗАХИСТ

гуманітарної допомоги та послуг, які можуть допомогти відновити
та забезпечити їхні права людини, які регулярно порушуються.
Вони також, вірогідно, мають менший доступ до працевлаштування
та можливостей отримання засобів до існування через значний
економічний занепад.
Люди на НПУТ і люди, які проживають поблизу «лінії розмежування»,
належать до числа найбільш вразливих, оскільки реалізація ними
основних економічних і соціальних прав, у тому числі пов'язаних
із достатнім рівнем життя та фізичним і психічним здоров'ям,
залишається обмеженою. Вони стикаються із серйозними
порушеннями прав людини і проблемами захисту, в тому числі,
права на життя, через обстріли та забруднення мінами/ВЗВ. Крім
того, люди на НПУТ частіше опиняються в економічній ізоляції через
призупинення пенсій та соціальних виплат і обмеження свободи
пересування.
Люди, що живуть в ізольованих населених пунктах на ПУТ. В
ізольованих населених пунктах проживає велика кількість людей
з особливими потребами. За оцінками, майже 40 відсотків членів
домогосподарств є людьми похилого віку, а 13 відсотків – людьми
з інвалідністю241 . Надання послуг в ізольованих селах обмежено
через небезпеку і складність проїзду, що завдає найбільшої шкоди
тим, хто найбільше потребує таких послуг242 . Широко поширені
негативні стратегії пристосування, зокрема відмова від основних
медичних послуг та скорочення витрат на продовольство. Крім
того, дітям особливо важко відвідувати школу, а дорослим працевлаштуватися243 .
Люди з інвалідністю, травмами, хронічними захворюваннями та
серйозними медичними станами мають особливі потреби щодо
допомоги в наданні житла, доступу до життєво необхідних послуг,
забезпеченні непродовольчими товарами і водопостачанням,
послугами санітарії та гігієни. Крім того, багато з них не можуть
отримати необхідні документи, що підтверджують їхню інвалідність,
травму чи хворобу, що ще більше ускладнює їхній доступ до
основних послуг. Люди з хронічними захворюваннями і важкими
медичними станами повинні перебувати під постійним наглядом
лікаря або лікуванням. Вони потребують регулярної медичної
допомоги, а також доступних і недорогих медикаментів. Порушення
такого доступу спричиняє загрозу для їхнього життя. Економічна
вразливість змушує їх купувати продукти харчування та оплачувати
комунальні послуги замість того, щоби приділяти увагу своєму
здоров’ю.
Люди похилого віку, особливо ті, хто перебуває окремо від своїх
традиційних опікунів, страждають від проблем зі здоров'ям і часто
відчувають труднощі в адаптації до нових умов, оскільки вони, як
правило, не знають, де шукати допомогу.
Жінки та дівчата стикаються з ризиками у сфері захисту,
пов'язаними з їхньою статтю, включаючи торгівлю людьми та
шкідливі механізми пристосування, такі як сексуальні послуги
241. REACH (2019). Protection assessment of isolated settlement in GCA. https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/reach_ukr_report_protection_assessment_february_2019.pdf
242. Там само.
243. Спостереження під час місії Міжкластерної координаційної групи в три ізольовані населені
пункти на ПУТ Луганської області в липні 2019

заради виживання. Повідомляється про зростання побутового
насильства в районах, постраждалих унаслідок конфлікту.
Особливо страждають діти, молодь і сім'ї по обидва боки «лінії
розмежування», а також внутрішньо переміщені діти та їхні сім'ї.
Діти наражаються на ризики жорстокого поводження, відсутності
турботи, експлуатації та насильства. Постійний вплив бойових дій,
мінне забруднення і страх перед військовою присутністю суттєво
впливають на психічне здоров'я дітей. У постраждалих дітей244
спостерігаються ознаки тривожності, недостатньої концентрації
уваги, порушення мови та нетримання сечі.

Аналіз гуманітарних потреб
Обмеження свободи пересування. Через затяжний характер
конфлікту гуманітарна ситуація для людей на сході України,
особливо для тих, хто проживає уздовж «лінії розмежування»,
а також на НПУТ, погіршується. Доступ до основних послуг і
можливостей отримання засобів до існування245 обмежений або
відсутній, і гуманітарні організації стикаються з труднощами246 з
доступом до цих районів. Постраждалі люди, які проживають як на
ПУТ, так і на НПУТ, потребують більшої свободи пересування та більш
безпечних умов для перетину «лінії розмежування». Відсутність
доступних транспортних засобів та обмеження на торгівлю та
перевезення товарів особистого вжитку продовжують посилювати
страждання цивільного населення, ще більше ізолюючі людей, які
вже перебувають у скрутному становищі, і заважає їм возз'єднатися
зі своїми сім'ями. Відкриття додаткових контрольних пунктів в’їздувиїзду дозволить знизити навантаження на діючі пункти перетину і
скоротити час очікування.
Медичні, санітарні об’єкти та укриття на КПВВ залишаються
неналежними. Крім того, тривалі черги та екстремальні погодні
умови продовжують впливати особливо на людей похилого віку та
людей з інвалідністю. Належне обслуговування пунктів перетину
має вирішальне значення для забезпечення безпечного і гідного
перетину.
Перетин «лінії розмежування» потребує оформлення спеціального
дозволу, який необхідно регулярно продовжувати. Система подачі
заявок на отримання дозволу не є легкодоступною, особливо для
людей похилого віку, і регулярні збої в роботі призводять до втрати
інформації, що перешкоджає перетину. Щоби полегшити умови для
мільйонів цивільних громадян, які регулярно перетинають «лінію
розмежування», необхідно було б надати можливість отримати
дозвіл на необмежений термін через доступну процедуру подачі
заяв.
Доступ до соціальних виплат і пенсій. Більшість людей із НПУТ
перетинають «лінії розмежування» в основному, щоби отримати
доступ до пенсій і соціальних виплат на ПУТ. Останні дані247 свідчать
про те, що з моменту початку конфлікту кількість зареєстрованих
пенсіонерів із НПУТ, які отримують свої пенсії, скоротилася на 60
відсотків, що становить серйозну проблему у сфері захисту прав.
244. REACH (2019). Protection assessment of isolated settlements in GCA.
245. REACH (2019). Economic security assessment.
246. R2P (2019). Humanitarian access in Eastern Ukraine – Overview.
247. Інформаційна довідка ООН «Виплати пенсії ВПО та особам, які проживають на територіях, не
підконтрольних Уряду на сході України»
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З початку конфлікту пенсіонери з НПУТ отримували свої виплати
тільки в тому випадку, якщо вони їздили на ПУТ для верифікації
статусу ВПО кожні 60 днів. Із 2016 року були введені додаткові
обмежувальні заходи для верифікації того, чи дійсно пенсіонери з
реєстрацією ВПО переїхали на ПУТ. Ця політика відіграла значну роль
в обмеженні доступу до пенсій для людей, які проживають на НПУТ.
Кілька судових рішень, винесених у 2018 році, засудили і визнали ці
заходи недійсними. Заборгованість по пенсіях перед пенсіонерами
з НПУТ наразі складає 53 млрд грн (1,89 млрд дол. США), які мали
б виплачуватися з державного бюджету. У червні 2019 року Уряд
України прийняв поправки, які передбачають подвоєння первісної
суми, виділеної на покриття пенсійних виплат за відповідними
судовими рішеннями. Однак питання про введення спеціальної
процедури погашення цієї заборгованості, а також механізму оплати
для тих, хто не може подорожувати, усе ще не вирішене.
Доступ до виплат, таких як щомісячна допомога ВПО, також
залишається проблемою. Для дванадцяти відсотків ВПО з моменту
їхньої реєстрації в якості ВПО були припинені соціальні виплати,
половина з них - це призупинення допомоги ВПО.
Реєстрація ВПО та документи, що посвідчують особу та
державну реєстрацію актів цивільного стану. Понад п'ять років
ВПО та постраждале внаслідок конфлікту населення на НПУТ і в
Криму стикаються з проблемами, коли отримують документи, що
посвідчують особу, цивільний стан і власність. Це має значний
вплив на всі аспекти їхнього життя, обмежуючи доступ до послуг
і пільг, а також свободу пересування, особливо в районах вздовж
«лінії розмежування». Аналіз судових рішень за 2016—2018 роки
свідчить про те, що тільки 44% дітей, народжених у Донецькій
і Луганській областях (НПУТ), і 11% дітей, народжених у Криму,
отримали свідоцтва про народження, видане українськими
державними органами248. Ситуацію можна було б покращити за
умови повного виконання закону №2268, прийнятого в січні 2018
року, який підтверджує недійсність усіх документів, виданих на
НПУТ, але вводить виняток для «документів, що засвідчують факти
народження або смерті людини». Це не стосується Криму. Офіційне
підтвердження смерті, яка сталася на НПУТ, також важко отримати
на ПУТ, що може призвести до проблем щодо успадкування та
прав власності. За відсутності адміністративних процедур люди,
що проживають на НПУТ і в Криму, повинні звернутися до суду для
встановлення факту народження/смерті для видачі відповідних
свідоцтв, що створює додаткове навантаження для сімей249.
Загалом процедури реєстрації ВПО та отримання документів, що
посвідчують особу та державну реєстрацію актів цивільного стану,
є складними, і люди висловлюють потребу в постійній правовій
допомозі з боку гуманітарних організацій. Водночас мешканці
ізольованих населених пунктів та сільських районів вздовж «лінії
розмежування» потребують правової допомоги на місці через

248. ОБСЄ. Тематичний звіт «Пункти пропуску уздовж лінії зіткнення: причини переміщення
цивільних осіб і труднощі, з якими вони стикаються при перетині», січень 2018 р. - жовтень
2019 р. Доступний за посланням: https://www.osce.org/special-monitoring-mission-toukraine/440504?download=true
249. Там само.
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зростаюче обмеження пересування250.
Психічне здоров'я і психосоціальна підтримка. Цивільне
населення, яке проживає по обидва боки «лінії розмежування»,
стикається з постійною загрозою загибелі або поранення в
результаті обстрілу, унаслідок військової присутності, наявності
мін і ВЗВ. Родини висловлюють серйозну стурбованість у зв'язку
з обстрілами, зокрема в Луганській і Донецькій областях (ПУТ),
незважаючи на зменшення кількості домогосподарств в межах 5 км
від «лінії розмежування», які повідомляють про обстріли, з 86% влітку
2018 року до 60% влітку 2019 року251. Вони також повідомляють про
почуття незахищеності та психологічні розлади, такі як порушення
сну та тривога. Серед ВПО загальна поширеність депресії склала
25 відсотків порівняно з 14 відсотками серед населення загалом.
Жінки зазвичай страждають більше, ніж чоловіки252. Водночас
лише близько 20 відсотків ВПО, які страждають від сильної тривоги
та депресії, намагалися отримати підтримку в сфері психічного
здоров’я253.
Відсутність підтримки щодо психічного здоров'я і психосоціальної
допомоги є ключовою прогалиною в сфері захисту та охороні здоров'я
в районах, постраждалих унаслідок конфлікту, особливо поблизу
«лінії розмежування». Необхідно розширити доступ до інформації та
збільшити інформування щодо послуг у сфері психічного здоров'я
та психосоціальних послуг, а також щодо симптомів, пов'язаних зі
стресом, та механізмів позитивного пристосування до наслідків
конфлікту для всіх людей, які постраждали внаслідок конфлікту,
зокрема для тих, хто потребує такої допомоги найбільше, а саме
жінок, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю.
Захист ВПО. Зараз багато ВПО не мають умов, щоби почати
відновлення свого життя до врегулювання конфлікту. Близько
34% ВПО повідомили, що не мають наміру повертатися на місця
постійного проживання, в той час як 23% заявили про готовність
повернутися після закінчення конфлікту, а 41% відповів або
«можливо, в майбутньому», або «важко відповісти»254. Тому ВПО
слід усе частіше надавати доступ до засобів до існування та
можливостей працевлаштування, житла та рівного доступу до
медичного обслуговування та послуг у тому місці, де вони наразі
проживають. Хоча в кінці 2018 року Уряд України розробив план
заходів із реалізації національної стратегії інтеграції ВПО, багато ВПО
стикаються з постійними проблемами щодо пошуку довгострокових
рішень. Вони особливо страждають від відсутності власного житла,
гідних засобів до існування та можливостей працевлаштування з
відповідною заробітною платою255.
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дій майно часто недоступне та зазначається як одна з найбільш
гострих проблем людьми, які проживають у районах, постраждалих
унаслідок конфлікту. У липні 2019 року Кабінет Міністрів України
запровадив адміністративну процедуру відшкодування збитків за
пошкоджене та зруйноване житло. Після повільного старту Кабінет
Міністрів погодився виділити додаткові кошти на будівництво
доступного житла для 700 ВПО в листопаді 2019 року. Створений
механізм, як і раніше, має свої недоліки, включаючи його
обмеженість, низькі об’єми відшкодування, відсутність доступних
бюджетних ресурсів та обмежені можливості державних установ
для впровадження цього механізму на практиці.
Відсутність доступу до конкретних послуг, пов'язаних із правом на
житло, землю та майно, не дозволяє багатьом людям, постраждалим
унаслідок конфлікту, відстоювати свої права, зокрема — мешканцям
НПУТ, людям, що живуть в ізольованих населених пунктах, людям
похилого віку та людям з інвалідністю, а також людям із важкими
захворюваннями. Водночас відповідні заходи українських органів
влади часто є тривалими та дорогими, що не дозволяє найбільш
вразливим людям добитися відновлення своїх майнових прав у
судовому або адміністративному порядку. Через відсутність зібраних
даних, особливо на НПУТ і міських центрах ПУТ, загальна кількість
людей із потребами у цій сфері в Україні може бути значно більша,
ніж за оцінками. Загальна оцінка потреб, пов’язаних із правом на
житло, землю та майно, має бути пріоритетним завданням на 2020
рік.
Відсутність правовстановлюючих документів щодо права власності
та офіційних договорів оренди, що гарантують безпеку користування
житлом, впливає на надання житлової допомоги та може
обмежувати можливості людей звертатися за відшкодуванням від
держави. Забезпечення прав на житло, землю та майно внутрішньо
переміщених осіб, у тому числі тих, хто знаходиться в центрах
компактного проживання, є для них головною умовою досягнення
будь-якого довгострокового розв’язання проблеми переміщення.
Згідно з українським законодавством, для проведення більшості
будівельних або відновлювальних робіт, які виконуються на
об’єктах нерухомості, необхідно підтвердження права власності
для отримання дозволу на будівництво та інших формальностей.
Недотримання цих нормативних вимог може призвести до
адміністративних стягнень, зокрема штрафів, виселення і навіть
знесення споруди. Наразі попередньою умовою для отримання
потенційним бенефіціаром допомоги у вигляді капітального
ремонту або допомоги з житлом є подання пакета документів,
що підтверджують право власності/майнові права людини на
пошкоджений будинок.
Через державну бюрократію, а також правові складності або
прогалини отримання документів на право власності є тривалим
і дорогим процесом. В залежності від обставин, цей процес може
коштувати власнику від декількох сотень до понад 10 000256
гривень. У багатьох випадках люди, які намагаються реалізувати
свої права на житло, землю та майно, повинні спочатку оплатити
технічні послуги, які вони не можуть собі дозволити, оскільки немає
256. Близько 400 дол. США або в 5 разів більше середньої заробітної плати в Україні.

способів відмовитися від таких зборів і прискорити надання послуг.
Крім того, у найскладніших випадках судовий розгляд може тривати
більше року. Через це організації, які проводять ремонт житла, не
можуть здійснювати необхідні відновлювальні або ремонтні роботи
для найбільш вразливих груп населення, які в іншому випадку
мали б право на житлову допомогу, оскільки бенефіціари не в змозі
виконати необхідні правові та пов'язані вимоги для проведення
робіт із їхнім житлом або на їхній земельній ділянці.

Захист дітей
Покоління дітей зростає в умовах конфлікту, що негативно
позначається на їхньому добробуті та може мати довгострокові
наслідки.
Пов’язані з конфліктом психологічні травми і відсутність засобів
до існування призвели до використання негативних механізмів
пристосування, таких як зловживання алкоголем і наркотиками,
які збільшують ризик побутового насильства та відсутності опіки
над дітьми257. Одну з найбільш вразливих груп складають хлопчики,
які живуть у межах 5 км від «лінії розмежування»258. Хлопчики
в таких районах демонструють низький рівень здатності до
відновлення та життєвих навичок, що частково пояснюється тим,
що їхні батьки та матері, в основному батьки, не відвідують заняття
з позитивного батьківства, а також гендерними стереотипами,
які заважають хлопчикам і чоловікам звертатися по допомогу259.
Окрім того, підвищується ризик того, що дівчатка-підлітки із сімей,
що опинилися у важких життєвих обставинах, будуть залучені в
надання комерційних сексуальних послуг, у тому числі із солдатами.
Як повідомляється, міни і ВЗВ становлять одну з найбільш серйозних
загроз для безпеки дітей260. Унаслідок тривалості конфлікту бойові
дії сприймаються як норма; крім того, люди починають втрачати
пильність: наприклад, коли діти грають у небезпечних районах,
у тому числі в районах, забруднених мінами, що призводить до
поранень і загибелі. Хлопчики становлять понад 80 відсотків жертв,
пов'язаних із мінами/ВЗВ, серед дітей261. Водночас жертви наземних
мін та ВЗВ мають обмежений доступ до спеціалізованих послуг,
таких як реабілітація, психосоціальна підтримка та юридична
допомога, а також до заходів інклюзивної освіти262.
Як повідомляють, мілітаризація дітей стає все більш поширеною
по обидва боки «лінії розмежування» в рамках шкільних програм,
а також позакласних заходів, таких як військово-патріотичні клуби,
патріотичні літні табори та відвідування військовими навчальних.
закладів. Під час цих заходів хлопчики й дівчатка навчаються
поводженню зі зброєю та отримують доступ до військової підготовки.
Загалом військова присутність у громадах, особливо поблизу шкіл,
створює численні загрози для безпеки дітей. Діти повідомляють,
що бояться перетинати контрольні пункти й бояться присутності
військових263.
257. Київський міжнародний інститут соціології. Психологічне здоров’я в Луганській та Донецькій
областях. 2018 р.
258. ЮНІСЕФF. Результати SCORE.
259. Моніторинг партнерів з захисту дітей і результати SCORE ЮНІСЕФ.
260. Моніторинг Субкластера з питань захисту дітей.
261. Статистика Управління Верховного комісара з прав людини.
262. DRC-DDG, ЮНІСЕФ. Оцінка потреб дітей, які постраждали від мін або вибухонебезпечних залишків
війни. 2018 р.
263. REACH, там само.
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Допомога для дітей, постраждалих унаслідок конфлікту. Станом на
серпень 2019 року 12 090 та 11 496 дітей у Донецькій і Луганській областях
(ПУТ), відповідно, отримали офіційний статус дітей, які постраждали
внаслідок збройних конфліктів, що дозволяє їм отримувати адресну
допомогу. Через відсутність належної документації та невизначеність
критеріїв, деякі діти, які отримали поранення в перші роки конфлікту, а
також діти, які стали жертвами наземних мін, не можуть отримати цей
статус або підтвердити наявність у них інвалідності.
Ризик безгромадянства для дітей на НПУТ. Тільки 44% дітей, що
народилися на НПУТ в період із 2016 по 2018 роки, отримали свідоцтва
про народження, видані українськими органами влади264. Для решти
дітей існує підвищений ризик безгромадянства, оскільки свідоцтва,
видані де-факто установами, не визнаються Урядом України. Діти
та підлітки, батьки яких працюють у де-факто установах, не мають
можливості отримати українську документацію.

Протимінна діяльність
Мінне забруднення залишається однією з ключових проблем в Україні,
яке, за оцінками, впливає на життя близько двох мільйонів чоловіків,
жінок і дітей на ПУТ265. Україна посідає п’яте місце у світі за кількістю
жертв наземних мін та інших ВЗВ266. У 2018267 році в Україні було
зафіксовано близько 325 жертв, а з 2014 року – понад 1 000. Мінне
забруднення також ускладнює доступ до продовольства та засобів до
існування, оскільки люди не можуть займатися сільськогосподарською
діяльністю, рибальством чи тваринництвом. Воно також наражає
на небезпеку людей при зборі дров для опалення, що поширене у
постраждалих внаслідок конфлікту районах268. Наявність мін і ВЗВ
також ускладнює технічне обслуговування та ремонт пошкодженої
інфраструктури.
Україна не має національної централізованої бази даних про
жертви наземних мін/ВЗВ, яка могла б бути підставою для чіткого
і прозорого процесу отримання цивільним населенням офіційного
статусу внаслідок їхнього поранення та отримання допомоги або
відшкодування. Зараз тільки діти у віці до 18 років мають право
на фінансову підтримку в разі їхнього поранення мінами або ВЗВ.
Психологічна підтримка для постраждалих, їхніх сімей і громад
залишається значною мірою недоступною. Інформування про мінну
небезпеку також залишається недостатнім з огляду на масштаб
потреб, особливо на НПУТ.
За попередніми оцінками національних органів влади269, 15 000 км2
Донецької та Луганської областей по обидва боки «лінії розмежування»
забруднені наземними мінами і ВЗВ. Але великі ділянки землі досі не
обстежені, тому важко визначити повний обсяг мінного забруднення.
На НПУТ неможливо оцінити рівень мінного забруднення через
обмежений гуманітарний доступ, але він, ймовірно, буде значним.
264. Інформаційна довідка ООН. Реєстрація народження, лютий 2019 р.
265. Субкластер з питань протимінної діяльності (2019 р.) Під час оцінки враховувалися мапи
інцидентів, районів, постраждалих унаслідок бойових дій, та чисельність населення, яке проживає в
таких населених пунктах. Точна кількість осіб, які наражаються на небезпеку наземних мін та ВЗВ на
НПУТ, залишається невідомою.
266. Міжнародна кампанія із заборони наземних мін (2018 р.). Звіт 2018 р. Landmine Monitor. Доступно
за посиланням: http://www.the-monitor.org/media/2918780/Landmine-Monitor-2018_final.pdf .
267. 2019 Landmine Monitoring report.
268. Там само.
269. ОБСЄ. Тематичний звіт: Вплив мін, невибухлих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів
на цивільне населення в Донецькій та Луганській областях на сході України, січень 2018 р. - жовтень
2019 р. (https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/442219?download=true )
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Прийняття Закону «Про протимінну діяльність» у грудні 2018 року
забезпечує інституційну структуру для сектору протимінної діяльності.
Проте залишаються значні проблеми, пов’язані з його імплементацією,
зокрема брак фінансових ресурсів. Поправки до Закону, прийняті у квітні
2019 року, дозволяють пряме донорське фінансування протимінної
діяльності. Цей крок може полегшити донорську підтримку діяльності
з гуманітарного розмінування та підготовку фахівців для забезпечення
точного виявлення забруднення мінами та ВЗВ, що було ускладнено
головним чином через брак фінансових коштів.

Гендерно зумовлене насильство
Висока концентрація військових у поєднанні з розповсюдженням
зброї, слабкою правоохоронною системою та безкарністю злочинців,
збільшили ризик гендерно зумовленого насильства для людей, які
проживають вздовж «лінії розмежування», особливо жінок та підлітків
— хлопців і дівчат. Економічні труднощі, викликані втратою засобів до
існування, також збільшили вразливість до різних форм насильства.
Контрольні пункти вважалися одними з найнебезпечніших місць з
точки зору вразливості перед усіма формами насильства270.
Серед жінок, постраждалих унаслідок конфлікту, поширеність
фізичного та сексуального насильства з боку партнерів, які брали
участь у збройному конфлікті в Україні, становить 31 % порівняно з 15
% серед партнерів-некомбатантів271. На ПУТ 20 відсотків постраждалих
від конфлікту людей похилого віку, 75 відсотків із яких складають
жінки, повідомили, що вони стикалися щонайменше з одним проявом
насильства та жорстокого поводження272.
Відсутність перевірених і сукупних даних щодо випадків пов’язаного з
конфліктом гендерно зумовленого насильства в Донецькій і Луганській
областях залишається серйозною проблемою. Про випадки гендерно
зумовленого насильства зазвичай повідомляється недостатньо
через можливу стигматизацію, а також через відсутність допоміжних
служб і системи направлення для отримання допомоги. Проте місцеві
інституційні партнери повідомляють, що потреба в такій підтримці
зросла в порівнянні з попередніми роками.
Відсутність доступу до життєво важливої інформації та послуг. За
останні кілька років українська законодавча та інституційна база
вдосконалювалася, що відкриває можливості для подальших
кроків щодо запобігання і ліквідації наслідків гендерно зумовленого
насильства. Одним із прикладів цього є Закон «Про запобігання і
протидію домашньому насильству», який був прийнятий у січні 2019
року та передбачає кримінальну відповідальність за більш широкий
спектр проявів гендерного насильства. Ще однією позитивною подією є
збільшення до 37 бригад мобільної групи з протидії насильству «Поліна»
по всій Україні, включно із шістьма бригадами у двох постраждалих
областях. Проте все ще відсутній доступ до життєво необхідних послуг,
зокрема психосоціальної підтримки, медичної і правової допомоги,
а також безпечних місць і притулків. Люди, які пережили гендерно
зумовлене насильство, мають обмежені можливості та часто змушені
залишатися в небезпечних умовах, оскільки в Луганській області (ПУТ)
270. UNFPA Gender-based violence in conflict affected regions of Ukraine – analytical report 2018 (https://
ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/gbv%20in%20the%20conflict-affected%20regions%20of%20
ukraine_eng.pdf)
271. OSCE (2018). Well-being and Safety of Women survey.
272. HelpAge (2018). Humanitarian needs of older women and men in government-controlled areas of Donetsk
and Luhansk oblasts, Ukraine; Baseline report
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взагалі немає притулків для постраждалих, а в Донецькій області (ПУТ/
НПУТ) – їх недостатньо. Надання підтримки людям, які пережили
гендерно зумовлене насильство, і людям, які наражаються на такий

ризик, на НПУТ та в ізольованих населених пунктах є складним
завданням через відсутність гуманітарного доступу та нестачу
медичних/психосоціальних служб і правоохоронних органів.

№

ІНДИКАТОРИ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

1

% людей, які в якості головної безпекової проблеми назвали обстріли

Міжсекторальні оцінки (REACH)

2

% членів домогосподарства, які не мають соціального працівника

Міжсекторальні оцінки (REACH)

3

% домогосподарств із числа «непереміщених осіб» та «переміщених осіб
та осіб, які повернулися на постійне місце проживання», які проживають
у частково пошкодженому або зруйнованому житлі за відстанню до
«лінії розмежування»

Кластер з питань захисту

4

% ВПО, які змушені скорочувати витрати навіть на харчування або
мають кошти лише на продукти харчування

Звіт Національної системи моніторингу
(МОМ)

6

% ВПО, які не інтегровані в приймаючі громади

Кластер з питань захисту

7

% дорослого населення (18-59 років), які перетнули «лінію
розмежування» щонайменше один раз у 2018 році для розв’язання
питань, пов’язаних із документами, пенсією та возз’єднанням сім'ї

Кластер з питань захисту

8

% людей похилого віку, які перетнули «лінію розмежування»
щонайменше один раз у 2018 році для отримання пенсії або розв’язання
основних проблем (зняття коштів або придбання базових товарів)

Кластер з питань захисту

9

% членів домогосподарств, які не мають документів

Міжсекторальні оцінки (REACH)

10

кількість дітей, народжених на НПУТ між 2015 та 2018 роками, які не
отримали свідоцтва про народження від українських органів

Кластер з питань захисту

11

% домогосподарств, які повідомили про потребу в правовій допомозі
щонайменше одного члена родини

Міжсекторальні оцінки (REACH)

12

% жінок (18+), яким недоступні послуги, пов’язані із гендерно
зумовленим насильством

Кластер з питань захисту

13

% дітей та опікунів, які потребують психосоціальної підтримки або
послуг захисту дітей

Кластер з питань захисту

14

% людей, які наражаються на небезпеку внаслідок забруднення
території мінами та боєприпасами, що не розірвалися

Кластер з питань захисту
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OПИТНЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Літня жінка перед своїм будинком, який потрапив під обстріл.
Фото: УКГС/Валіджон Раноєв

3.5

Житло та непродовольчі
товари (НПТ)

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

384 тис. 54%

ДІТИ

ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

27%

28%

10%

Огляд
Під час конфлікту по обидва боки «лінії розмежування» було
пошкоджено понад 55 000 житлових будинків. Хоча 67 відсотків
таких пошкоджень було відремонтовано гуманітарними партнерами,
залишаються значні прогалини, особливо у важкодоступних районах
із високим рівнем небезпеки і обмеженим фізичним доступом.
Відсутність належних і перевірних даних про пошкодження
житлових об'єктів усе ще залишається проблемою для гуманітарних
партнерів, особливо на НПУТ. Через відсутність стабільного
гуманітарного доступу партнери по Кластеру житла/НПТ не змогли
провести систематичну перевірку пошкоджень на НПУТ, де з
початку конфлікту було відремонтовано лише 12 453 будівлі (для
22 968 домогосподарств). Це призвело до того, що тисячі родин
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залишаються в надзвичайно вразливому становищі.
Суворі українські зими продовжують становити загрозу для
життя та добробуту людей по обидва боки «лінії розмежування».
Такі екстремальні умови посилюють гуманітарні потреби людей,
постраждалих унаслідок конфлікту, у зв'язку зі зростанням труднощів
із доступом до послуг, частим пошкодженням важливих об'єктів
інфраструктури, що впливає на роботу систем водопостачання
й опалення, і значним зменшенням економічних можливостей
домогосподарств щодо оплати за комунальні послуги та покупки
необхідних взимку товарів. Через тривалий конфлікт люди вже
використали свої фінансові заощадження, і є багато тих, хто так і не
зміг відновити свої засоби до існування. У результаті майже 30 000

ЖИТЛО ТА НЕПРОДОВОЛЬЧІ

вразливих домогосподарств як на ПУТ, так і на НПУТ, стикаються з
труднощами, готуючись до зимового періоду. Отже, допомога саме
їм була визначена партнерами Кластера житла/НПТ у якості одного
з пріоритетів надання підтримки для підготовки до зими.
Доступне житло, соціальне житло та механізми відшкодування за
пошкоджене майно, особливо для ВПО, все ще є найважливішою
потребою для досягнення важливих сталих довгострокових рішень.
Понад 400 000 ВПО по всій Україні живуть в орендованому житлі, та
6 800 — у невідповідних умовах центрів компактного проживання.
Вони стикаються з підвищеною вразливістю, пов’язаною з
наявністю фінансових боргів і загрозою примусового виселення.

Постраждале населення
Люди, у яких було пошкоджено майно. Кількість людей, які
потребують ремонту будинків по обидва боки «лінії розмежування»,
поступово скорочується завдяки зусиллям різних задіяних сторін,
у тому числі місцевих органів влади, Державної служби України
з надзвичайних ситуацій (ДСНС), бригад, громад та гуманітарних
організацій. Скорочення потреб у ремонті будинків спостерігається
зокрема на ПУТ, де, за оцінками, 2000 домогосподарств із числа
непереміщених осіб, людей, які повернулися на своє постійне
місце проживання, і ВПО продовжують проживати в частково
пошкоджених або зруйнованих будинках. Згідно з «Гуманітарною
оцінкою пошкодження житла»273, більшість із них проживають
у межах 10 км від «лінії розмежування», і половина з них – люди
похилого віку, а 65 % – домогосподарства, очолювані жінками. До
числа найбільш вразливих груп населення належать безробітні
особи працездатного віку. Через обмежений доступ оцінка житлових
потреб на НПУТ не проводилася, унаслідок чого оцінити обсяг
гуманітарних потреб там практично неможливо.
Люди, які потребують допомоги для підготовки до зими.
Загальна кількість людей, що потребують допомоги в підготовці
до зими, становить майже 400 000 осіб274 по обидва боки «лінії
розмежування». Важливо зазначити, що для населення як на ПУТ,
так і на НПУТ доступні деякі субсидії для підготовки до зимового
періоду. Проте такої допомоги недостатньо для задоволення потреб
усіх людей. Згідно з оцінками, представленими Кластером житла/
НПТ (на основі інформації, отриманої від районних адміністрацій),
близько 30% всіх потреб людей, пов’язаних із підготовкою до
зимового періоду, покриваються за рахунок державних субсидій.
Оскільки допомога з підготовкою до зими є доповненням до
підтримки, що надається державними установами, було виявлено
прогалину275 щодо забезпечення потреб майже 70 000276 осіб, які
потребують допомоги з підготовки до зими. Така підготовка часто
є недоступною або дорогою, особливо в ізольованих населених
пунктах, де немає якісних ринків, як в адміністративних центрах.
Потреби щодо підготовки до зими варіюються залежно від місця
273. Норвезька рада у справах біженців (2019 р.).
274. На ПУТ 50 200 домогосподарств (або 121 485 осіб); на НПУТ 105 903 домогосподарства (або 256
285 осіб).
275. Прогалину в потребах було виявлено в процесі підготовки Winterization Guidelines (Керівництва
з питань допомоги щодо підготовки до зими) Кластера житла/НПТ. На момент підготовки Огляду
гуманітарних потреб 12 партнерів узяли на себе зобов’язання забезпечити потреби бенефіціарів щодо
підготовки до зимового періоду на ПУТ, і ще три на НПУТ.
276. На ПУТ 5 531 домогосподарство (або 13 385 осіб); на НПУТ 23 182 домогосподарства (або 56 100
осіб).

знаходження, відстані від «лінії розмежування», а також відстані
до найближчого ринку/адміністративного центру. Люди, які
проживають у міських населених пунктах у межах 5-20 км від «лінії
розмежування», як правило, мають більший доступ до ринків та
централізованої системи енергопостачання, в той час як у межах до
5 км, особливо в сільській місцевості, люди залежать від твердого
палива для індивідуальних обігрівачів. У деяких випадках люди
можуть заплатити за паливо, але потребують допомоги з доставкою.
ВПО в центрах компактного проживання. Центри компактного
проживання були лише тимчасовим рішенням для найбільш
вразливих ВПО, у яких не було іншого житла. Станом на 2019 рік
близько 6 800 ВПО ще проживають у майже 160 центрах компактного
проживання по всій Україні (у порівнянні з приблизно 6 000 ВПО,
зареєстрованих Кластером житла/НПТ у 2017 році). Серед їхніх
мешканців налічується близько 2 000 людей похилого віку і 1 700
дітей у віці до 18 років. Більшість центрів компактного проживання
розташовані в Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях,
і більшість ВПО проживають у будинках або спорудах, які не були
призначені для тривалого проживання. Хоча для того, щоби точніше
визначити потреби ВПО в довгострокових рішеннях, необхідно
провести комплексне профілювання відповідно до рекомендацій
місії Спільної служби з профілювання внутрішньо переміщених осіб
(JIPS) в Україну в 2016 році. Багато центрів компактного проживання
повідомили про свої потреби партнерам по Кластеру, серед них:
допомога з підготовки до зими, індивідуальна правова підтримка та
довгострокові житлові рішення.

Аналіз гуманітарних потреб
Ремонт пошкоджених будинків. Те, що у 2019 році було пошкоджено
570 будинків, свідчіть про тенденцію до стабілізації (в минулому році
за той же період було пошкоджено 630 будинків). На ПУТ Кластер
житла/НПТ виявив прогалини щодо задоволення потреб 2 000
домогосподарств, які потребують гуманітарного ремонту: близько
1 260 і 740 будинків відповідно в Донецькій і Луганській областях.
Масштаби пошкоджень на НПУТ залишаються невідомими, оскільки
партнери не можуть провести детальну оцінку через небезпеку
й обмеження доступу. За оцінками фахівців, можна говорити про
десятки тисяч пошкоджених або зруйнованих будинків, але варто
зробити застереження, що немає оцінок кількості людей, які
проживають у цих будинках. Більша частина пошкоджень виявлена
в «гарячих точках», розташованих поблизу «лінії розмежування».
Утримання майна в районах, постраждалих унаслідок конфлікту,
також усе частіше стає проблемою. Житлові приміщення й об'єкти
соціальної інфраструктури, які не отримували належного технічного
обслуговування протягом останніх п'яти років, незабаром можуть
опинитися в критичному стані. Це може призвести до того, що
тисячі людей у сільських та міських районах зіткнуться з новою
кризою, оскільки ці будинки стануть непридатними для життя.
Крім важкодоступності та неможливості підтримувати ці об'єкти
в належному стані, ситуація ускладнюється також унаслідок
безпекових і фінансових проблем, а також в зв’язку з тим, що ці
будинки не потрапляли під обстріли, а, отже, гуманітарні організації
ніколи не розглядали наданням їм підтримки. За оцінками місцевої
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влади, на ПУТ налічується близько 4 000-4 500 об'єктів нерухомості,
які потребують підтримки щодо технічного обслуговування.
Допомога з підготовки до зими. Підготовка до зими залишається
життєво необхідною для вразливих мешканців по обидва боки
«лінії розмежування», особливо в населених пунктах з обмеженою
безпекою і складним фізичним доступом. У холодні зимові місяці
багато таких домогосподарств залежать від вугілля, дров або
інших видів палива для опалення, які часто недоступні або дорого
коштують. Згідно з недавнім дослідженням в ізольованих населених
пунктах, проведеним REACH і Кластером захисту, середня ціна
однієї метричної тонни вугілля становить близько 7 000 гривень.
Враховуючи, що середньомісячна пенсія в Україні складає приблизно
3 000 гривень, це становить значну частину доходу пенсіонера.
В умовах суворих зимових температур, нестача опалення суттєво
впливає на здоров'я та добробут людей. Наявні дані свідчать про
те, що 11 % домогосподарств повідомили про недостатній рівень
опалення. Цей показник був особливо високим у сільських районах
– 37 %, причому 23 % з них заявляли, що недостатньо тепло було
більше одного дня. Дефіцит палива призводить до того, що майже
третина домогосподарств (29 %) повідомляє, що в приміщеннях
недостатньо тепло, причому частіше в сільських громадах (36 %),
ніж у міських домогосподарствах (27 відсотків).
Постійні житлові рішення для ВПО. Понад 1,4 мільйона осіб
зареєстровані в якості ВПО Урядом України. Хоча деякі з них змогли
забезпечити засоби до існування і відновити своє життя, багато
ВПО залишаються вразливими та живуть в умовах тривалого
переміщення. Більш ніж 62%277 усіх ВПО в Україні продовжують
жити в орендованих квартирах і платити надмірну орендну плату
і сплачувати комунальні послуги, на що вони витрачають значну
частину своїх доходів.

За оцінками 6 800 ВПО проживають у центрах компактного
проживання по всій Україні, багато з них у складних умовах. Через
накопичені борги за оренду та комунальні послуги багато з них
знаходяться під загрозою виселення. З минулого року кількість
повідомлень про випадки виселення ВПО різко збільшилася
і продовжує зростати. За даними Кластера житла/НПТ, що
щонайменше чотири центри компактного проживання знаходяться
під загрозою виселення, а в семи модульних містечках скоро
закінчиться термін користування278. Це призведе до того, що для
понад 2 000 ВПО виникне загроза опинитися без даху над головою.
Значна частка ВПО, які проживають у центрах компактного
проживання, — це люди похилого віку, люди з інвалідністю та діти,
для яких це може бути небезпечно для життя, особливо з огляду
на початок зимового періоду в поєднанні з відсутністю допомоги
щодо підготовки до зими. За інформацією координаторів центрів
компактного проживання в Донецькій і Луганській областях (де
проживає близько 1 000 ВПО), пріоритетною потребою для того,
щоби пережити зиму, є вугілля. А для решти ВПО (6 600 осіб), які
проживають у центрах компактного проживання в інших областях,
нагальною потребою є пошук довгострокових рішень у сфері житла.
Крім того, близько 50 000 вразливих ВПО, осіб, які повернулися на
постійне місце проживання, і непереміщених осіб, які проживають
у соціальних установах і неспеціалізованих центрах компактного
проживання на НПУТ, потребують критичної допомоги з підготовки
до зими, щоби пережити майбутню зиму.

№

ІНДИКАТОРИ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

1

% домогосподарств, які повідомили про недостатній рівень опалення
взимку

REACH

2

% домогосподарств, які проживають у пошкоджених помешканнях

Міжсекторальні оцінки (REACH)

3

% переміщених домогосподарств, які повідомляють про ремонт їхнього
житла за місцем постійного проживання

Міжсекторальні оцінки (REACH)

4

% закладів, пошкоджених унаслідок конфлікту (в будь-який час із
початку конфлікту)

Міжсекторальні оцінки (REACH)

277. Національна система моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами, 2019
р.
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В останні кілька років почалося впровадження низки програм,
спрямованих на надання допомоги ВПО в пошуку довгострокових
житлових рішень, у тому числі шляхом надання субсидій із
державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла
муніципальною владою. Водночас такі програми охоплюють лише
невелику частину постраждалого населення. Необхідно точніше
розуміння того, як організації, які працюють у кластері житла,
можуть більш ефективно доповнювати або підтримувати державні
ініціативи.

278. Модульні містечка в Україні були призначені для тимчасового забезпечення житлом на короткий
термін до 6 місяців. Після 5 років конфлікту вони мають серйозні проблеми з дахом, електропроводкою
та системами комунальних послуг.

ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА (ВСГ)

ЗОЛОТЕ 1, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Жінка везе питну воду додому.
Фото: УКГС/Євген Малолетка

3.6

Вода, санітарія та гігієна (ВСГ)
ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ

2,8 млн 54%

ДІТИ

ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

14%

36%

12%

Огляд
У 2019 році внаслідок спрямованих і невибіркових обстрілів, які не
припиняються, постраждала цивільна інфраструктура та персонал
комунальних служб; крім того, обстріли призводили до перебоїв
в енергопостачанні, яке необхідне для роботи залежних від нього
систем водопостачання в регіоні, де водні ресурси обмежені. У 2019
році було зареєстровано 88 інцидентів, які вплинули на цивільні
об’єкти водопостачання, що в середньому означає один інцидент
кожні чотири дні; це на дев'ять відсотків більше, ніж у 2018 році.
Тривогу та занепокоєння викликає ситуація з насосною станцією
першого підйому Південно-Донбаського водогону. Розташована
на «лінії розмежування» станція, яка забезпечує водопостачання
для 1,1 мільйона людей по обидва боки «лінії розмежування»,

у 2019 році потрапляла під обстріли понад 40 разів. Отже, через
часті перебої у водопостачанні, викликані цими інцидентами, і
відсутність доступу для проведення ремонтів (з політичних причин
або внаслідок замінування території) громади залишаються без
безпечного доступу до водопостачання. Унаслідок такої динаміки
також страждають і школи, і лікарні, де відсутність водопостачання
та санітарно-гігієнічних послуг ускладнює лікування травм або
захворювань.
Хоча у всьому світі визнається право людини на водопостачання
та водовідведення, які є життєво необхідними, мільйони людей, які
живуть по обидва боки «лінії розмежування», регулярно стикаються
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з відсутністю або обмеженістю доступу до цих послуг унаслідок
бойових дій та кризи, яка набуває все більш тривалого характеру.
Потреба в допомозі у сфері води, санітарії та гігієни особливо
гостра для сільських домогосподарств в межах 20 км від «лінії
розмежування», особливо для деяких вразливих груп населення,
таких як малозабезпечені люди, люди похилого віку та люди з
інвалідністю. Як показала недавня оцінка279, більш ніж кожна
четверта родина по обидва боки «лінії розмежування» заявила
про те, що за останні п'ять років ситуація з водопостачанням
погіршилася. До найбільш критичних проблем належать перебої
з водопостачанням, відсутність доступу до водопостачання,
відсутність очищення води і брак коштів для оплати послуг
водопостачання та покупки предметів гігієни. Наслідки відсутності
водопостачання найбільш гостро відчуваються взимку, коли
температура навколишнього середовища може опуститися нижче
-20 градусів за Цельсієм. 81 % систем опалення у двох областях,
постраждалих унаслідок конфлікту, залежить від водопостачання:
опалення забезпечується або системам централізованого опалення,
або за допомогою побутових бойлерів280.

Постраждале населення
Для домогосподарств із дітьми якість питної води та перебої
у водопостачанні є важливою проблемою. Деякі батьки також
підкреслювали, що діти змушені носити в школу пляшки з
водою, тому що водопровідна вода поганої якості і шкідлива для
здоров’я. Будь-яке погіршення доступу до водопостачання і якості
води в районах, постраждалих унаслідок конфлікту, може мати
безпосередні наслідки для здоров’я населення. Коли у квітні 2019
року погіршилася якість води в районі Костянтинівки, протягом
декількох днів було зареєстровано багато випадків гастроентериту
(у 73 випадках із 99 постраждали діти або підлітки). Крім того,
за даними оцінки кластера ВСГ, 6 % домогосподарств із дітьми
повідомили про випадки захворювання через якість води за
останні 12 місяців, а 28 % домогосподарств із дітьми зазначили, що
ситуація з водопостачанням погіршилася з початку конфлікту. Діти
складають 24% населення Луганської та Донецької областей281 (1,3
мільйона з 5,42 мільйона жителів).
Домогосподарства з людьми похилого віку (домогосподарства,
очолювані людьми похилого віку, самотні люди похилого віку
або домогосподарства з членами родини похилого віку). У
20-кілометровій зоні від «лінії розмежування» 67% домогосподарств
мають члена родини похилого віку, а у двох постраждалих унаслідок
конфлікту областях частка людей похилого віку складає 17%
населення. Проте в межах 20 км від «лінії розмежування»282 ця
кількість збільшується до 42 відсотків. 33% домогосподарств із
людьми похилого віку на ПУТ повідомили, що їм потрібна допомога
у водопостачанні. Домогосподарства з членами родини похилого
віку також частіше відчувають проблеми з підтриманням гігієни
і, як показують дані, витрачають на предмети гігієни менше, ніж у
середньому населення в тих же районах. Згідно з результатами
279. Кластер ВСГ. Humanitarian Needs Assessment, 2019 р.
280. Там само.
281. WASH Cluster Study, 2019 р.
282. Там само.
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оцінки ВСГ, тільки 7 % домогосподарств із людьми похилого віку
витрачають більше 300 гривень на людину на місяць на основні
предмети гігієни (вартість базового кошика предметів гігієни),
порівняно з 17 відсотками домогосподарств, які не мають членів
родини похилого віку. Крім того, люди похилого віку повідомляли
про труднощі з доставкою води через фізичні обмеження, особливо
взимку, коли дороги слизькі.
Домогосподарства, в яких є люди з інвалідністю. За оцінками,
42 % домогосподарств, які мають члена родини з інвалідністю,
потребують допомоги з водопостачанням. Або вони наразі не
мають доступу до джерел води відповідної якості, або мають
проблеми з наявністю питної водопровідної води, або не можуть
дозволити собі необхідні матеріали для очищення питної води, або
змушені довго чекати на доставку бутильованої води або доставку
води водовозами (більше 30 хвилин), або в них немає відповідного
місця для зберігання води. Крім того, людям з інвалідністю та людям
похилого віку важче забирати воду, яку доставляють водовозами.
На ПУТ потреби в послугах гігієни та санітарії вищі для
домогосподарств, в яких є люди з інвалідністю: серед них потреби
в таких послугах складають 36% в порівнянні з 26% серед усього
населення. Це означає, що люди змушені самі чистити відстійники
або вигрібні ями, самостійно без сторонньої допомоги вивозити
або спалювати сміття, або що вони зараз не мають доступу до так
званих «поліпшених санітарних умов». Люди з інвалідністю також
найбільш вразливі, коли йдеться про санітарно-гігієнічні потреби:
допомоги у сфері гігієни потребують 22 % у порівнянні із середнім
показником на рівні 14 %. Багато людей з інвалідністю потребують
допомоги, щоби придбати підгузки для дорослих або урологічні
прокладки.
Початкові результати оцінки потреб у кластері ВСГ (проведеної
кількома агентствами)283 показують, що домогосподарства
з доходом нижче середнього частіше потребують допомоги.
А до домогосподарств, системи опалення яких залежать від
водопостачання (до 81%), належать і домогосподарства з
централізованим опаленням (38%) і ті, які користуються приватними
бойлерами (43%). Припинення водопостачанні також ставить під
загрозу роботу систем опалення, а люди не мають можливості
придбати альтернативні види палива, такі як вугілля.

Аналіз потреб
Доступ до водопостачання та опалення. Доступ до
водопостачання залишається однією з ключових проблем як на
ПУТ, так і на НПУТ. Бойові дії у населених пунктах поблизу «лінії
розмежування» створюють ризики для населення, яке покладається
на централізовані комунальні системи, які часто потрапляють під
обстріли. Деякі трубопроводи були пошкоджені неодноразово, що
збільшує вартість і складність такого ремонту, наприклад, у районі
міста Торецьк. Це впливає на надійність систем водопостачання та
здатність водоканалів відремонтувати пошкодження. Крім того, це
впливає на надання комунальних послуг в населених пунктах, які
розташовані між позиціями протиборчих сил.

283. WASH Cluster (2019). Humanitarian Needs Assessment.

ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА (ВСГ)

У межах 20 км від «лінії розмежування» доступ до водопостачання є
більш значною проблемою, ніж на решті ПУТ: менше домогосподарств
мають доступ до централізованого водопостачання (59% у порівнянні
із 72% на решті ПУТ) і менше доступу до поставок бутильованої води
(15% проти 29%) і доставки питної воді водовозами (5% проти 12%).
Більше чверті респондентів, які взяли участь в опитуванні Кластера
ВСГ, повідомили про погіршення ситуації з водопостачанням з
початку конфлікту.
Крім того, доступ до водопостачання був названий основною
проблемою для домогосподарств в ізольованих населених пунктах.
Згідно з недавнім дослідженням ізольованих населених пунктів,
проведених ініціативою REACH та Кластером із питань захисту, 35
% домогосподарств періодично відчувають нестачу води, а 11 %
домогосподарств стикаються з такою проблемою щотижня284. Це не
тільки потребує додаткових витрат на придбання та доставку води,
але і впливає на здатність людей забезпечувати гігієну та засоби
до існування. Серед опитаних жителів 20-кілометрової зони уздовж
«лінії розмежування» 30% зазначили, що їхня ситуація з гігієною
погіршилася, і приблизно стільки ж повідомили, що часті перебої з
водою вплинули на можливість обробляти городи285.
Отже, 31% домогосподарств по обидва боки «лінії розмежування»
потребує допомоги у сфері водопостачанні. Ще гостріше ця потреба
відчувається в межах 20 км від «лінії розмежування», у сільських
мешканців і в домогосподарствах із людьми з інвалідністю286.
Якість води. Ще однією проблемою є якість води в постраждалих
унаслідок конфлікту районах. Згідно з нещодавньою оцінкою ВСГ,
майже дві третини (63%) домогосподарств на ПУТ вважають якість
питної води непридатною. Десяти відсоткам домогосподарств
необхідно очищення води, але вони не можуть дозволити собі такі
витрати. Місцеві колодязі часто не обслуговуються належним чином
(немає кришки або забруднена мотузка для відра), а зберігання води
не відповідає гігієнічним вимогам.

Сім відсотків домогосподарств зберігають воду у відкритих
ємностях, таких як ванна або відро без кришки. Крім того, рівень
довіри до якості водопровідної води дуже низький, оскільки
комунальні служби не проводили жодних аналізів якості води в
побутових споживачів.
Згідно з даними оцінки ВСГ287 , у 4 % домогосподарств на ПУТ за
останні 12 місяців були випадки захворювань через якість води, у
тому числі нетравлення або розлади травлення, зокрема діарея. Це
викликає серйозну стурбованість щодо якості води, і гуманітарні
організації мають провести аналіз якості води на місцях, щоби
або запевнити людей, що вода є належної якості, або забезпечити
засоби для її очищення.
Санітарія та гігієна. Близько 14 % домогосподарств на ПУТ і 13 %
на НПУТ застосовують незадовільні гігієнічні практики, включаючи
використання негігієнічних засобів гігієни менструального циклу,
невідповідне очищення води або відсутність доступу до основних
засобів гігієни, таких як мило, пральний порошок, туалетний папір,
шампунь. Ця проблема є більш серйозною для домогосподарств
у сільській місцевості, малозабезпечених домогосподарств і
домогосподарств із людьми з інвалідністю та людьми похилого
віку288.
Загалом близько 26 % усіх домогосподарств на ПУТ та 20 % на НПУТ
потребують допомоги із санітарією, включаючи допомогу в очистці
відстійників, вивезенні сміття та доступі до покращених санітарногігієнічно послуг. Дослідження MICS 2012289 року показало, що 99%
людей мають доступ або до змивних унітазів (69,5%), або до інших
варіантів вигрібних ям. У 2019 році в Донецькій і Луганській областях
97% домогосподарств мали доступ до поліпшеної санітарії. Загалом
три відсотки домогосподарств використовують негігієнічні вигрібні
ями (без настилу, який можна очищувати) або інші варіанти, і до 9 %
домогосподарств у сільських районах не відповідають мінімальним
очікуваним стандартам.

№

ІНДИКАТОРИ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

1

% домогосподарств, які потребують допомоги у сфері санітарії

Дослідження ВСГ

2

% домогосподарств, які потребують допомоги з водопостачанням

Дослідження ВСГ

3

% домогосподарств, які не мають достатнього доступу до води (для
побутових потреб)

Міжсекторальні оцінки (REACH)

4

% домогосподарств, які потребують допомоги у сфері гігієни

Дослідження ВСГ

5

Використання стратегії пристосування для розв’язання проблеми
нестачі води або відсутності води

Міжсекторальні оцінки (REACH)

284. REACH Humanitarian Trends Analysis 2019.
285. Там само.
286. WASH Cluster (2019). Humanitarian Needs Assessment.

287. Там само.
288. Там само.
289. UNICEF/WHO (2012). Multi Indicator Cluster Study.
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Частина 4

Додатки
КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА», ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Черга на перетин. Фото: УКГС/Євген Малолетка
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ДЖЕРЕЛА ДАНИХ

Джерела
даних
Аналіз гуманітарних потреб був підготовлений на основі 45 оцінок,
проведених 20 гуманітарними партнерами із серпня 2018 року по
серпень 2019 року. Завдяки цьому було сформовано комплексне
розуміння гуманітарних потреб в Україні, особливо на ПУТ, де
гуманітарний доступ менш обмежений, ніж на НПУТ.

Кількість оцінок

КІЛЬКІСТЬ ОЦІНОК

45

Область

Освіта

Загалом

0

0

21

1

0

3

40

0

1

0

0

21

2

2

1

1

3

35

7

1

1

0

0

0

13

29

2

2

1

1

3

45

ПУТ/НПУТ

Міжкластерні

Захист

Охорона
здоров'я

Донецька область

НПУТ

2

13

0

0

1

Донецька область

ПУТ

9

26

2

2

Луганська область

НПУТ

3

13

0

Луганська область

ПУТ

9

21

Інші області

ПУТ

5

Загалом

Продовольча
Вода,
Житло та
безпека та санітарія та непродовольчі
засоби до
гігієна
товари
існування
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Методологія
Міжсекторальний аналіз
Проведення аналізу ситуації та потреб розпочалося в липні 2019 року
з семінару з питань аналізу гуманітарних потреб. Під час семінару
близько 25 експертів із кластерів і організацій, які надають допомогу,
проаналізували наявні дані і визначили рамки аналізу для Огляду
гуманітарних потреб 2020 року. Учасники затвердили використання
Принципів проведення спільного міжсекторального аналізу (Joint
InterSectoral Analysis Framework) у якості основної методології для
підготовки Огляду гуманітарних потреб і визначили 38 показників –
як секторальних, так і міжсекторальних – для проведення спільного
міжсекторального аналізу. Зазначені Принципи включають чотири
базові компоненти: контекст, події/потрясіння, вплив кризи та
гуманітарні наслідки.
У серпні Міжкластерна координаційна група (МККГ) провела
серію консультацій з аналізу потреб на місцях у Сєвєродонецьку,
Краматорську та Донецьку для з'ясування думок і оцінок
фахівців-партнерів на місцях для підтвердження попереднього
міжсекторального аналізу. Завдяки застосуванню JIAF в якості
методології, під час консультації на місцях було проведено огляд
та контекстний аналіз наявних та/або попередніх даних. У тих
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випадках, де не було даних, використовувалися експертні висновки.
Слід зазначити, що місія Міжкластерної координаційної групи для
проведення польових консультацій щодо аналізу потреб у Донецьку
була першою такою місією, яка отримала дозвіл на проведення в
консультацій у районі, де доступ зазвичай обмежений. Протягом
тижня консультацій на місцях понад 80 учасників обговорили та
затвердили обсяг аналізу потреб, затвердили розподіл на групи
та підгрупи населення, географічні зони (одиниці) та відповідні
показники, а також представили дані з розподілом за районами для
поглиблення аналізу за чотирма основними напрямами JIAF.
Після консультацій на місцях на початку вересня в Києві був
організований семінар для завершення аналізу потреб. У цьому
семінарі взяли участь представники широкого кола партнерів,
які займаються гуманітарною діяльністю та проєктами розвитку,
з метою аналізу аналітичних якісних даних, отриманих під час
консультацій на місцях. Після тріангуляції даних кількісного аналізу
та експертних оцінок було проведено загальний аналіз гуманітарної
ситуації та потреб. Учасники семінару погодили остаточні категорії
найбільш вразливих груп та підгруп населення, які розглядатимуться
під час аналізу потреб, а також географічну спрямованість аналізу.
На семінарі також було досягнуто широкого консенсусу щодо
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основних проблем, пов’язаних із кожним гуманітарним наслідком,
включаючи попередній аналіз «Гостроти потреб» і кількість «Людей,
які потребують допомоги» у кожній із визначених географічних зон.
Слід також зазначити, що аналіз потреб 2020 року був доповнений
спостереженнями, зробленими під час регулярних відвідань
Міжкластерною координаційною групою (МККГ) громад, які
проводилися кожні шість-сім тижнів із квітня 2019 року для
отримання безпосереднього уявлення про гуманітарні потреби, у
тому числі в деяких найбільш важкодоступних районах уздовж «лінії
розмежування». Такі візити дозволяють МККГ вести відвертий і
чесний діалог із членами громад і дізнаватися їхні думки та відгуки
про гуманітарні потреби та отриману допомогу. Процеси аналізу
потреб і регулярні виїзди МККГ на місця допомагають обґрунтувати
аналіз ОГП, який враховує думки і пріоритети людей, яким вони
прагнуть служити.

Визначення кількості людей, які потребують допомоги
Загальна кількість людей, які потребують допомоги, представляє
суму двох основних груп, які потребують гуманітарної підтримки, —
мешканців двох областей, постраждалих унаслідок конфлікту, і ВПО,
які постійно проживають на ПУТ.

Місцеві мешканці, які потребують допомоги
Згідно з методикою JIAF, загальна кількість людей, які потребують
допомоги, була розрахована з використанням найвищого відсотка
одного з 38 показників JIAF для кожної з п’яти пріоритетних
географічних районів - з розподілом на сільські та міські райони, де це
можливо. Вибраний відсотковий показник використовувався в якості
коефіцієнта базового показника чисельності населення в кожному
з п’яти географічних районів. Ця методологія застосовувалася
за умови підтвердження того, що дані відповідних оцінок були
статистично репрезентативні для географічних одиниць аналізу ОГП.
За відсутності доступної інформації, що особливо характерно для
території, не підконтрольної Уряду, використовувалася експертна
оцінка. Для визначення ключових цифр Огляду гуманітарних потреб
на кожному етапі використовувалися як аналіз даних, так і експертні
оцінки.

ВПО, які потребують допомоги
Що стосується кількості ВПО, які потребують допомоги, для
розрахунку використовувала цифра 1,4 мільйон ВПО, які були
зареєстровані Міністерством соціальної політики станом на серпень
2019 року. Проте є загальне розуміння, що не всі з цих 1,4 мільйона
зареєстрованих ВПО проживали на ПУТ. Багато з них проживали на
НПУТ, але були змушені зареєструватися в якості ВПО у відділеннях
Міністерства соціальної політики, щоби зберегти доступ до пенсійних
і соціальних виплат, які здійснюються Урядом України. Це пов'язано
з політикою Уряду, яка пов’язує пенсійні виплати з реєстрацією ВПО.
Їм регулярно доводиться перетинати «лінію розмежування» на ПУТ,
щоб отримати доступ до пенсій і соціальних виплат.

доопрацьована для розрахунку кількості ВПО, які потребують
допомоги. Застосовуючи методологію, затверджену для розрахунку
в рамках Циклу гуманітарних програм 2020 року, Робоча група з
питань управління інформацією та МККГ погодили, що з 1,4 мільйона
зареєстрованих ВПО на ПУТ постійно проживає 730 000 ВПО. Решта
зареєстрованих ВПО (близько 670 000 осіб) розглядалися як такі,
що постійно проживають на НПУТ, і як такі включалися в число
«мешканців НПУТ».
Для Циклу гуманітарних програм 2020 року Кластером із питань
захисту були визначені два показники, пов’язані з ВПО, включені в
методику JIAF. Це:
•

відсоток ВПО, які вимушені скорочувати витрати навіть на
продовольство чи які мають достатньо коштів тільки на
продовольство (джерело: Національна система моніторингу
МОМ);

•

відсоток ВПО, які продовжують жити в центрах компактного
проживання та/або орендують житло.

Було узгоджено, що перший показник слід використовувати
для розрахунку кількості ВПО, які потребують допомоги, з тим
обґрунтуванням, що оренда житла не є однією з форм вразливості,
проте відсутність достатньої кількості продовольства є формою
вразливості. Отже, кількість ВПО, які потребують допомоги, була
оцінена на рівні близько 350 000, додатково до місцевих мешканців,
які потребують допомоги.

Визначення ступеня гостроти потреб
Методологія визначення рівня гостроти у 2020 році є поєднанням
методології, що використовувалося в попередні роки, та показниками
JIAF. Для визначення рівня гостроти потреб застосовувалася
п'ятибальна шкала, що відповідає глобальним вимогам.
Визначення гостроти
дворівневого підходу.

потреб

проводилося

за

допомогою

Спочатку кластери визначили порогові значення для показників.
За наявності даних такі порогові значення застосовувалися
систематично.
У тих випадках, коли дані були відсутні, для визначення гостроти
потреб використовували експертну оцінку.
Потім визначені показники гостроти потреб були консолідовані
на міжкластерному рівні для отримання складеної мапи гостроти
потреб на рівні районів (другий адміністративний рівень). Кластери
одностайно погодилися не використовувати секторальну мапу
гостроти потреб.

Для цілей планування та уникнення потенційного подвійного обліку
щодо цих 1,4 мільйона зареєстрованих ВПО проводився розподіл
за місцем їхнього проживання — на ПУТ або на НПУТ. Методологія,
яка була спочатку розроблена у 2016 році, була додатково
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Остаточний перелік індикаторів JIAF для ОГП для України на 2020 р.
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ГУМАНІТАРНИЙ
НАСЛІДОК

ІНДИКАТОРИ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

Фізичне та психічне
здоров’я

% домогосподарств, які потребують допомоги у сфері гігієни

Дослідження ВСГ

Фізичне та психічне
здоров’я

% домогосподарств, які потребують допомоги з водопостачанням

Дослідження ВСГ

Фізичне та психічне
здоров’я

% домогосподарств, які не мають достатнього доступу до води (для
побутових потреб)

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Фізичне та психічне
здоров’я

% членів домогосподарства, які не мають соціального працівника

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Фізичне та психічне
здоров’я

% домогосподарств, які повідомили про недостатній рівень опалення
взимку

REACH

Фізичне та психічне
здоров’я

% ВПО, які змушені скорочувати витрати навіть на харчування або
мають достатньо коштів лише на продукти харчування290

Звіт Національної системи
моніторингу (МОМ)

Фізичне та психічне
здоров’я

% людей із хронічним захворюваннями

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Фізичне та психічне
здоров’я

кількість пов’язаних із конфліктом інцидентів за останні 12 місяців

Звіти INSO

Фізичне та психічне
здоров’я

% людей з інвалідністю

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Фізичне та психічне
здоров’я

% людей, які в якості головної безпекової проблеми назвали обстріли

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Фізичне та психічне
здоров’я

% домогосподарств, які потребують допомоги у сфері санітарії

Дослідження ВСГ

Фізичне та психічне
здоров’я

кількість інцидентів з мінами/ВЗВ у населених пунктах за останній
рік

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Фізичне та психічне
здоров’я

кількість жертв серед цивільного населення за останні 12 місяців

Звіти УВКПЛ

Рівень життя

% домогосподарств, які проживають у пошкоджених помешканнях

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Рівень життя

% домогосподарств, які не можуть дозволити собі все шкільне
приладдя

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Рівень життя

% домогосподарств із дітьми шкільного віку (6-17 років), які
повідомили про відсутність доступу до закладу освіти

Міжсекторальні оцінки (REACH)

290. Також використовується стосовно наслідків щодо рівня життя.
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Рівень життя

% ВПО, які змушені скорочувати витрати навіть
на харчування або
*
мають кошти лише на продукти харчування

Звіт Національної системи
моніторингу (МОМ)

Рівень життя

% із помірним рівнем продовольчої небезпеки

Оцінка продовольчої небезпеки
(Кластер продовольчої безпеки
та засобів до існування та
REACH)

Рівень життя

% домогосподарств, які скорочують кількість прийомів їжі на день

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Рівень життя

% населення з високим рівнем продовольч ої небезпеки

Оцінка продовольчої небезпеки
(Кластер продовольчої безпеки
та засобів до існування та
REACH)

Рівень життя

середня відстань до найближчого ринку (більше 6 км)

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Рівень життя

% домогосподарств, які стикнулися зі складнощами щодо доступу до
медичної допомоги в цьому році

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Рівень життя

% домогосподарств, які зменшили медичні витрати через брак
ресурсів для задоволення основних потреб

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Рівень життя

% домогосподарств, які витратили заощадження в якості стратегії
пристосування через брак ресурсів для задоволення основних
потреб

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Рівень життя

% домогосподарств із числа «непереміщених осіб» та «переміщених
осіб та осіб, які повернулися на постійне місце проживання», які
проживають у частково пошкодженому або зруйнованому житлі за
відстанню до «лінії розмежування»

Кластер з питань захисту

Рівень життя

Основні безпекові проблеми на шляху дітей до навчальних закладів

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Рівень життя

Використання стратегії пристосування для розв’язання проблеми
нестачі води або відсутності води

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Захист

% дорослого населення (18-59 років), які перетнули «лінію
розмежування» щонайменше один раз у 2018 році для розв’язання
питань, пов’язаних із документами, пенсією та возз’єднанням сім'ї

Кластер з питань захисту

Захист

% жінок (18+), яким недоступні послуги, пов’язані із гендерно
зумовленим насильством

Кластер з питань захисту

Захист

кількість дітей, народжених на НПУТ між 2015 та 2018 роками, які не
отримали свідоцтва про народження від українських органів

Кластер з питань захисту

Захист

% дітей та опікунів, які потребують психосоціальної підтримки або
послуг захисту дітей

Кластер з питань захисту

Захист

% домогосподарств, які повідомили про потребу в правовій допомозі
щонайменше одного члена

Міжсекторальні оцінки (REACH)
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291

Захист

% людей похилого віку, які перетнули «лінію розмежування»
щонайменше один раз у 2018 році для отримання пенсії або
розв’язання основних проблем (зняття коштів або придбання
базових товарів)

Кластер з питань захисту

Захист

% людей які наражаються на небезпеку внаслідок забруднення
території мінами та боєприпасами, що не розірвалися 291

Кластер з питань захисту

Захист

% членів домогосподарств, які не мають документів

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Захист

% ВПО, які не інтегровані в приймаючі громади

Кластер з питань захисту

Життєстійкість
та здатність до
відновлення

% домогосподарств, які позичають продукти харчування або
покладаються на допомогу родини/друзів

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Життєстійкість
та здатність до
відновлення

% закладів, пошкоджених унаслідок конфлікту (в будь-який час із
початку конфлікту)

Міжсекторальні оцінки (REACH)

Життєстійкість
та здатність до
відновлення

% переміщених домогосподарств, які повідомляють про ремонт
їхнього житла за місцем постійного проживання

Міжсекторальні оцінки (REACH)

291. Дані щодо протимінних заходів є скоріше оцінкою, а не точним показником, оскільки партнери з протимінної діяльності зможуть визначити точну кількість «людей, які потребують допомоги» і «постраждалих
людей» після повного обстеження всіх забруднених мінами територій у Донецькій та Луганській областях.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГАЛИНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Інформаційні
прогалини та
обмеження
Згідно з реєстром оцінок, у період із серпня 2018 року по серпень
2019 року було проведено близько 45 оцінок, включаючи оцінки з
мультисекторальною, секторальною, проєктною або тематичною
спрямованістю. Більшість оцінок охоплювало ПУТ, і лише деякі були
спрямовані на НПУТ через обмеження доступу.
Основною оцінкою, у рамках якої проводився аналіз ситуації та
потреб на ПУТ, є мультисекторальна оцінка потреб, опублікована
REACH у лютому 2019 року. Хоча в цьому аналізі представлено
детальний огляд гуманітарних потреб у регіоні, обмеженість доступу
обмежує можливості збору даних і, як наслідок, повноти, глибини
та широти аналізу, які необхідні в рамках розширеного підходу до
Циклу гуманітарних програм 2020 року. До інших досліджень, які
включають обмежений аналіз щодо НПУТ, належать квартальні
доповіді УВКПЛ про ситуацію з правами людини в Україні, квартальні
звіти «Перетин лінії зіткнення через КПВВ» БФ «Право на захист» (які
проводяться на ПУТ) і дослідження Кластера ВСГ, у якому зазначено
застереження щодо інтерпретації даних стосовно НПУТ, оскільки
вони не є статистично релевантними.

території не надавалася, і є вірогідність, що гуманітарна ситуація та
потреби там настільки ж серйозні, як і в районах ближче до «лінії
розмежування».
Оскільки вдосконалений підхід до підготовки Циклу гуманітарних
програм 2020 року потребує більш глибокого та широкого аналізу
ситуації і пов’язаних з нею потреб, необхідно більше інвестицій у
зміцнення аналітичний спроможностей та спроможностей щодо
управління інформацією всіх зацікавлених сторін, включаючи
кластери. З огляду на амбітні завдання, які було визначено в рамках
нового підходу до підготовки Циклу гуманітарного планування,
також залишається потреба в зборі даних, яких зараз не вистачає,
особливо стосовно людей з інвалідністю, та потреба в деталізації
та репрезентативності даних на найбільш детальному, наскільки це
можливо, рівні. Також необхідне більш активному співробітництво
для проведення скоординованих або спільних оцінок у 2020 році і в
наступні періоди з метою оптимізації не тільки наявних обмежених
ресурсів, але і відкриття доступу для аналізу там, де це можливо, для
вдосконалення формування гуманітарних програм і їх моніторингу.

Для того щоби задовольнити потребу в достовірних даних щодо НПУТ,
яка все збільшується, цього року було проведено спільну оцінку
за місцем постійного проживання, яка проводилась ініціативою
REACH та БФ «Право на захист» на контрольних пунктах в’їздувиїзду на ПУТ. З огляду на те, що майже 90 відсотків перетинів КПВВ
здійснюється з НПУТ на ПУТ, результати такої оцінки корисні для
формування огляду ситуації та потреб на основі свідчень мешканців
НПУТ, які перетинають «лінію розмежування» для відвідання ПУТ.
Проте ці результати не є ні докладними, ні просторово і статистично
репрезентативними, порівняно із оцінками домогосподарств з
відповідними обсягами і структурою вибірки. Такі дані можуть не
відповідати вимогам планування заходів, коли необхідний розподіл
на групи за факторами вразливостей або проблемами.
Хоча обсяг інформації про умови та потреби постраждалого
населення на ПУТ є відносно великим завдяки легшому доступу,
результати різних оцінок не завжди сумісні з двох причин: через
застосування різних методологій відбору даних та через обмеженість
фінансування. На НПУТ партнери на місцях наполягають на
розширенні оцінки потреб та включенні районів за межами 20
км від «лінії розмежування», за умови можливості доступу. Як
повідомляють, протягом останніх п’яти років допомога на цій
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Скорочення
ATO

Антитерористична операція

ЦГП

Цикл гуманітарних програми

ВВП

Валовий внутрішній продукт

DDG

Данська Група з розмінування

ВЗВ

Вибухонебезпечні залишки війни

DRC

Данська Рада у справах біженців

Всесвітня організація з охорони здоров’я

IMD

Міжнародний інститут управлінського розвитку

ВООЗ
ВПО

Внутрішньо переміщені особи

INFORM

ВСГ

Вода, санітарія та гігієна (ВСГ)

INSO

Міжнародна організація з питань безпеки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

JIAF

Рамкові принципи проведення спільного
міжсекторального аналізу

JIPS

Спільна служба з профілювання внутрішньо
переміщених осіб

NRC

Норвезька Рада у справах біженців

ДСНС
ЗСУ

Збройні Сили України

КПВВ

Контрольний пункт в’їзду-виїзду

МГП

Міжнародне гуманітарне право

Мінсоц

Міністерство соціальної політики

МККГ

Міжкластерна координаційна група

МКЧХ

Міжнародний комітет Червоного Хреста

МОМ

Міжнародна організація з міграції

МППЛ

Міжнародне право прав людини

МТОТ

Міністерство з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України

НПТ
НПУТ
НУО
ОБСЕ
ОГП
ОЕСР

Непродовольчі товари
Не підконтрольні Уряду території
Неурядова організація
Організація з безпеки та співпраці в Європі
Огляд гуманітарних потреб
Організація економічного співробітництва та
розвитку

ООС

Операція Об’єднаних сил

ПГР

План гуманітарного реагування

ПППН

Підзвітність перед постраждалим населенням

ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад

ПУТ

Підконтрольні Уряду території

СВП

Саморобний вибуховий пристрій

УВКБ
УВКПЛ
УКГС

Верховний комісар Організації Об’єднаних Націй по
справам біженців
Управління Верховного комісара Організації
Об’єднаних Націй з прав людини
Управління Організації Об’єднаних Націй з
координації гуманітарних справ

ЮНІСЕФ

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй

ЮНФПА

Фонд народонаселення Організації Об’єднаних
Націй
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SCORE
UAH

Індекс управління ризиками

Соціальна єдність та примирення
Українська гривня (національна валюта України)

СКОРОЧЕННЯ

ОГЛЯД
ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ
УКРАЇНА
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