
УКРАЇНА

ЛИСТОПАД 2015

ГУМАНІТАРНИХ
ОГЛЯД

ПОТРЕБ
ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ
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Огляд був розроблений Гуманітарною групою країни та її партнерами.

Цей огляд відображає загальне розуміння гуманітарної групи країни щодо кризи, враховуючи найбільш гострі гуманітарні потреби 
та оцінну кількість людей, яким потрібна допомога. Огляд являє собою консолідовану фактологічну базу, яка використовується при 
спільному стратегічному плануванні реагування.

Використані позначення та викладення матеріалу в цьому огляді ніяким чином не відображають позицію Секретаріату Організації 
Об’єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої країни, території, міста чи району, або їх влади чи визначення їх кордонів.

www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine

www.reliefweb.int

www.unocha.org
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ЧАСТИНА I:    

ЧАСТИНА I: 

СТИСЛИЙ ОПИС СИТУАЦІЇ 

Гуманітарні потреби та основні цифри

Вплив кризи

Люди, що потребують допомоги, по кластерам

Гострота потреб
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ХАРКІВСЬКА

ЛУГАНСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ДОНЕЦЬКА

Ізюм

Зимогір'я

Зоринськ

Кремінна

Лутугине

Барвінкове

Сватове

Свердловськ

Старобільск

Ірміно

Антрацит
Ровеньки

Щастя

Сєверодонецьк

Привілля

Міусинськ

Красний
Луч

Золоте

Перевальськ
Алчевськ

Кіровськ

Петровське Краснодон

Суходільськ

Сіверськ

Соледар

Мар'їнка

Авдіївка

Амвросіївка

Маріуполь

Торез

Українськ

Харцизьк

Миколаївка

Артемівськ

Артемове
Білицьке

Білозерське

Моспине

Новоазовськ

Новогродівка

Красний
Лиман

Волноваха

Вуглегірськ

Вугледар

Родинське

Селидове

Шахтарськ
Гірник

Дружківка

Красногорівка
Курахове

Дебальцеве

Дзержинськ

Добропілля

Докучаєвськ

Зугрес

Іловайськ

Кіровське

Комсомольське

Сніжне

Алмазна

Святогірськ

Світлодарськ

Костянтинівка

Часів Яр

Краматорськ

Красноармійськ

Єнакієве

Макіївка

Горлівка

Стаханов

Попасна

Луганськ

Донецьк

АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА

КРИМ

ЖИТОМИРСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ВІННИЦЬКА

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА

ЧЕРНІГІВСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ЧЕРКАСЬКА
ХМЕЛЬНИЦЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ХАРКІВСЬКА

СУМСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

ОДЕСЬКА
МИКОЛАЇВСЬКА

ЛУГАНСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

КИЇВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ЛЬВІВСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

РІВНЕНСЬКА
ВОЛИНСЬКА

ДОНЕЦЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
ЗАКАРПАТСЬКА

ЧОРНЕ
МОРЕ

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

БІЛОРУСЬ

УГОРЩИНА
МОЛДОВА

ПОЛЬЩА

РУМУНІЯ

РОСІЯ

СЛОВАЧЧИНА

СЕРБІЯ
Севастополь

Київ

АЗОВСЬКЕ МОРЕ

Межі та найменування, а також позначення, які використовуються на карті, не означають офіційного визнання або схвалення з боку ООН

10км

РОСІЯ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Зона уздовж "лінії розмежування"

Кордони областей

Дороги

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

3,1MЛН



05

ЧАСТИНА I: ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ ТА ОСНОВНІ ЦИФРИ

ГУМАНІТАРНІ

ПОТРЕБИ ТА 
ОСНОВНІ ЦИФРИ
Конфлікт, який розпочався у квітні 2014 року у Східній Україні, знову активізувався на початку 2015 року, що 
призвело до значних людських жертв, страждань та переміщення цивільного населення. Незважаючи на підписання 
угоди Мінськ II у лютому 2015 року, ситуація між ВСУ та озброєними угрупуваннями у деяких районах уздовж 
“лінії розмежування” продовжувала бути напруженою. У вересні 2015 року сторони конфлікту домовились про 
відновлення режиму припинення вогню, що дозволило розпочати навчальний рік у школах, сприяло значному 
зменшенню збройних зіткнень і обстрілів та принесло часткове полегшення людям, які впродовж багатьох місяців 
жили під загрозою насильства. Тим не менш, конфлікт ще невирішений та значною мірою продовжує негативно 
впливати на цивільне населення, що проживає у зоні конфлікту. За оцінками гуманітарних організацій, станом на 
жовтень 2015 року, приблизно 3,7 млн осіб в Україні зазнали прямий чи непрямий вплив від конфлікту, з яких 3,1 млн 
осіб потребують гуманітарної допомоги. Зменшення кількості осіб, що потребують допомоги, у порівнянні з Планом 
гуманітарного реагування (ПГР) 2015 року, більш точно відображає оцінку та аналіз даних про населення.

1 Захист 
Конфлікт має 
значний негативний 
вплив на цивільне 

населення, що платить за 
нього найвищу ціну – втрата 
життя, переміщення та жахливі 
людські страждання. Збройні 
зіткнення та невибіркові 
обстріли призводять до 
поранень і загибелі цивільного 
населення; масового 
переміщення; завдають 
значних руйнувань та 
пошкоджень будівель, майна та 
інфраструктури; ускладнюють 
доступ до питної води, 
охорони здоров’я та соціальних 
послуг. Право людей на 
свободу пересування зазнало 
обмежень через присутність 
збройних угрупувань та 
небезпеку. Незважаючи на 
зниження рівня небезпеки, 
цивільне населення продовжує 
гинути через наявність 
мін та вибухонебезпечних 
залишків війни (ВЗВ), якими 
забруднені населені пункти, 
сільськогосподарські поля, 
дороги та мости. Обмеженість 
ресурсів та навантаження 
на громади, що приймають 
внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО), призводять до 
соціальної напруженості.

2 Доступ                     
З кінця 2014 року 
було обмежено доступ 
цивільного населення, 

що проживає в районах 
уздовж лінії розмежування 
та на не підконтрольних 
уряду територіях (НПУТ), 
до комерційних поставок 
продовольства та медикаментів, 
а також соціальних послуг 
та виплат. Ряд основних 
об’єктів інфраструктури було 
пошкоджено або зруйновано, 
що додатково ускладнює 
доступ цивільних осіб до 
основних послуг. У той же 
час, бюрократичні перепони, 
встановлені сторонами 
конфлікту, призвели до 
значного обмеження 
гуманітарного доступу.

3 Вода,  
продовольство, 
охорона здоров’я 
та житло

Залишається гострим 
питання щодо забезпечення 
гуманітарних потреб 
постраждалого від 
конфлікту населення у воді, 
продовольстві, медикаментах 
та житлі, особливо для тих, 
хто проживає поблизу лінії 
розмежування. Особливе 
занепокоєння викликає 
й ситуація із безпекою 
цивільного населення в 
контексті підготовки до 
зими, коли температура може 
опускатися до -20 градусів за 
Цельсієм.

4 Доступ до життєво 
важливих послуг 
та ринків   
Здатність України 

до надання основних послуг 
існує, проте вона значно 
ускладнюється триваючим 
конфліктом. Через отримані 
пошкодження не працює на 
повну потужність життєво 
важлива інфраструктура, 
що забезпечує постачання 
води, газу, електроенергії 
та опалення для тих, хто 
проживає по обидві сторони 
від лінії розмежування. 
Значних порушень зазнали 
фінансовий ринок та ринок 
послуг, особливо на НПУТ. 
Для запобігання погіршення 
гуманітарної ситуації є 
термінова необхідність у 
проведенні довгострокової 
гуманітарної діяльності. Тому 
сьогодні важливо закласти 
фундамент для відновлення 
інфраструктури, людських, 
економічних, соціальних та 
правових ресурсів.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ
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ЧАСТИНА I: ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ ТА ОСНОВНІ ЦИФРИ

  

* За даними Служби статистики України на 2013 рік
** Міністерством соціальної політики зареєстровано загалом по всій країні 1,6 млн ВПО. Всі вони потребують різних видів допомоги. Від 0,8 до 1 млн ВПО постійно проживають на ПУТ, у той час як інші часто 
перетинають «лінію розмежування», тому для цілей ОГП вони включені до населення, що проживають на НПУТ. Серед осіб, що проживають на ПУТ, 0,2 млн ВПО відносяться до найбільш уразливих верств 
населення та потребують життєво необхідних гуманітарних інтервенцій.

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ У                     
ПРОДОВОЛЬСТВІ                                                                                                                                    
            

1,1 млн

ДІТИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ 
ПІД РИЗИКОМ 
ЗАХВОРЮВАННЯ НА 
ПОЛІОМІЄЛІТ

500 тис

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПИТНОЮ 
ВОДОЮ

   2.9 млн

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ПРОСВІТНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТОСОВНО 
МІННИХ РИЗИКІВ 

400 тис

                                              
ДІТИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ У 
ХАРЧУВАННІ 

140 тис

ШКОЛЯРІ, ЩО 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ У ДОСТУПІ 
ДО НАВЧАННЯ  

400 тис

Учні на НПУТ

Учні 
ВПО

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

45* 

млн

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

3,1млн

КІЛЬКІСТЬ ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ

3,7млн

“Лінія 
розмежування” НПУТ

ЧоловікиЖінки

ДІТИ 
(<18) 

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(>59)

48%
52%

65%
35%

ДІТИ 
(<18)

ДОРОСЛІ 
(18-59)

ЛІТНІ ЛЮДИ   
(>59)

49%
51%

65%
35%

52%
48%

ДІТИ 
(<18)

ДОРОСЛІ 
(18-59)

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(>59)

49%
51%

52%
48%

64%
36%

0,1млн 0,2 млн 0,4 млн 0,6 млн 30 тис 160 тис

ДОРОСЛІ 
(18-59)

ПО     
ТЕРИТОРІЯМ

52%
48%

0,5 млн 1,7 млн 65 тис

2,7млн0,8 млн 0,2 млн**

ВПО НА ПУТ                                   

72% 
28% 

48% 52% 

17% 

50% 33% 

ПО     
ТЕРИТОРІЯМ

Жінки Жінки ЧоловікиЧоловіки

НПУТ

ПУТ
Донецька

Луганська
Донецька

Луганська

Інші області

ПО     
ТЕРИТОРІЯМ
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ЧАСТИНА I: ВПЛИВ КРИЗИ

ВПЛИВ

КРИЗИ
На думку міжнародної спільноти гуманітарні наслідки збройного конфлікту в Україні значною мірою залишаються 
непомітними, незважаючи на триваючі людські втрати та збільшення страждання цивільного населення. З квітня 2014 
року конфлікт завдає суттєвих страждань населенню по всій Україні, незважаючи на “Пакет заходів”, узгоджених ще 12 
лютого 2015 року в Мінську, та нещодавнє поновлення домовленності про припинення вогню.

Цей конфлікт відбувається на порозі Європи, він має політичний характер та вимагає політичного рішення, адже тільки 
це може припинити гуманітарну кризу. Фрагментація влади в політичній ієрархії держави та де-факто влади погіршує 
нестабільність ситуації. Відсутність довіри між сторонами конфлікту та у суспільстві в цілому створюють додатковий 
привід для занепокоєння. Крім того, конфлікт загострив питання системної соціальної нерівноправності, поганого 
стану інфраструктури та послуг. Ситуація дедалі ускладнюється поточним економічним спадом в країні, політичною 
нестабільністю, слабкою децентралізацією, тиском на проведення реформ та поширеною корупцією.

За останніми оцінками майже 3,7 млн осіб постраждали, в 
результаті кризи. Найбільшу стурбованість у гуманітарного 
співтовариства викликають близько 0,8 млн, що проживають 
уздовж лінії розмежування (з яких 0,2 млн проживають на 
ПУТ) та які, як і раніше, стикаються з небезпекою, обмеженим 
доступом до послуг, проблемами пересування та захисту. 
Внаслідок постанов Уряду з листопада 2014 року близько 
2,7 млн осіб, що проживають на НПУТ, обмежені у свободі 
пересування, доступі до життєво важливих послуг, товарів, 
соціальних виплат, пенсій, банківської системи, поштових та 
нотаріальних послуг. Багато людей залишили зону конфлікту, 
виїхавши на ПУТ України або за кордон. Хоча офіційні 
статистичні дані Уряду показують більші цифри, за оцінками 
гуманітарної спільноти на ПУТ виїхало близько 0,8 млн осіб. 
Багато людей постійно перетинають лінію розмежування, 
подорожуючи на НПУТ для того, щоб провідати свої сім’ї 
та перевірити стан майна, а на ПУТ – для отримання пенсії, 
соціальних виплат, послуг та товарів. Певна кількість 
людей повернулася нещодавно у зв’язку із призупиненням 
бойових дій. Для уникнення подвійного врахування, люди, 
що відносяться до останніх двох груп, вважаються тими, що 
проживають на НПУТ.

Усі ці групи населення відзначаються високим рівнем 
згуртованості та  здатності до адаптації. Приймаючі громади 

прийняли та підтримали людей, які були змушені покинути 
свої домівки та шукати притулку. Лікарі, вчителі, волонтери 
та соціальні працівники часто безкоштовно надавали послуги 
таким людям. Суспільство організувало свої мережі підтримки 
для збору та роздачі предметів першої необхідності через 
громадські інститути та інтернет, тоді як, за поодинокими 
винятками, рівень розчарування суспільства зростає через те, 
що влада, не бере на себе керівної ініціативи у реагуванні.

У березні 2014 року після невизнаного референдуму в 
Автономній Республіці Крим майже 4 тис осіб переїхали на 
материкову частину України, тоді як Донецька та Луганська 
області стали місцем запеклих боїв, які тривали в період з травня 
2014 по вересень 2015 року з посиленням інтенсивності у періоди 
з червня по серпень 2014 року, з січня по лютий та у липні 2015 
року.

З квітня 2014 року у зоні конфлікту було вбито більше 8,5 
тис осіб (військових та цивільних), щонайменше 18 тис було 
поранено1. Проте незважаючи на домовленість припинення 
вогню, ситуація на Сході України залишається небезпечною, 
продовжуються вбивства та каліцтва людей: у вересні 2015 року  
було зафіксовано 

1. Джерело: Моніторингова місія ООН з вивчення ситуації з прав людини (ММПЛ 
ООН) – за період з квітня 2014 року по 27 жовтня 2015 року.

8 500
18 000

вбито

отримали 
поранення

3,1 МЛН
2,5 МЛН

Загальна кількість людей, які 
потребують допомоги

літні люди, жінки та діти

з яких

2,7 МЛН  людей на НПУТ
обмежені в

свободі переміщення
основних послугах
допомозі соціального забезпечення

ПОСТРАЖДАЛІ ВІД МІН ТА 
БОЄПРИПАСІВ, ЩО НЕ РОЗІРВАЛИСЯ

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ВПЛИВ КОНФЛІКТУ
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43 жертви серед цивільного населення (9 вбитих та 34 
поранених)2. Замість прямого насильства найбільшою загрозою 
для цивільного населення є небезпека, пов’язана із наявністю 
ВЗВ, які стали причиною 81% усіх жертв серед цивільних 
у вересні 2015 року3. Також певною загрозою залишається 
присутність військових у зоні конфлікту. Таким чином, 
занепокоєність щодо порушення прав людини та захисту 
залишається. Порушення закону та порядку, безкарність та 
відсутність відповідальності, а також втрата доступу до основних 
послуг все більше вкорінюються у життя місцевого населення. 
Згуртованість суспільства, єдність і благополуччя сімей стають 
все більш фрагментованими, а економічна і соціальна структури 
України надалі дестабілізуються. На тлі зусиль щодо повного 
припинення бойових дій та у пошуку стійкого вирішення 
конфлікту захист цивільного населення є пріоритетним 
завданням.

Численні спроби знайти політичне рішення щодо розв’язання 
конфлікту та домовленість про взаємне припинення вогню 
призвели до “Мінських домовленостей”, підписаних у вересні 
2014 року між Урядом України, Російською Федерацією та 
недержавними суб’єктами. Однак, угоду щодо припинення 
вогню було зірвано вже через кілька днів після її підписання. 
Переговори щодо припинення вогню було поновлено 12 
лютого 2015 року, проте перемир’я не було тривалим та 
супроводжувалось невибірковими обстрілами, у тому 
числі густонаселених районів та цивільної інфраструктури. 
Відносний спокій уздовж “лінії розмежування” на сході України 
запанував лише у вересні 2015 року у зв’язку з початком нового 
навчального року, коли надходили повідоплення лише про 
поодинокі порушення режиму припинення вогню. Нещодавно 
сторони конфлікту розпочали відведення важкого озброєння, 
передбаченого Мінськими домовленостями. Однак, ситуація, як 
і раніше, залишається нестабільною через відсутність довіри між 
сторонами конфлікту. Значне зниження бойової активності має 
велике значення для надання допомоги цивільному населенню, 

2. За даними ММПЛ ООН.

3. За даними ММПЛ ООН.      

для якого за останні півтора року конфлікту небезпека, обстріли 
та страждання стали частиною повсякденного життя. Відсутність 
політичного рішення додає невпевненості у майбутньому та 
впливає на життя багатьох людей, які проживають поблизу “лінії 
розмежування” або в районах за межами державного контролю, а 
також тих, хто був змушений переїхати.

Прийняті Урядом наприкінці 2014 року законодавчі обмеження 
свободи руху цивільних осіб та комерційних товарів, 
припинення виплати заробітних плат та пенсій, “нелегальний” 
статус роботи лікарень та шкіл, а також надання інших послуг 
на НПУТ  продовжують створювати надмірні труднощі для 
населення. З червня 2015 року наступна постанова також 
накладає обмеження й на ведення торгівлі та комерційні 
перевезення через лінію розмежування, які призвели до 
порушення ринкових зв’язків, неможливості продавати 
сільськогосподарську і промислову продукцію та підвищення 
споживчих цін на продовольчі товари на НПУТ. У жовтні 2015 
року Вищий адміністративний суд України залишив без змін 
перше та друге рішення судів щодо постанови Кабінету міністрів 
№595 про припинення виплати пенсій людям, що проживають на 
НПУТ, визнавши цю постанову незаконною, та зобов’язав Уряд 
поновити виплати.

Згідно Оцінки уразливості та ризиків, проведеної ПРООН, 
“Україна ослаблена систематичною халатністю в управлінні, що 
посилюється через економічний спад та потенційну енергетичну 
кризу.” Надання послуг у зоні конфлікту значно обмежене, 
а питання вкрай необхідного відновлення інфраструктури, 
людських, економічних, соціальних та правових ресурсів 
залишається невирішеним. Обов’язок захисту сотень тисяч 
переміщених людей (сімей дітей, осіб з особливими потребами 
та уразливих груп населення) не може покладатися виключно 
на державу, до того ж така ситуація не передбачена державною 
політикою та законодавством.

Навантаження на приймаючі громади з розміщення та надання 
притулку переміщеним особам значною мірою впливає на 
сферу надання послуг та економічну стабільність місцевих 
громад. Відносини між приймаючими громадами та ВПО 

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

Листопад 2013
Протести у Києві

Березень 2014
Кримська криза

Травень 2014
Президентські вибори. 
Самопроголошення так званих 
“Донецької народної республіки” 
та “Луганської народної 
республіки”

Серпень 2014
Початок реалізації    
Попереднього плану     
реагування 

Лютий 2014
Президент Віктор Янукович 
залишає країну внаслідок 
масових протестів у Києві

Квітень 2014
Озброєнні групи беруть під 
контроль східні частини 
Донбасу

Червень 2014 
Домовленість про припинення вогню, попри 
яке невибіркові обстріли продовжуються, що 
призводить до непропорційних наслідків для 
цивільного населення
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ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

поступово погіршуються, що призводить до напруженості, 
розбіжності у поглядах та взаємних звинувачень.  Для уникнення 
роз’єднаності  суспільства та соціальної структури необхідна 
розробка комплексної стратегії, спрямованої на підтримання 
тривалого миру та примирення суспільства, громад та сімей. Ця 
стратегія має бути підтримана гуманітарними організаціями, що 
займаються питаннями гуманітарного відновлення.

Загальна ситуація із безпекою, відсутність 
довіри та політичного врегулювання є 
основними факторами, що визначають 
гуманітарну кризу
Питання безпеки є основною причиною зростання 
уразливості населення на сході України, особливо уздовж 
“лінії розмежування”, а також у густонаселених районах між 
ВСУ та озброєними угрупуваннями. Починаючи з квітня 2014 
року, люди, що проживають в районах ведення бойових дій, 
у тому числі ті, кому не загрожує безпосередня небезпека,  
стикаються з проблемами відсутності або обмеженого доступу 
до таких послуг, як водо-, газо- та електропостачання, а також 
транспортних перевезень. Через брак медикаментів та персоналу 
спостерігається погіршення у сфері надання медичних послуг. 
У порівнянні з іншими кризовими ситуаціями, криза в України 
є унікальною, зокрема через непропорційно високий відсоток 
літніх людей4 та людей працездатного віку5 , які втратили роботу, 
проте не отримують державну чи гуманітарну допомогу, тому 
що не відносяться до найбільш уразливих верств населення. У 
разі порушення домовленості про припинення вогню, цілком 
ймовірно, що велика кількість людей спробує переїхати, у 
тому числі й ті, хто вже повернувся; надання послуг надалі 
погіршуватиметься, а пошкодження інфраструктури та 
економічні збитки продовжуватимуть зростати. 

4. До початку конфлікту чисельність людей пенсійного віку – 60 років і більше – 
становила 21% від загальної чисельності населення країни. За оцінками організації 
HelpAge, проведеними у липні 2015 року в Луганській та Донецькій областях (60% 
респондентів з НПУТ), 61% населення цих областей – це люди пенсійного віку, 74%  з 
них – жінки.

5. Виявлено шляхом обговорення в фокус групах.

Захист цивільного населення залишається 
основною проблемою
Цивільне населення платить найвищу ціну у цій кризі. Питання 
захисту цивільних осіб залишається надважливою проблемою: 
велика кількість загиблих та поранених серед цивільного 
населення, відсутність довіри між громадами та ВПО набувають 
все більш затяжного характеру. Спостерігаються випадки 
порушення принципів міжнародного гуманітарного права: 
невибіркові обстріли житлових районів, що призводить до  
загибелі та поранень цивільного населення, пошкодження 
майна та інфраструктури, у тому числі системи водопостачання, 
лікарень та шкіл; незаконне захоплення нерухомості; 
використання  протипіхотних мін та мін-пасток.

По всій Україні продовжують фіксуватися порушення 
прав людини. Зважаючи на тривалість конфлікту, життя та 
гідність людей, що проживають в зонах конфлікту, ВПО, тих, 
хто повернувся, приймаючих громад, меншин та найбільш 
уразливих верств населення   (жінок, дітей, літніх людей та 
людей з обмеженими можливостями) знаходяться під загрозою. 
В результаті цих порушень значно зросла традиційна жіноча 
роль по догляду за літніми особами та інвалідами (дві найбільш 
уразливі верстви населення), які більш за все страждають під 
час конфлікту через свою обмежену можливість у пересуванні. 
Одночасно, порушення традиційної гендерної ролі чоловіка як 
“годувальника” та “захисника”, призводить до негативних змін 
у поведінці (наприклад, зловживання алкоголю, наркоманії 
та підвищенню ризику сексуального насильства). Конфлікт 
негативно впливає на здатність чоловіків відповідати соціальним 
очікуванням, в результаті чого збільшується кількість випадків 
насильства в сім’ї. А сім’ї, очолювані жінками, стикаються 
з проблемою соціальної стигматизації, що може становити 
небезпеку для їх повернення додому. Крім того, існує інформація 
про випадки, коли жінки та дівчата були вимушені надавати 
сексуальні послуги заради виживання.

Вересень 2014
Підписання Мінських 
домовленостей

Січень 2015
Введення Урядом України 
Тимчасового порядку , який 
обмежив свободу переміщення, 
перевезення комерційних товарів і 
надання послуг на НПУТ 

Травень 2015
Активізація бойових дій

Листопад 2015
Відновлення діяльності ООН у 
Луганській області / Активізація 
бойових дій

Липень 2015 
Де-факто влада НПУТ вимагає 
пройти “реєстрацію/акредитацію”. 
Надання гуманітарної допомоги на 
НПУТ призупиняється

Вересень 2015
Відновлення режиму припинення 
вогню та початок навчального року

Грудень 2014
Продовження кризи на Донбасі,    
що призводить до значних 
гуманітарних  наслідків. Початок 
реалізації Стратегічного плану 
реагування

Лютий 2015
Підписання Других Мінських 
домовленостей, які передбачають 
сприяння у наданні гуманітарної 
допомоги. Початок реалізації 
Гуманітарного плану реагування
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Конфлікт та відсутність фінансових ресурсів 
обмежують доступ сімей до основних товарів і 
послуг6

До факторів, які негативно впливають на економіку України 
відносяться поміж іншим: корупція та неналежне управління 
державними коштами; відсутність інвестицій; високий 
рівень безробіття; збільшення витрат на військові операції; 
пошкодження інфраструктури та майна на Донбасі, а також 
відсутність засобів для існування у місцевих жителів. Інфляція, 
зниження купівельної спроможності та значне підвишення 
цін збільшують уразливість місцевого населення та знижують 
здатність держави адекватно реагувати на гуманітарні виклики. 
Крім того, починаючи з липня 2014 року, державні органи 
припинили виплати соціальних пільг та заробітної плати особам, 
які проживають на НПУТ. Відсутність громадських перевезень та 
послуг значною мірою впливають на найбільш уразливі верстви 
населення, особливо тих, хто має обмеження у пересуванні, 
літніх людей та інвалідів, які не в змозі самостійно залишити 
зону конфлікту. З початку конфлікту та станом на квітень 2015 
року, підвищення індексу споживчих цін у річному вимірі 
склало 60,9%, на продовольчі товари – 54%, ціна на газ зросла на 
188%. Враховуючи високий рівень інфляції в Україні, покупна 
спроможність заробітної плати продовжує зменшуватись і 
вже скоротилась на 30% у порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року7. Доходи понад 75% сільського населення нижчі, 
ніж середній дохід по країні8, а рівень безробіття на НПУТ, 
за останніми підрахунками, зріс з 10% до 25%9. Отримання 
доходу або готівки часто являється пріоритетною потребою10, та 
численні оцінки показують, що основні витрати постраждалого 
населення приходяться на продукти харчування, оренду житла, 
комунальні послуги, непродовольчі товари, одяг та медицину11. 
Моніторинг, проведений після роздачі багатоцільової грошової 
допомоги, показав, що отримувачі такої допомоги схвалюють 
надання грошей для задоволення потреб12. В особливо важкій 
ситуації опинилися люди, що проживають в районах, які 
безпосередньо постраждали від активних бойових дій та 
зазнали значних руйнуваннь економічної інфраструктури 
та порушень системи забезпечення соціальними послугами. 
Доступ до медицини у таких районах значно обмежений, що 
має особливо важкі наслідки для найбільш уразливих верств 
населення. Основні послуги, такі як централізовані системи водо, 
газо-, тепло- і електропостачання, взаємозалежні та одночасно 
обслуговують людей по обидві сторони від лінії розмежування. 
Це означає, що будь-яке порушення чи руйнування однієї або 
іншої системи, нездатність провести їх ремонт, відсутність 
запасних частин, персоналу або грошей автоматично порушують 
роботу усієї системи, що негативно впливає на цивільне 
населення, яке в значній мірі залежить від цих послуг, особливо в 
зимовий період. 

6. Мультисекторна оцінка потреб, Україна, березень 2015 року. Оцінка соціально-
економічної вразливості та ризиків, ПРООН, червень 2015 року.

7. Оцінка соціально-економічної вразливості та ризиків, ПРООН, червень 2015 року.

8. Оцінка соціально-економічної вразливості та потреб, ФАО , червень 2015 року.

9. Аналіз доставки грошової допомоги на НПУТ, Координаційна робоча група ВПП, 
Донецьк, жовтень 2015 року.

10. Оцінка потреб, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Донецька область, 
березень 2015 року, дані інших оцінок проведених у 2015 році; Огляд гуманітарних 
потреб, 8-9 жовтня 2015 року.

11. Мульти-секторна оцінка потреб, Триангулярна швидка мульти-секторна оцінка, 
липень 2015; оцінка надання грошової допомоги та моніторинг ситуації після її роздачі, 
Кластер житла; червень 2015 року; Попередні результати надання грошової допомоги 
ВПО в 10 областях, МОМ, жовтень 2015 року.

12. МОМ, Попередні розрахунки надання грошової допомоги та моніторинг ситуації 
після її роздачі.

Велике занепокоєння викликає обмеження 
доступу для надання зимових пакетів допомоги, 
забезпечення житлом, непродовольчими 
товарами, продуктами харчування та іншими 
товарами
При температурі у -20 градусів за Цельсієм гостро стоїть 
питання проведення “швидкого ремонту” дахів та вікон 
колективних центрів та приватних домівок для того, щоб 
допомогти найуразливішим верствам населення пережити 
зиму. Крім того, близько 300 тис осіб, що проживають уздовж 
“лінії розмежування”, потребують теплих ковдр, твердого 
палива, одягу, взуття та, за можливості, грошової допомоги. При 
падінні температури, потреба у забезпеченні продовольчими 
товарами значно зросте, адже при низьких температурах 
потреба у харчуванні збільшується.  Збільшиться також й ризик 
захворювань, особливо для тих людей, які не мають належного 
житла та опалення.

Гуманітарний доступ на непідконтрольні уряду 
території залишається обмеженим
Нав’язані державою невиправдані бюрократичні обмеження 
істотно вплинули на обсяг гуманітарних операцій, та, попри 
наявність конструктивного діалогу, вимоги для надання 
допомоги мешканцям, що проживають вздовж “лінії 
розмежування” на ПУТ і на НПУТ, залишаються досить 
складними для гуманітарних організацій. З липня 2015 року 
доставка гуманітарної допомоги повністю припинилася, коли де-
факто влада у Донецьку та Луганську ввела аналогічні обмеження 
на діяльність гуманітарних організацій, до проходження ними 
“реєстрації”. Незважаючи на певні позитивні зрушення та 
відновлення діяльності декількох організацій, доступ до 2,7 млн 
осіб, які проживають на НПУТ, був серйозно обмежений. Станом 
на середину жовтня, близько 16 000 т гуманітарної допомоги, 
включаючи продовольчі товари, матеріали для ремонту житла 
та непродовольчі товари, були готово для негайної доставки. 
Через відсутність препаратів для анестезії більшість лікарень не 
можуть проводити хірургічні операції. Без основних лікарських 
препаратів, таких як інсулін та вакцина від туберкульозу, життя 
багатьох пацієнтів знаходиться у небезпеці. Понад 150 тис осіб не 
отримують щомісячні набори продовольчої допомоги, близько 
1,3 млн осіб можуть залишитися без водопостачання, і більше 
30 тис осіб не можуть отримати матеріали для ремонту своїх 
помешкань, а також інші терміново необхідні предмети побуту.
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ЧАСТИНА I: ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ, ПО КЛАСТЕРАМ

Охорона здоров’я та        
харчування

Забезпечення доходів та            
раннє відновлення

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ,

ПО КЛАСТЕРАМ
На основі останніх даних про чисельність населення, триангульованих через доступну 
інформацію Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки України та 
численних оцінок, згідно яких внаслідок конфлікту постраждало близько 3,7 млн осіб, з 
яких 3,1 млн потребує гуманітарної допомоги.

Близько 2,7 млн осіб, більшість з тих, хто потребує допомоги, 
проживають на НПУТ, враховуючи тих, хто проживає уздовж 
“лінії розмежування”. Ще 200 тис осіб проживають  уздовж 
“лінії розмежування” на ПУТ. Щонайменше 0,8 млн осіб – 
це ВПО, які проживають на ПУТ, з яких 30% потребують 
допомоги. Це не включає осіб, які постійно перетинають “лінію 
розмежування”, такі особи рахуються як мешканці НПУТ.

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ 

3,1млн

КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ, ПО КЛАСТЕРАМ13 

13. Числа, зазначені у цій таблиці, були отримані шляхом аналізу інформації, яка надходить з доступних баз даних, польових звітів та оцінок, проведених з липня по вересень 2015 
року. Є необхідність у проведенні додаткового аналізу та отриманні додаткової інформації.    

Захист

Вода, санітарія та гігієна

Продовольство

Освіта

3,1 млн

2,9 млн

3,1 млн

1,3 млн

1,1 млн

1,0 млн

0,9 млн

3,7 млн

3,0 млн

3,7 млн

3,7 млн

3,7 млн

1,5 млн

3,7 млн

Потребують допомоги    Постраждалі

Житло та непродовольчі         
товари
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ЧАСТИНА I: ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ, ПО КЛАСТЕРАМ

ЗА ВІКОМ ТА СТАТТЮ

НЕПІДКОНТРОЛЬНІ УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ

ВПО НА ПІДКОНТРОЛЬНИХ УРЯДУ ТЕРИТОРІЯХ

РАЙОНИ УЗДОВЖ “ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ” Жінки

ДІТИ 
(<18) 

48%
52%

0,1млн

ЛІТНІ ЛЮДИ 
(>59 )

65%
35%

0,2 млн

49%
51%

0,4 млн

52%
48%

0,6 млн

49%
51%

30 тис

64%
36%

160 тис

ДОРОСЛІ  
(18-59)

52%
48%

0,4 млн

65%
35%

1,7 млн

52%
48%

65 тис

2,7млн

0,8млн

0,2млн*

Чоловіки

ЛІТНІ ЛЮДИ 
(>59 )

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(>59 )

ДІТИ 
(<18) 

ДІТИ 
(<18) 

ДОРОСЛІ 
(18-59)

ДОРОСЛІ 
(18-59)

* Міністерством соціальної політики зареєстровано загалом по всій країні 1,6 млн ВПО. Всі вони потребують різних видів допомоги. Від 0,8 до 1 млн ВПО постійно проживають на ПУТ, у той час як інші часто 
перетинають «лінію розмежування», тому для цілей ОГП вони включені до населення, що проживають на НПУТ. Серед осіб, що проживають на ПУТ, 0,2 млн ВПО відносяться до найбільш уразливих верств 
населення та потребують життєво необхідних гуманітарних інтервенцій.



13

ЧАСТИНА I: ГОСТРОТА ПОТРЕБ

ГОСТРОТА

ПОТРЕБ
Кластери провели оцінку гостроти потреб по всій країні, використовуючи Інструмент Порівняльної Оцінки 
потреб. На основі оцінки середніх показників було розроблено карту, що відображає рівень гостроти 
потреб по кожному з Кластерів. Карта показує, що найвищий рівень потреб спостерігається в районах 
уздовж лінії розмежування та на прилеглих до неї НПУТ Донецької та Луганської областей. Крім того, 
значний рівень потреб спостерігається також у трьох східних областях – Дніпропетровській, Харківській та 
Запорізькій, куди переїхала велика кількість ВПО.

КАРТА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ14 

14. Карта є орієнтовною і складена на основі наданої кластерами інформації про гостроту потреб

- +



ЧАСТИНА I: ГОСТРОТА ПОТРЕБ

ЧАСТИНА II: 
ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ

ПО КЛАСТЕРАМ

ІНФОРМАЦІЯ ПО КЛАСТЕРАМ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГАЛИНИ ТА 

ОЦІНОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Захист

Вода, санітарія та гігієна

Охорона здоров’я та харчування

Забезпечення доходів та раннє відновлення

Продовольство

Освіта

Житло та непродовольчі товари

Логістика



15

ЧАСТИНА II: ЗАХИСТ

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ 

3,1млн

ЗАХИСТ

КАРТА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ

допомоги. Обмеження доступу введене де-факто владою 
НПУТ, також ускладнює доставку гуманітарної допомоги 
та проведення захисних заходів, зокрема проведення 
просвітницької діяльності щодо мінних ризиків, психологічної 
підтримки та юридичної допомоги. Відсутність верховенства 
закону призвела до порушень прав людини, у тому числі 
сексуального насильства, порушення громадянських свобод та 
свободи преси.

З постраждалих від конфлікту районів неодноразово надходили 
повідомлення про руйнування, незаконне заволодіння майном, 
грабежі та вандалізм. На чоловіків та хлопчиків неодноразово 
чинився тиск щодо приєднання до збройних угрупувань; 
також надходить інформація про факти вербування в освітніх 
закладах. Серйозну стурбованість викликає становище 
осіб, що проживають у спеціальних установах, оскільки такі 
установи залишилися без фінансування та стали залежними 
від гуманітарної допомоги. Наявні дані показують погіршення 
гуманітарної ситуації у медичних установах. Гуманітарні 
організації повідомляють про постійну нестачу медикаментів, 

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

Люди, що проживають по обидві сторони 
від “лінії розмежування”, у тому числі ті, хто 
повернувся, досить тривалий період часу 
знаходились у небезпеці. Населені пункти 
уздовж “лінії розмежування” зазнали особливо 

важких обстрілів. Сторони конфлікту продемонстрували 
глибоку зневагу до гуманітарних принципів пропорційності 
та відмінності (між учасниками бойових дій та цивільними), 
що призвело до завдання шкоди цивільному населенню та 
порушень прав людини. Люди, які залишилися в цих населених 
пунктах, часто наражаються на ризик ВЗВ, що ускладнює їхнє 
повсякденне життя. З квітня 2014 року у результаті бойових дій 
та вибухів мін і ВЗВ загинуло приблизно 8,5 тис осіб (цивільних 
та військових) та, щонайменше, 18 тис було поранено в зоні 
конфлікту, де не функціонують місцеві адміністрації. Станом на 
жовтень 2015 року, було зареєстровано 287 випадків підриву, 
у тому числі 19 випадків з дітьми, в яких постраждало 40 дітей 
(8 загинуло і 32 було поранено) та 268 випадків з дорослими, в 
яких постраждало 584 особи (204 загинуло і 380 було поранено).

Діти стали особливо уразливими через роз’єднання 
сімей та надзвичайний стрес, який пережили їх батьки та 
піклувальники, а також через руйнування соціальної системи 
в цілому. Особливе занепокоєння викликає ситуація з дітьми з 
обмеженими можливостями та сиротами15. 

Мешканці НПУТ перебувають в економічній ізоляції: 
соціальні виплати та пільги було  призупинено, а рух людей 
та комерційних товарів через “лінію розмежування” було 
обмежено. У деяких селах, розташованих уздовж “лінії 
розмежування”, жінки складають більшість старшого за 
18 років населення; майже 30% домогосподарств ведуться 
жінками. В 30 % домогосподарств є щонайменше одна літня 
особа16.

Прийнятий Урядом України Тимчасовий порядок та 
припинення регулярного руху громадського транспорту 
через “лінію розмежування” позбавили цивільне населення 
можливості виїхати з зони конфлікту, що призвело до ізоляції 
людей, вплинуло на єдність сімей, обмежило доступ до 
соціальних виплат та основних послуг, а також гуманітарної 

15. За оцінками в Україні близько 88 тис дітей проживають у дитячих закладах, з яких 
приблизно 6 тис на НПУТ. 

16. Триангулярна швидка мультисекторна оцінка, липень 2015. 

- +

МІНИ                                                                                                                                                ДІТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

ҐЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО: 
РУЙНУВАННЯ СИСТЕМИ НАПРАВЛЕНЬ

204

380

людей 
загинуло

людей було 
поранено

Випадки підриву

8 дітей

32 дітей

93%
дітей, що проживають 
              уздовж лінії розмежування, 

мають симптоми 
психологічного розладу

Поліція/
Безпека

Охорона

Психологічна 
та соціальна

Правова
допомога /

здоров’я

підтримка

Правосуддя
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гігієнічних наборів та у деяких місцях – продовольства. З 
початку конфлікту кількість співробітників медичних закладів 
значно зменшилась; люди виїжджають з цієї території, особливо 
такі досвідчені кваліфіковані працівники, як лікарі.

Попри те, що не всі ВПО являються уразливими, переміщення 
осіб підвищило рівень уразливості населення. Затяжні та 
численні переміщення призвели до виснаження механізмів 
подолання труднощів. Ситуація ускладнюється високим рівнем 
безробіття. Багато ВПО вдаються до продажу своїх речей або 
до позик. Деякі ВПО стикаються з дискримінацією у доступі 
до послуг та напруженістю у відносинах з приймаючими 
громадами. Більша частина ВПО – це жінки та діти. У 
деяких дітей-ВПО проявляються ознаки важких соціально-
психологічних розладів, які впливають на їх здатність 
інтегруватися в нове середовище.

Відсутність верховенства права та економічні труднощі 
призводять до сексуального насильства та торгівлі людьми. 
У деяких звітах повідомляється про випадки, коли жінки 
та дівчата були вимушені надавати послуги сексуального 
характеру заради виживання, тобто заради забезпечення 
основних потреб своїх сімей. Це може мати важкі психологічні 
та загрозливі для життя та здоров’я наслідки, враховуючи 
високий рівень інфікування ВІЛ в Україні, зокрема в зоні 
конфлікту. Крім того, вказані вище проблеми серйозно 
підірвають здатність чоловіків (особливо чоловіків-ВПО та 
військовослужбовців) виконувати свою традиційну гендерну 
роль “годувальників” та “захисників” своїх сімей. Це, у свою 
чергу, призводить до зростання насильства в сім’ї, нехтування 
обов’язками та зловживання алкоголем.

ВПО та люди, що проживають на НПУТ, все частіше стикаються 
з проблемою відновлення/отримання від української влади 
громадянських документів. Переміщені діти, які залишилися 
без законних опікунів, не можуть зареєструватися як ВПО, 
що перешкоджає їхньому доступу до соціальних послуг. 
Діти, народжені на НПУТ, не можуть отримати українське 
свідоцтво про народження та можуть залишитися без 
громадянства.  Відмова у державній реєстрації актів цивільного 
стану (народження і смерті) є зростаючою проблемою, про 
що свідчить різке збільшення кількості судових справ щодо 
встановлення факту народження чи смерті (майже 200 справ з 
квітня 2015 року) в Донецькій та Луганській областях.

ПОСТРАЖДАЛЕ НАСЕЛЕННЯ

 • Люди, що проживають по обидві сторони від “лінії 
розмежування”, у тому числі ті, хто повернувся;

 • Люди, що живуть на НПУТ, у тому числі ті, хто повернувся;

 • Уразливі ВПО;

 • Серед “географічних” категорій, навединих нижче, 
особлива увага повинна приділятися найбільш уразливим 
верствам населення, таким як особи з обмеженними 
можливостями, очолювані жінками домогосподарства, 
етнічні, релігійні або сексуальні меншини, ВІЛ/СНІД 
інфіковані. Ситуація в Україні відрізняється від багатьох 

інших гуманітарних кризових ситуацій через велику 
кількість літніх осіб (60+), що постраждали від конфлікту 
і  потребують допомоги, більшість з яких жінки. Літні люди 
стикаються з серйозними проблемами у доступі до послуг 
та допомоги.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ

 • Існує негайна необхідність у проведенні діяльності, 
пов’язаної із розмінуванням. Ця діяльність повинна 
включати в себе (а) розмінування (екстрене знешкодження/
або пошук мін); (б) проведення просвітницької діяльності 
щодо мінної небезпеки для 200 тис школярів, батьків, 
викладачів та співробітників громадських організацій 
у Донецькій та Луганській областях (ПУТ та НПУТ); (в) 
допомогу потерпілим; (IV) спонукання приділяти більше 
уваги питанням протимінної діяльності з боку відповідних 
органів влади.

 • Існує нагальна необхідність у зміцненні потенціалу 
служб, що займаються випадками ґендерно-обумовленого 
насильства, з метою запобігання виникнення таких 
випадків у майбутньому. Служби рідко надають допомогу, 
яка виходить за межі їх прямих обов’язків, що значною 
мірою обмежує доступ постраждалих до профілактичних 
заходів із лікування ВІЛ інфекції, а також захисту, 
психологічної та правової підтримки. Постраждалі від 
такого насильства та ті, хто піддаються ризику насильства, 
повинні мати доступ до “безпечного місця”. Жінки, 
дівчата та хлопці, які зазнають насильства в сім’ї та інших 
форм насильства, змушені залишатися у небезпечному 
середовищі через відсутність альтернативи.

 • Для задоволення зростаючих потреб необхідно 
збільшувати кількість центрів соціально-психологічної 
підтримки. Кількість осіб, зокрема дітей, які потребують 
спеціалізованої індивідуальної допомоги, значно 
збільшилася у зв’язку з кризою. Термінової підтримки 
потребують спеціалізовані служби, працівники служб з 
надання психологічної та соціальної підтримки, а також 
механізми, необхідні для підтримки та обслуговування 
громад, поміж іншим, у проведенні тренінгів для батьків, 
спрямованих на допомогу сім’ям у подаланні стресу, що 
виник в результаті воєнного конфлікту.

 • Життєво важлива інформація щодо доступу до послуг 
повинна систематично розповсюджуватись серед 
постраждалого населення. Обмежений доступ на НПУТ та  
висока мобільність ВПО призводять до лише часткового 
поширення інформації щодо основних життєво важливих 
служб, доступу до юридичної допомоги, пов’язаної з 
порушенням прав людини, у тому числі у випадках 
затримання чи зникнення безвісті.

 • Існує необхідність забезпечення життєво-важливої 
допомоги шляхом моніторингу та звітування щодо проблем 
захисту та порушень прав людини, у тому числі в установах 
для дітей та інших уразливих груп населення, особливо 
в тих громадянських суспільствах, які існують в умовах 
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відсутності верховенство права.

 • Необхідна підтримка в доступі до правосуддя, правової 
допомоги та правових послуг, зокрема, в районах, де 
відсутнє верховенство права, та у випадках, коли людям 
необхідні юридичні консультації при затриманні чи 
зникненні безвісті, а також з питань житла, землі чи 
власності. Населення повинно мати доступ до отримання 
документації та юридичних консультацій для реєстрація 
актів народження, смерті, укладення шлюбу, розлучення, 
тимчасового або постійного опікунства дітей, батьки 
яких залишились на НПУТ, органами української влади.                                                                                                                                           
  

 • Необхідно забезпечити рівний доступу усіх людей до 
гуманітарної допомоги без дискримінації за ознакою 
спеціальних потреб або інших аспектів уразливості, у тому 
числі статю, віком або географічним місцезнаходженням.

 • Проведення різноманітних заходів, орієнтованих на 
забезпечення засобів для існування, з метою запобігання 
пагубних для здоров’я дій, необхідних для виживання 
уразливих категорій жінок, дівчат та хлопців.

 • Сприяння запобіганню переміщення до зони уздовж 
“лінії розмежування”, у тому числі поширення проектів, 
спрямованих на зміцнення суспільства. Це включає 
збільшення обсягів допомоги на НПУТ, де це можливо.
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ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

2,9млн

ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ

ПРОБЛЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ТА ОПАЛЕННЯ

РИЗИКИ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ

КАРТА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ

системи життєзабезпечення збільшиться, коли комунальні 
послуги, такі як газо-, водопостачання та опалення, частіше 
перериватимуться або стануть занадто дорогими для найбільш 
уразливих домогосподарств.

Багато домогосподарств, будинки для літніх осіб та інші 
соціальні заклади не можуть забезпечувати себе необхідними 
предметами особистої гігієни.

Захворювання на холеру, ненадійність систем водоочищення та 
водопостачання, низький рівень імунізації, обмежений рівень 
епідеміологічного нагляду та реагування створюють умови 
для підвищення ризику захворюваності населення, особливо 
уздовж “лінії розмежування”. Нещодавно виявлені випадки 
захворювання на поліомієліт мають спонукати до проведення 
більш суворого контролю очищення води.

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

Централізована система водопостачання в 
Донецькій та Луганській областях обслуговує 
приблизно 4,4 млн осіб. Хоча ситуацію неможливо 
узагальнити, тому що вона відрізняється в 
залежності від конкретного місцезнаходження, 

проте можливо простежити деякі схожі риси.

Основна система водопостачання покриває усю зону конфлікту, 
тому бойові дії постійно призводять до пошкодженнь 
інфраструктури водопостачання, обмежуючи чи зупиняючи 
її функціонування. Нерідко збройні сили або групи 
розміщаються на об’єктах інфраструктури водопостачання, що 
робить їх мішенню. Наявність мін та ВЗВ ускладнює доступ 
до інфраструктури для проведення перевірки, технічного 
обслуговування та ремонту. Водопостачання для населення 
по обидві сторони від “лінії розмежування” частково 
порушено, обмежено або залишається незахищеним. Системі 
водопостачання та санітарним установам не вистачає ресурсів 
для проведення необхідного технічного обслуговування 
та ремонту, а також бракує обладнання, устаткування та 
матеріалів для забезпечення належної якості водопостачання та 
очищення стічних вод і проведення контролю якості; ситуація 
ускладнюється наявністю мін, ВЗВ та обмеженим доступом.

Якість води, яка подається через громадські та приватні 
комунальні системи, а також перебої у її постачанні 
безпосередньо впливають на усе населення. Зниження 
потужності насосної системи внаслідок пошкодження 
або відсутності електроенергії призводить до відсутності 
водопостачання у деяких районах. Для подалання цих 
труднощів, використовуються різні заходи, в тому числі 
доставка води вантажівками, використання альтернативних 
джерел, обмеження водопостачання до кількох годин на день, 
або постачання води у певні дні тощо. У багатьох випадках 
домогосподарства змушені робити запаси води на період 
перерви у постачанні, строки якої можуть бути невизначеними. 
Існує загроза вторинного забруднення води, а також 
недотримання гігієнічних норм.

Система водопостачання нерозривно пов’язана із 
системами центрального опалення, електропостачання, 
життєзабезпечення та санітарії. Під час зими тиск на 

- +

осіб знаходяться під ризиком  
залишитися без водопостачання 4,4 млн

 осіб
у Донецькій та 

Луганскій областях

3,5 из 5

обслуговуються 
централізованою системою водопосточання,

що була пошкоджена
ВПО не мають

доступу до проточної води

18%
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ПОСТРАЖДАЛЕ НАСЕЛЕННЯ
 • Приблизно 2,9 млн осіб, що проживають в основному в 

міських районах уздовж “лінії розмежування” та на НПУТ, 
можуть залишитись без води, так як вони залежать лише 
від одного джерела водопостачання.

 • Літні люди, жінки та діти вважаються найбільш 
уразливими через специфічні потреби, особливо щодо 
гігієни.

 • Деякі будинки для літніх людей та інші громадські заклади, 
що розташовані на “лінії розмежування” чи на НПУТ, 
потребують допомоги у забезпеченні засобами особистої 
гігієни, очищення та дезінфекції.

 • Ситуація з ВПО досить різниться: у деяких місцях ВПО 
мають специфічні потреби у воді, санітарії та засобах 
гігієни.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ

 • Забезпечення надійного постачання питної води 
для постраждалого населення шляхом відновлення 
пошкодженої в результаті конфлікту мережі 
водопостачання та очисних споруд, а також постачання 
питної води в екстреному режимі до тих районів, які 
залишилися без води.

 • Підтримка виробництва, очищення та доставки питної 
води, у тому числі шляхом сприяння та координації 
забезпечення безперешкодного та своєчасного 
доступу відповідних постачальників комунальних 
послуг та служб обслуговування до огляду та ремонту 
інфраструктури перед початком зими, до охорони водної 
та іншої, пов’язаної з нею інфраструктури, у тому числі 
електропостачання. Мобілізація ресурсів для підтримки 
відповідних постачальників комунальних послуг та служб 
обслуговування для проведення важливих ремонтних робіт 
та технічного обслуговування інфраструктури, у тому числі 
для захисту від замерзання

 • Продовження доставки води шляхом автоперевезення 
та, коли це необхідно, доставка бутильованої води для 

забезпечення мінімальних потреб, а також доставка 
відповідних непродовольчих товарів.

 • Допомога у реагуванні на прогалини, виявлені у плані 
готовності до екстрених ситуацій, враховуючи допомогу у 
забезпеченні водних запасів для медичних установ та інших 
об’єктів соціальної інфраструктури. Розробка та підтримка 
відповідних планів на випадок виникнення екстрених 
ситуацій, підготовка запасів обладнання, витратних 
матеріалів та інших матеріалів на випадок додаткових 
потреб (наприклад, аварії на виробничих підприємствах, 
що впливають на якість води, нові переміщення населення, 
спалах захворювань, що передаються через воду тощо).

 • Забезпечення доступу до українського ринку витратних 
матеріалів, приладів та обладнання, які використовуються 
для постачання якісної води.

 • Надання підтримки під час перебоїв у забезпеченні 
хімічними засобами, реагентами, матеріалами, приладами 
та обладнанням для очищення води на станціях та у 
лабораторіях.

 • Визначення найбільш уразливих груп населення та 
населених пунктів, надання персональної допомоги через 
індивідуальні пункти роздачі та очищення води.

 • Координація з органами влади з питань охорони здоров’я, 
у тому числі з Кластером охорони здоров’я, з метою 
об’єднання зусиль та посилення моніторингу якості води, 
нагляду, раннього попередження та раннього реагування.

 • Допомога у забезпеченні функціонування мінімально 
необхідних санітарних послуг: забезпечення достатньої 
кількості води для нормального функціонування 
каналізаційних систем та стічних вод, включаючи доступ 
до дезінфікуючих засобів та контроль якості.

 • Виявлення уразливих груп населення для забезпечення 
належного рівня гігієнічного догляду шляхом надання 
гігієнічних засобів (або, за можливості, ваучерів чи 
грошової допомоги); поширення ключових повідомлень 
певних осіб та установ.           
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а також у районах з великою концентрацією ВПО18.                                                                                                                                            
 

Починаючи з жовтня 2014 року, мобільні медичні групи надали 
допомогу 64 тис осіб, 72% з яких складають ВПО. Гострою 
проблемою залишається доступ до високоспеціалізованої 
медичної допомоги, яка доступна лише у великих 
містах – Донецьку та Луганську. Також, через відсутність 
системи направлень,  проблемою залишається доступ до 
безкоштовної пренатальної допомоги. Інформація щодо 
випадків сексуального та ґендерно-обумовленого насильства 
залишається недостатньою. Медичні заклади страждають 
від нестачі персоналу та  медикаментів. ВПО та приймаючі їх 
громади, в тому числі колишні бійці, які пережили стресові 
ситуації, часто мають проблеми психологічного характеру. 

18. 61% консультацій було надано людям віком 18-60 років (66,7% жінки), 4,7% 
- віком  1-5 років (60% хлопчики) та 23% літнім людям (55% жінки). Близько 10% 
пацієнтів було направлено до закладів первинної медичної допомоги першого рівня та 
близько 10% – до спеціалізованих та високоспеціалізованих закладів.

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

Станом на кінець вересня 2015 року, у 
зоні конфлікту було поранено близько 
18 тис осіб, у тому числі 194 дітей (136 

у Донецькій та 58 у Луганській областях). 
Відсутність можливостей та нестача 

обладнання ускладнюють проведення адекватної реабілітації 
поранених осіб. Через відсутність підтримки, лікарні не можуть 
забезпечити належний рівень травматологічної допомоги. 
Це може призвести до додаткових ускладнень, подальшого 
погіршення, а також відділення та ізоляції, особливо взимку.

З 708 базових та спеціалізованих медичних закладів 
ПУТ та НПУТ Донецької та Луганської областей було 
перевірено 220 закладів17.  З них 20 функціонують частково, 
а 8 не функціонують взагалі через значні пошкодження 
інфраструктури, відсутність персоналу, ліків та витратних 
матеріалів. У 15 медичних закладах спостерігається низький 
рівень забезпечення водою. Понад 50% населення не має 
відповідного доступу до закладів охорони здоров’я через 
віддаленість або недоступність медичних послуг. Близько 40% 
населення не мають доступу до медикаментів та медичних 
послуг через високі ціни та закриття аптек.

Вакцинація є серйозною проблемою по всій країні. Системою 
раннього попередження на Закарпатті (Західна Україна) було 
виявлено два випадки захворювання на поліомієліт, які були 
підтверджені 28 серпня 2015 року. Через відсутність вакцини 
лише 20% дітей мали щеплення від поліомієліту до кризи 
та ще менше після початку конфлікту. Існує високий ризик 
захворювання серед дітей та ризик поширення хвороби на 
сусідні країни.

Доступ ВПО та найуразливіших верств населення до 
базових медичних закладів на ПУТ залишається обмеженим, 
особливо у сільській місцевості. Медичні послуги надаються 
переважно амбулаторно, а також у 200 сільських центрах 
первинної медичної допомоги. Гуманітарні партнери Кластеру 
охорони здоров’я створили 30 мобільних медичних груп, 
які працюють в районах уздовж “лінії розмежування”, 

17. Джерело: польові дослідження ВООЗ, Оцінки партнерів Кластеру, звіти ОБСЄ.

- +

* Оцінку проведено у 220 з 708 медичних закладів у 
Донецькій та Луганській областях
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Психологічна підтримка надається ВПО у колективних центрах 
в дуже обмеженій формі. 

Ризик спалаху інфекційних захворювань на НПУТ є досить 
високим через низьку якість водопостачання та санітарних 
умов, а також низький рівень вакцинації та повну руйнацію 
системи епідеміологічного нагляду. Ризик захворювань значно 
підвищується у зимовий період, особливо для тих, хто не має 
належного житла та опалення.

З метою усунення прогалин у наданні медичних послуг 
постраждалому населенню у грудні 2014 року було укладено 
угоду з Міністерством охорони здоров’я, за якою надання 
основних послуг невідкладної медичної допомоги та отримання 
звернень буде відбуватися через Мобільні групи з надання 
надзвичайної первинної допомоги (Мобільні медичні групи). 
Робота мобільних медичних груп охоплює більш ніж 100 
населених пунктів на НПУТ та забезпечує близько 20 тис 
консультацій на місяць. Підтримка психічного здоров’я 
та надання психологічної домоги майже 30 тис осіб було 
призупинено з середини липня 2015 року. Лікарні в великих 
містах на НПУТ19 функціонують, 70% з них мають необхідну 
кількість медичного персоналу для надання мінімальних 
медичних послуг. У Донецькій області через пошкодження 
не функціонують 14 медичних закладів та 22 – у Луганській.  
Проблемою залишається нестача кваліфікованого персоналу, 
палива для автомобілів швидкої допомоги та поставки 
медикаментів. У Луганській та Донецькій областях лише 20 
лікарень можуть частково надавати акушерські, кардіологічні 
та психологічні послуги, проте їм вкрай не вистачає 
спеціалізованих медичних препаратів. Часто не має води для 
забезпечення потреб пацієнтів та для санітарних цілей.

Повідомляється, що у місті Донецьк не вистачає ліків для 
проведення лікувальних та хірургічних процедур, надання 
натальної та педіатричної допомоги. З Російської Федерації 
надходять тільки генеричні препарати та антибіотики. За 
останніми опитуваннями, проведеними у 28 містах на НПУТ, 
у 3 містах закриті усі аптеки, у 19 – закрито більшість аптек 
(до 90%), у решті міст працюють лише 20%, в основному через 
відсутність медикаментів, та у 6 містах аптеки працюють у 
нормальному режимі.

Комерційні поставки медикаментів на НПУТ було призупинено 
Урядом з червня 2015 року. Через відсутність поставок інсуліну 
майже 30 тис хворих залишились без життєво важливих ліків. 
Майже 100 хворих не мають доступу до процедури гемодіалізу. 
Хірургічні операції проводяться без наркозу, запаси анестезії та 
наркозу вичерпані. Пологові відділення та лікарні страждають 
від нестачі медичних препаратів та витратних матеріалів 
для проведення ускладнених пологів. Хворі на ВІЛ/СНІД і 
туберкульоз, а також наркотично залежні хворі залишаються 

19. Загалом 207 лікарень (139 у Донецькій та 68 – у Луганській областях).

без догляду та контролю20, 750 пацієнтів перервали проведення 
опіоїдної замісної терапії, яка повинна проводитись владою. 
Усі профілактичні програми призупинено, що підвищує ризик 
захворювання. Без належного лікування у ВІЛ-інфікованих 
підвищується ризик стійкості на препарати, та хвороба 
може розвиватися до стадії СНІДу. Припинення лікування 
ВІЛ-інфікованих вагітних жінок підвищує можливість 
передачі інфекцій від матері до дитини. Існує гостра нестача 
лабораторних реагентів.

Бюджет на охорону здоров’я на НПУТ в Донецькій області 
задовольняє лише до 30% потреб (харчування для пацієнтів, 
медикаменти, технічне обслуговування обладнання, заробітна 
плата, паливо для автомобілів швидкої допомоги та генератори). 
У понад 270 медичних закладах на НПУТ змушені шукати 
місцеві альтернативи для задоволення потреб, таких як 
постачання харчування для хворих, яке часто здійснюється 
за рахунок заробітної плати працівників. Призупинення 
діяльності гуманітарних організацій з липня 2015 року значною 
мірою вплинуло на постачання продовольства для хворих. 
Продовольча допомога задовольняє лише 30% від загальної 
потреби. Ситуація на НПУТ Луганської області є більш 
проблематичною через обмеження доступу до міжнародної 
гуманітарної допомоги.

Проблема з харчуванням видається не найбільш критичною 
серед проблем Східної України. Опитування ВПО показали, 
що 1% дітей у віці 6-23 місяців страждає від недостатності 
харчування крайнього ступеню (небезпечній поріг встановлено 
від 15%). Проте, ситуація з грудним вигодовуванням є 
незадовільною: 14-25% матерів вигодовують дітей у віці 0-5 
місяців виключно грудним молоком; 70% використовує штучне 
дитяче харчування; 32-53% продовжують вигодовувати дітей 
грудним молоком у віці одного року. Близько половини матерів, 
які припинили грудне вигодовування, зазначають основною 
причиною цього стрес, пов’язаний із конфліктом. Незважаючи 
на зусилля Кластеру та Уряду, деякі місцеві організації 
продовжують невибірково розповсюджувати дитячі суміші для 
немовлят до 12 місяців.

ПОСТРАЖДАЛЕ НАСЕЛЕННЯ

 • Люди, які проживають на НПУТ та уздовж лінії 
розмежування, що мають обмежений доступ до медичних 
послуг, а також ті, хто повернувся;

 • Люди, що проживають на ПУТ: найуразливіші верстви 
населення, ВПО та приймаючі громади;

 • Люди з обмеженими можливостями та поранені, в тому 

20. За даними центру лікування СНІДу у Донецькій області зареєстровано 15 852 
ВІЛ-інфікованих, з них 6 538 проходять антиретровірусну терапію. Лікування майже 
2,3 тис хворих було перервано через відсутність поставки до центру препарату Алувія. 
У зоні ризику перебувають 1,5 тис хворих на туберкульоз та близько 350 хворих на 
лікарсько-стійкий туберкульоз на НПУТ Донецької області та близько 500 хворих й 
160 хворих відповідно на НПУТ Луганської області. Лікування хворих на туберкульоз 
із екстремально-сильною стійкістю на ліки не проводиться, так само як і швидка 
діагностика виявлення туберкульозу. 
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числі ВПО;

 • Люди з хронічними захворюваннями (30 тис хворих на 
діабет, 300 хворих на рак, 100 хворих, які потребують 
гемодіалізу);

 • Близько 500 тис дітей з групи ризику захворювання на 
поліомієліт21; 

 • 8,8 тис хворих на туберкульоз та ВІЛ/СНІД-інфікованих;

 • 15% вагітних жінок, у тому числі ВПО, в п’яти східних 
областях та на НПУТ потребують отримання соціальних 
послуг для матерів, безкоштовних ліків та інших матеріалів;

 • 5% дорослого населення в п’яти найбільш постраждалих 
областях потребують лікування від хвороб, що 
передаються статевим шляхом, та для 20% чоловіків, які 
ведуть активне статеве життя, є необхідність постачання 
презервативів;

 • Близько 82 тис немовлят та маленьких дітей у віці 0-23 
місяців (ВПО та на НПУТ) та близько 60 тис дітей у 
віці 6-23 місяців потребують додаткової продовольчої 
допомоги;

 • Літні люди, особливо старші за 60 років;

 • 100% вагітних жінок та матерей-годувальниць (3,7% 
населення), які проживають на НПУТ та у районах 
прилеглих до зони конфлікту. 

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ 

 • Необхідно негайно провести вакцинацію від поліомієліту 
дітей до 10 років (необхідно близько 1,7 млн доз оральної 
поліомієлітної вакцини), щоб запобігти поширенню 
захворювання.

 • Посилення системи раннього попередження та реагування 
для своєчасного виявлення, звітування, реагування 
та запобігання спалахів захворювань. Пріоритетні 
захворювання, які вимагають уваги, включають гострі 
респіраторні інфекції, особливо гострий в’ялий параліч, 
пневмонію, діарею, менінгіт, кір, ВІЛ та туберкульоз. 
Для запобігання ризику поширення захворювань, що 
передаються через воду, необхідно проводити моніторинг 
якості та очищення води, а також працювати з населенням 

21. У Донецькій та Луганській областях близько 370 тис дітей у віці до 6 років 
потребують щеплення від поліомієліту (250 тис в Донецькій та 125 – в Луганській 
області). Також потрібно провести вакцинацію більше 60 тис дітей у віці до 10 років 
(41 тис у Донецькій та 20 тис у Луганській області).

для підвищення обізнаності у цьому питанні.

 • Є необхідність у додаткових мобільних групах там, де 
медичні служби недоступні; для більш ефективного 
надання послуг потрібно працювати із довідковими 
службами, проводити інформаційно-просвітницькі заходи 
щодо наявності медичних послуг, в тому числі надання 
пост-травматичної психологічної допомоги, забезпечення 
медичним обладнанням та витратними матеріалами. 
Важливість мобільних медичних послуг значно зросте під 
час зими, особливо для людей, обмежених у пересуванні.

 • Особливої уваги вимагають: інфекційні захворювання 
(туберкульоз, ВІЛ та хвороби, що передаються статевим 
шляхом) та неінфекційні захворювання (серцево-судинні, 
діабет, гострі респіраторні та хронічні захворювання, рак і 
т.д.). Існує необхідність залучення психіатрів та фахівців з 
психологічної підтримки для лікування посттравматичних 
розладів, шизофренії, алкоголізму і т.д., а також 
направлення на спеціалізоване лікування, включаючи 
проведення тренінгів.

 • Приділити увагу репродуктивному догляду за вагітними 
жінками та годуючими матерями, особливо у пренатальний 
та постнатальний період.

 • Приділити увагу реабілітації після базового та 
спеціалізованого лікування.

 • Надання допомоги тим, хто пережив ґендерно-
обумовлене насильство, у тому числі після зґвалтування, 
та направлення їх на отримання подальшої допомоги. 
Проведення для працівників закладів базового лікування 
тренінгів з надання допомоги при хворобах, що 
передаються статевим шляхом.

 • Ремонт або заміна медичного обладнання для рятування 
життя та навчання з його експлуатації.

 • Забезпечення продуктами харчування дітей відповідного 
віку. Навчання й підтримка матерів у питаннях грудного 
вигодовування та надання додаткового харчування 
у пренатальний та постнатальний періоди, що має 
надаватися через медичні служби.

 • Проведення поширених тренінгів з самодопомоги та 
управління стресом для більш ніж 200 працівників закладів 
базової медицини та мобільних медичних групп.
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ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

1,3млн

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ ТА РАННЄ ВІДНОВЛЕННЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА НПУТ* ЗМЕНШЕННЯ ДОХОДІВ РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ НА НПУТ

КАРТА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ

Незважаючи на повну функціональність ринку ПУТ, на початку 
цього року деякі товари виявились менш поширеними ніж інші, 
такі як, наприклад, товари гігієни, медикаменти та будівельні 
матеріали, і це впливає на доцільність надання допомоги у 
грошовій формі27. За останні місяці ринкова система НПУТ 
пережила період швидких змін: зміну валюти, численні випадки 
захоплення майна та розрив торгівельних зв’язків з рештою 
України. Останні кілька місяців ситуація здається більш-менш 
стабільною, проте вона залишається нестабільною та залежить 
від подальшої торгівельної блокади та політичної ситуації. 
Водночас, функціонування ринків у зоні “лінії розмежування” 
залишається обмеженим через небезпеку, відсутність доступу, 
часті закриття, відсутність різних видів продукції та високі 
ціни28. 

27. Швидка оцінка ринків, “Врятуємо дітей”, Слов’янськ та Краматорськ, березень 
2015 року.

28. Триангулярна швидка мульти-секторна оцінка.

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

Питання раннього відновлення та забезпечення 
доходів є ключовими для успішного відновлення 
постраждалого від кризи суспільства. У зв’язку 
з відсутністю мирного врегулювання поточної 
кризи, через обмеження доступу й питання 

безпеки кількість достовірних статистичних даних щодо 
соціально-економічних показників на НПУТ та у прилеглих до 
“лінії розмежування” районах дуже обмежена. Таким чином, 
першочерговим завданням має бути проведення швидкої 
й гнучкої оцінки потреб шляхом проведення громадських 
консультацій, дискусій у фокус групах та опитувань ключових 
респондентів. Це дуже важливо для створення надійної 
доказової бази, розробки планів для цільового впровадження 
програм раннього відновлення, розподілу ресурсів, 
імплементації цих програм та моніторингу.

В результаті кризи приблизно 10-24% населення ПУТ22 та 
НПУТ23 залишились без роботи. За даними оцінки, майже 
для половини найбільш уразливих верств населення на ПУТ 
основним джерелом доходу є пенсії та соціальні виплати24. 
Близько 88% зареєстрованих ВПО отримують грошову 
допомогу соціального захисту у той час як Уряд визначив 
мінімальну щомісячну суму, необхідну для виживання, що 
становить 1 218 грн (53.00 дол. США), реальна мінімальна 
вартість проживання25, встановлена Урядом, становить  1 330 
грн (57.82 дол. США).

Для проведення раннього відновлення26 ринок ПУТ потребує 
розширення шляхом забезпечення більш широкого спектру 
основних товарів: предметів гігієни, медикаментів, будівельних 
матеріалів та предметів для ведення сільського господарства. 

22. Опитування, проведені оціночною групою REACH, висновки координаційної 
робочої групи.

23. Відповідно до “Аналітичного звіту” програми “Партнерство заради прогресу”, 
рівень безробіття складає 22% (джерело: зведений аналіз гуманітарних потреб 
Донецької області на 2016 рік, аналітичний звіт програми Партнерство заради 
прогресу, Донецьк 2015, с. 7) та у Звіті щодо оцінки найуразливіших верств населення 
на с. 2 зазначається, що рівень безробіття серед ВПО становить 23%.

24. Соціально-економічний вплив та оцінка потреб, ФАО, вересень 2015 року.

25. Аналіз доставки грошової гуманітарної допомоги на НПУТ координаційної 
робочої групи (розділ: Доходи та ринки).

26. Швидка оцінка ринків, “Врятуємо дітей”, Слов’янськ та Краматорськ, березень 
2015 року.
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Велика частина виробничих потужностей вугільних, 
металургійних та будівельних підприємств НПУТ знизилась 
в результаті конфлікту, що призвело до втрати постраждалим 
населенням робочих місць та засобів до існування. Виробники 
комерційної сільськогосподарської продукції, які надавали 
постійні та сезонні робочі місця, заморозили інвестиції та 
покинули території, що призвело до зниження доходів сезонних 
робітників.

Все це сприяло масовому переміщенню місцевого населення 
до сусідніх регіонів. Значних пошкоджень в зоні лінії 
розмежування зазнали транспортна, водна та енергетична 
інфраструктури. Точні дані щодо відновлення інфраструктури 
невідомі, тому ситуація потребує проведення термінової оцінки 
та визначення пріоритетів для ремонту і відновлення життєво-
необхідних комунальних об’єктів та послуг.

Потреби у ранньому відновленні майже 4 млн осіб на ПУТ, 
НПУТ та уздовж “лінії розмежування” не були належним чином 
оцінені, адресовані або вирішені. Як зазначається у висновках 
ФАО щодо соціально-економічного впливу та оцінки потреб, 
проведеної у сільській місцевості, для виявлення точного 
рівня уразливості населення та для здійснення кращого 
цільового планування соціально-економічного відновлення, 
необхідно провести більш детальну оцінку з використанням 
територіального цільового підходу. Консультації, проведені 
з місцевими органами влади, громадськими організаціями, 
громадами, ВПО та іншими зацікавленими сторонами, 
підкреслили необхідність негайної підтримки у сфері 
відновлення життєдіяльності, особливо щодо зайнятості 
населення, розвитку мікро підприємництва та малого бізнесу, 
а також відновлення життєво важливої інфраструктури та 
соціального обслуговування. Приймаючі громади Донецької 
та Луганської областей, а особливо ВПО, що проживають 
у гуртожитках, більш за все страждають від погіршення 
фінінсового становища29.

ПОСТРАЖДАЛЕ НАСЕЛЕННЯ

 • З початку кризи на ПУТ, НПУТ та уздовж “лінії 
розмежування”, де спостерігаються значні пошкодження 
інфраструктури та відсутній доступ до базових послуг, 
майже 1,3 млн осіб залишились без джерела доходу. Ця 
категорія включає: домогосподарства, очолювані жінками, 
літніх людей, осіб з обмеженими можливостями, жінок та 
молодь.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ

 • Проведення територіального планування та реагування 
щодо раннього відновлення. Через відсутність прозорості 
залучення спільноти до процесів місцевого планування 
важливим питанням є створення надійної доказової бази 
для допомоги місцевим органам влади та постачальникам 
послуг у визначенні пріоритетів та проведенні стратегічних 
і стимулюючих заходів для задоволення потреб 
найуразливіших верств населення у ранньому відновленні. 
Це вимагає всеосяжного й спільного підходу, який 
враховує усі чутливі аспекти конфлікту, які стосуються 
прав людини та гендерних підходів, що використовуються 
для розробки територіального планування процесів 

29.  Оцінка ризиків для найуразливіших верств населення в Україні: результати 
першого опитування. Консультативний звіт, “GfK”, Україна, липень 2015 року.

відновлення, мобілізації місцевих та міжнародних ресурсів, 
забезпечення цілеспрямованих заходів, які відповідають 
потребам найбільш уразливих верств населення в 
постраждалих від конфлікту районах.

 • Потреба у забезпеченні засобами до існування та у 
стабілізації ситуації. У 2015 році масштаб економічного 
спаду у постраждалих регіонах та в цілому по країні 
виявився більшим, ніж очікувалося. Світовий банк 
прогнозував, що у 2015 році ВВП скоротиться на 12%, 
а у 2016 зросте на 1%. Спостерігається високий рівень 
безробіття – 9-10% (з високою частотою серед ВПО), 
а можливості для малого та середнього бізнесу значно 
обмежені. Багато ВПО є безробітними та конкурують за 
ресурси і робочі місця з місцевими мешканцями. Нестача 
готівки обмежує здатність людей у закупках. Існує гостра 
необхідність залучення додаткового фінансування для 
підняття місцевої економіки шляхом створення робочих 
місць, працевлаштування та надання підтримки мікро 
та малому бізнесу, підтримки відновлення малого та 
середнього комерційного сільського господарства, 
створення програми швидкої/тимчасової зайнятості, 
зокрема, з метою відновлення інфраструктури та 
соціальних послуг, наприклад, таких як вивіз та утилізація 
сміття.

 • Програма Кластера раннього відновлення у зоні лінії 
розмежування передбачає відновлення життєво важливих 
комунальних послуг, таких як постачання електроенергії та 
питної води, які мають важливе значення для стабілізації 
ситуації постраждалих громад. Схеми швидкого або 
тимчасового працевлаштування повинні бути враховані 
при плануванні відновлення життєво-важливих послуг, 
особливо щодо людей, які регулярно перетинають “лінію 
розмежування” та підтримують програму Кластера 
раннього відновлення, що має ефективно посилити 
механізми подолання кризи, покращити навички та 
збільшити ресурси цивільних осіб, а також допомогти 
громадам у відновленні.

 • Відновлення життєво необхідної інфраструктури. Конфлікт 
на Донбасі завдав значних збитків соціально-економічній 
інфраструктурі, у тому числі медичним та освітнім 
закладам, а також системам водо- та електропостачання. 
За попередніми оцінками, питання відновлення соціальної 
інфраструктури є найбільш актуальним у районах НПУТ 
та уздовж “лінії розмежування”, у той час як на ПУТ 
проблемною є ситуація із скороченням робочих місць.                                                                                                                                           
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ЧАСТИНА II: ПРОДОВОЛЬСТВО

ПРОДОВОЛЬСТВО

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

1,1млн
КАРТА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ

ЦІНА МІНІМАЛЬНОГО 
ПРОДОВОЛЬЧОГО КОШИКА

ДОСТУП ДО РИНКІВ НА НПУТ 
 

СЕЗОННІСТЬ СПОЖИВАННЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВА

а гуманітарна допомога покриває 7,6%. Основне джерело 
доходу змінилося для приблизно 9% населення ПУТ та для 
13,6% населення НПУТ33, в основному за рахунок більш 
низького рівня працевлаштування в приватному та державному 
секторах, а також внаслідок зниження активності сектора 
самостійної зайнятості. Боргові зобов’язання безперервно 
зростають, оскільки домогосподарства на ПУТ та НПУТ не в 
змозі отримувати прибуток, достатній для задоволення своїх 
основних потреб та погашення заборгованостей34.

За мультисекторною оцінкою потреб (березень 2015 року) 88% 
людей, які проживають на НПУТ, використовують негативні 
стратегії виживання: економію, зменшення споживання їжі, 

33. Оцінка соціально-економічного впливу та потреб Донбасу, ФАО, вересень 2015 
року.

34. Оцінка соціально-економічного впливу та потреб Донбасу, ФАО, вересень 2015 
року.

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

У той час як потреби на НПУТ та районів уздовж 
лінії розмежування мають першочергове значення, 
проблеми виникають також у районах з високою 
концентрацією ВПО через те, що їх стратегічні 
запаси вже вичерпані, та, зважаючи на економічну 

кризу в країні, ситуація продовжує погіршуватись.

З початку кризи вартість проживання по всій території України 
значно зросла. У липні 2015 року вартість мінімального 
продовольчого кошика зросла на 41,7% у порівнянні з липнем 
2014 року. В цілому, 57,4% домогосподарств мають проблеми 
з доступом до ринків: на НПУТ – 69,1%, а на ПУТ – 45,7%. На 
більшості функціонуючих ринків НПУТ не має проблем із 
поставками продовольства, проте купівельна спроможність 
значно обмежена через підвищення цін, зростання рівня 
бідності та зменшення купівельної спроможності населення. 

Ситуація на НПУТ ускладнюється забороною на комерційні 
перевезення продовольства, медикаментів та обмеженням 
доступу гуманітарних організацій. Ціни на продовольчі товари 
завищені майже на 70% у порівнянні із середніми цінами по 
країні30. У той же час зростання цін на сільськогосподарську 
продукцію та послуги становить в середньому 86%, що 
призвело до зниження потенціалу сільських домогосподарств, 
зменшення інвестицій у виробництво й технічне 
обслуговування та підтримку домашньої худоби, що, у свою 
чергу, впливає на продовольчу ситуацію, доступність продуктів 
харчування та ціноутворення.

Оцінка соціально-економічного впливу та потреб31 показала, 
що за останні 6 місяців більше третини сільського населення 
покладалися на допомогу мереж соціальної підтримки. Понад 
40% сільського населення надавало підтримку своїм друзям 
та родичам. Пенсії та нерегулярні соціальні виплати стали 
найбільш важливим джерелом доходу (НПУТ – 67%; ПУТ – 
53%)32. Близько 6% доходу ВПО складають тимчасові роботи, 

30. Аналіз уразливості та ринків, ВПП, липень 2015 року.

31. Проведена на Донбасі ФАО, у вересні 2015 року.

32. Оцінка районів із високою концентрацією ВПО, Врятуємо дітей, червень 2015 
року; Оцінка соціально-економічного впливу та потреб Донбасу, ФАО, вересень 2015 
року.
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зниження продовольчих та  непродовольчих витрат, пошук  
гуманітарної допомоги. Починаючи з червня 2015 року, було 
обмежено свободу пересування та перевезення комерційних 
товарів. За результатами оцінки ситуація з продовольством є 
найбільш проблематичною для домогосподарств, очолюваних 
жінками. Попередні висновки поточної оцінки підтверджують 
ці показники.

Не враховуючи пенсії, сільське господарство є другим джерелом 
доходу для мешканців  Донбасу після важкої промисловості, 
5,8% зазначили сільске господарство як основне джерело 
доходу, у той час як важку промисловість вказали 15,8%. Дрібні 
фермери намагаються вести сільське господарство невеличкими 
об’єднаннями, в основному вони вирощують картоплю, 
пшеницю й сезонні овочі та фрукти, утримують кілька голів 
крупної рогатої худоби (21%), свиней (16,7%), кіз (15,7%) та 
свійську птицю (60,8%). Власне господарство є ключовим 
фактором у стратегії виживання сімей у сільській місцевості, 
які забезпечують своє харчування на 95% за рахунок вирощеної 
самостійно продукції, таким чином 88% домогосподарств 
займаються рослинництвом. Ведення сільського господарства 
не лише покращує ситуацію з продовольством та харчуванням, 
але також дає змогу заробляти гроші за рахунок продажу 
продукції, наповнює ринок та затримує зростання цін.

У порівнянні з ПУТ, більшість населення сільських та 
приміських районів НПУТ для збагачення свого раціону 
та отримання доходу значною мірою покладаються на 
натуральне господарство. Майже 94% домогосподарств на 
НПУТ, у порівнянні з ПУТ, утримують худобу виключно задля 
задоволення особистих продовольчих потреб. Це відображає 
велику частку натурального господарства, а також вказує 
на відсутність інших можливостей заробітку на НПУТ, 
що підсилюється високим відсотком рівня міграції, який 
спостерігається у цьому регіоні35.

ПОСТРАЖДАЛЕ НАСЕЛЕННЯ

 • від 0,8 до 1 млн ВПО, 0,8 млн осіб, що проживають уздовж 
лінії розмежування та 2,1 млн, що проживають на НПУТ, 
відчули значне подорожчання рівня життя та перебувають 
у катастрофічній продовольчій ситуації.

 • 200 тис сімей, які працювали у сільськогосподарській сфері, 
що зазнали значного впливу під час кризи.

 • Економічно уразливі приймаючі громади та сім’ї. 

35. Оцінка соціально-економічного впливу та потреб Донбасу, ФАО, вересень 2015 
року.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ

 • Шляхом триангулярної оцінки було виявлено, що у 2016 
році майже 1,1 млн осіб потребуватимуть продовольчої 
допомоги. В основному це люди, що проживають уздовж 
“лінії розмежування”, ті, хто проживає на НПУТ в обох 
областях, найуразливіші ВПО та приймаючі громади 
(50 тис осіб) по всій Україні. До того ж, за оцінками, 
майже 60 тис дрібних домогосподарств, що відносяться 
до цих категорій (що проживають у зоні конфлікту, 
ВПО та приймаючі громади), потребують негайної 
сільськогосподарської допомоги, що надасть можливість 
сім’ям отримувати власний дохід та вирощувати врожай, 
а також утримувати худобу для стабільного ведення 
господарства та забезпечення продовольчих потреб.

 • Відомо, що у зимовий період в Україні спостерігається 
значне зниження температури (з листопада по березень), 
коли продовольчі та енергетичні потреби населення 
зростають (до 100 ккал на особу/добу при зниженні 
температури на кожні 5 градусів нижче -20 градусів за 
Цельсієм. На додачу до цього, заборона комерційних 
перевезень на НПУТ негативно впливає на доступ до 
продовольства. Так як період у п’ять місяців, з листопада по 
березень, становить значну частину року, питання надання 
продовольчої допомоги має враховувати розширення 
потреб у підготовці до зими в процессі розробки 
стратегічного плану реагування на 2016 рік.
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ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ
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КАРТА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ

ведуть до шкіл, також обмежує доступ до них. Окремою 
проблемою є відсутність доступу до дитячих садків. За 
останніми оцінками, проведеними на НПУТ Благодійним 
фондом Рената Ахметова у жовтні 2015 року, тільки 58% дітей 
дошкільного віку відвідують дитячі садки головним чином 
через відсутність відповідних установ. Ця проблема стосується 
й сімей ВПО з маленькими дітьми. Якщо один з батьків, як 
правило, мати, повинен залишатися вдома, щоб доглядати за 
дітьми, для такої сім’ї дуже важко розпочати нове життя.

Учні, викладачі та приймаючі громади страждають від 
психологічного стресу та загального порушення соціальної 
структури системи освіти. До переселення багато з дітей-
ВПО стикалися з або стали свідками насильства, у яких й 
досі проявляються симптоми психологічного стресу, що 
знижує їх здатність приділяти увагу навчанню. У цьому 
контексті підготовка викладачів відіграє найважливішу роль 

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

Конфлікт в Україні викликав та продовжує 
викликати серйозні порушення у сфері освіти. 

За останніми даними Міністерства соціальної 
політики України, майже 200 тис, або близько 
13% від усіх зареєстрованих ВПО – це діти. У 

жовтні Міністерство освіти та науки України  представило 
дані відвідування учбових закладів, за якими було підраховано 
кількість та місця проживання дітей-ВПО36. Ці підтверджені 
дані показують, що кожна четверта дитина, що проживає на 
ПУТ Луганської та Донецької областей, є ВПО.

Значне переміщення школярів та їх сімей, вчителів та 
викладачів, а також невизначеність ситуації в країні значною 
мірою вплинули на якість освіти та навчальний процес як 
дітей-ВПО, так і дітей приймаючих громад. За висновках 
оціночної групи REACH 2015 року це призвело до відставання 
у навчальному процесі на місяці (до 48 навчальних днів). Цей 
вплив відчувається по всій країні, але найгостріший він на 
сході. За оцінкою, проведеною партнерами Кластера в жовтні 
2015 року, 9% дітей шкільного віку, що проживають уздовж 
“лінії розмежування” та в районах з високою концентрацією 
ВПО на ПУТ, не відвідують школу. Викликає занепокоєність й 
падіння рівня відвідування шкіл, який ще 2 роки тому у цей же 
самий період становив 99%.

За даними Міністерства освіти та науки України значного 
зниження відвідуваності шкіл учнями-ВПО не спостерігається, 
водночас кількість учнів на ПУТ Луганської та Донецької 
областей виросла на 25% та 7% відповідно. Це збільшує тиск на 
і так перевантажені навчальні заклади цих областей.

В результаті конфлікту постраждала інфраструктура системи 
освіти. Тільки на НПУТ було пошкоджено або зруйновано 
майже 200 шкіл або кожна п’ята школа. Більшість шкіл, які 
все ще функціонують, не готові до зими. Деякі школи не 
готові проводити навчальній процес через нефункціонування 
пошкоджених комунальних систем (тепло-, водо- та 
електропостачання). Наявність мін та ВЗВ на дорогах, які 

36. http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.TC.ZS За даними Світового 
банку, співвідношення учнів до вчителів складає 1 до 16, а кількість зарахованих учнів 
ділиться на кількість вчителів.

- +

ДІТИ-ВПО У ДОНЕЦЬКІЙ ТА 
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
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у створенні безпечних умов, у яких учні зможуть повернутися 
до нормального життя. Спостерігається втома серед населення 
приймаючих громад, і все частіше виникають конфлікти між 
ними та ВПО. Викладачі та учні повинні навчитися уникати та 
запобігати конфліктів всередині класів.

Навчальні матеріали для багатьох батьків значно подорожчали 
через зменшення доходів, проблеми із працевлаштуванням 
та зростання цін. Прямі та непрямі витрати на освіту 
стали непомірною ношею для багатодітних сімей та сімей 
з маленькими дітьми. Довгострокові наслідки для 180 тис. 
школярів з НПУТ, атестати яких не визнаються українською 
владою, не відомі

ПОСТРАЖДАЛЕ НАСЕЛЕННЯ

 • Майже 194 тис школярів-ВПО, 210 тис школярів 
на НПУТ, близько 50 тис школярів ПУТ Луганської 
та Донецької областей, 56 тис викладачів та 
більше 450 тис школярів з приймаючих громад.                                                                                                                                          
           

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ

 • Підтримка фізичного доступу до освіти шляхом 
відновлення освітніх та рекреаційних закладів для дітей, 
розмінування небезпечних шляхів до навчальних закладів, 
збільшення кількості місць у дитячих садках.

 • Сприяння визнанню шкільних атестатів.

 • Підтримка відновлення навчального процесу, забезпечення 
безпечного середовища для класів, організованих для 
учнів, які пропустили заняття, та набуття важливих для 
виживання навичок, наприклад, щодо мінної безпеки, 
пом’якшення наслідків конфлікту (щодо спільного 
проживання) та психологічної підтримки, забезпечення 
навчальними матеріалами дітей у постраждалих районах, 
що дасть їм змогу продовжити навчання.
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КАРТА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ

повної інтеграції та середньо-строковий підхід до питань 
ВПО в умовах затяжного конфлікту, та тих ВПО, хто не має 
бажання повертатися, стає все більш нагальним. Зважаючи на 
серйозне виснаження механізмів виживання, це, у першу чергу, 
стосується майже 50% ВПО, які вказали, що їх щомісячний 
дохід складає менше 100 дол. США.

ПОСТРАЖДАЛЕ НАСЕЛЕННЯ

 • ВПО, враховуючи тих, хто переїхав на ПУТ на постійне 
проживання, та не планує повертатися у найближчий час 
чи має бажання інтегруватися у середовище проживання; 
ті, хто постійно перетинають “лінію розмежування” між 
НПУТ та ПУТ та ті, хто переїхав в рамках НПУТ.

 • ВПО, які вичерпали свої фінансові ресурси або які не 
мають можливості працевлаштуватися, особливо сім’ї 

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

Проблеми щодо забезпечення житлом та 
непродовольчими товарами спостерігаються на 
НПУТ, де особливо гострою є проблема з якістю 
житла. За оцінками, на цих територіях було 
пошкоджено 12-15 тис приватних будинків, 11% з 

яких були повністю зруйновані. Зважаючи на те, що впродовж 
2015 року “лінія розмежування” не зазнала істотних зрушень, 
місцевим населенням та міжнародними організаціями було 
проведено багато відновлювальних косметичних та легких 
ремонтних робіт. Більш серйозною проблемою є ремонт 
будинків, що зазнали значних пошкоджень або були повністю 
зруйновані, тому що люди змушені переживати зиму у 
невідремонтованих приватних будинках або у неприйнятних 
умовах. Заборона торгівлі, відсутність робочих місць та 
джерел доходу ускладнюють здатність сім’ї проводити повний 
або частковий ремонт у своїх помешканнях. Сім’ї, які вже 
повністю вичерпали свої заощадження та хочуть повернутися 
до своїх будинків, стикаються з аналогічними проблемами. 
З метою зменшення своїх видатків ВПО на НПУТ частіше 
за все проживають у приймаючих громадах, в орендованих 
помешканнях або, у меншій мірі, в колективних центрах. Ті, 
хто вирішив залишитися жити поблизу із зоною конфлікту чи 
уздовж “лінії розмежування”, або ті, хто не мав змоги виїхати, 
вимушені вже довгий час жити в “бомбосховищах” у жахливих 
умовах.

Проблема забезпечення задовільним житлом на ПУТ досі 
залишається актуальною. У сільській місцевості майже 46% 
ВПО живуть у бідності та у вкрай несприятливих житлових 
умовах. У міських районах майже 25% ВПО живуть у 
переповнених помешканнях та  мають проблеми, пов’язані 
з безпекою. Близько 83% ВПО проживають у приватних 
помешканнях (56% орендують, 27% знайшли безкоштовний 
притулок). У порівнянні з весною 2014 року, кількість ВПО, що 
проживають у колективних центрах або гуртожитках, значно 
зменшилась. Через нездатність платити високу ціну за оренду 
житла, понад 24 тис осіб змушені й досі жити у понад 300 
колективних центрах, що розташовані переважно поблизу “лінії 
розмежування” або у великих містах. У Києві та інших містах 
заповнюваність колективних центрів перевищує 90%. Питання 

- +

до 15 000  приватних будинків 
було пошкоджено

11% з них
зруйновано вщент

Кожен 2-ий ВПО живе 
в поганих житлових умовах

у сільській місцевості

ВПО, які не мають 
власних  
або спільних обігрівачів

22,4%

у сільській 
місцевості у міській 

місцевості

13,4%
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з маленькими дітьми, літніми людьми або особами з 
обмеженими можливостями.

 • Ті, хто повернувся до районів, що постраждали від 
конфлікту на ПУТ та НПУТ, яким потрібно ремонтувати 
свої помешкання, або ті, хто вичерпав свої фінансові запаси 
за час переміщення.

 • Приймаючі громади, ресурси яких також вичерпані, через 
що вони змушені розміщувати ВПО у незадовільних 
умовах проживання.

 • Люди, які не були переміщені та проживають поблизу 
районів бойових дій або в районах, де раніше проходили 
бойові дії, яким, зважаючи на можливу відсутність доступу 
до ринків у зв’язку з їх розташуванням, потрібна допомога 
у ремонті помешкань.

 • Занепокоєння також викликають невеликі групи осіб, що 
проживають у колективних центрах та в “бомбосховищах” 
поблизу “лінії розмежування” через тяжке фінансове 
становище чи небезпеку відповідно, тому що їх теперішні 
умови проживання не розраховані на тривалий час.

 • Люди, що проживають на НПУТ, є надзвичайно економічно 
уразливими, навіть ті, хто не був вимушений виїхати та має 
придатне житло, також можуть потребувати допомоги, щоб 
мати змогу пережити зиму у своїх власних домівках.

 • Люди з особливими потребами (літні люди, особи 
з обмеженими можливостями, хронічно хворі, 
домогосподарства, очолювані жінками), які обмежені у 
свободі пересування та доступі до ринків, або люди, які 
не мають засобів для проведення ремонту своїми силами 
та яким не вистачає навичків або фізичних можливостей 
провести ремонт самостійно.

 • Незареєстровані ВПО працездатного віку, які не мають 
доходів та які не потрапили до державної системи 
соціального захисту.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ

Було визначено два основні напрямки потреб у сфері житла 
те непродовольчих товарів, що мають різні акценти на ПУТ та 
НПУТ:

 • Життєво-необхідна допомога: а) для громад уздовж 
“лінії розмежування”, що продовжують страждати від 
триваючого конфлікту; б) для підготовки найуразливіших 

верств населення до зими 2016-2017 рр.

 • Забезпечення гідного та задовільного житла: а) ВПО, 
які планують довготривале переміщення або шукають 
можливості для інтеграції у новому середовищі; б) ремонт 
пошкоджених будинків.

 • Потреби у ремонті пошкодженого житла будуть залежити 
від розвитку конфлікту, місця розташування житла, а 
також гостроти потреб у аварійному ремонті в районах 
уздовж “лінії розмежування”. Потреби у проведенні 
легкого або середньої складності ремонту для людей, які 
залишилися або повернулися на НПУТ.

 • Надання сезонної життєво важливої допомоги для 
найуразливіших верств населення, що залишилися 
жити в районах уздовж “лінії розмежування”, де надання 
комунальних послуг та функціонування ринків є 
нестабільним. У сільській місцевості майже 30% людей не 
можуть забезпечити себе достатньою кількістю запасів, 
необхідних для того, щоб пережити зиму 2015-2016 рр. 
Особливою проблемою є питання доступу до засобів 
опалення та забезпечення людей необхідною кількістю 
непродовольчих товарів, обігрівачами та матеріалами для 
утеплення помешкань. Залежно від відновлення місцевої 
економіки, доступ до певних товарів може залишатися 
обмеженим.

 • Надання допомоги людям, що проживають у переповнених 
помешканнях або у невідповідних умовах, особливо дітям, 
літнім людям, особам з обмеженими можливостями, 
хронічно хворим та жінкам, яким загрожує сексуальне 
насильство.

 • Надання допомоги у пошуку тимчасового житла людям, 
що планують повернутися додому, та допомога тим, 
хто вирішив не повертатися і не має змоги орендувати 
безпечне та адекватне житло. Також допомога знадобиться 
й тим, хто перебуває у тривалому переміщенні, на період 
їх раннього відновлення  (оренда житла, тимчасові заходи 
тощо). Одним з пріоритетних напрямків залишається 
питання інтеграції, включаючи питання житла, землі, 
майна та інші довготривалі проблемні питання.
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ЛОГІСТИКА 

2000 м² площа 
складів у

2000 м² площа 
складів у

Донецьку

Дніпропетровську

1500 м² наявність 
гуманітарної допомоги 
на складах Дніпропетровьска

станом на жовтень 2015 року

Доставка залізничним  
транспортом
передбачається
на НПУТ Луганської 
області

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА СКЛАДІВ                                                                                                                                          НАЯВНІСТЬ ГУМАНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ НА СКЛАДАХ

ДОСТАВКА ЗАЛІЗНИЧНИМ 
ТРАНСПОРТОМ

та інших непродовольчих товарів. З початку своєї 
діяльності, Кластер логістики доставив близько 1 700 тон 
гуманітарного вантажу. Станом на жовтень 2015 року, 
Кластером логістики у найближчі місяці заплановано 
вдвічі більший об’єм гуманітарної допомоги. Великий 
об’єм гуманітарного вантажу для НПУТ ще не був 
зареєстрований Кластером логістики, проте його 
доставка все ще запланована організаціями.  Ймовірно, 
що у зимовий період кількість запитів на перевезення 
гуманітарної допомоги на НПУТ зросте через збільшення 
гуманітарних потреб у продовольстві, матеріалах для 
ремонту житла та медикаментах. Якщо ООН та інші 
гуманітарні організації отримають дозвіл на проведення 
своєї діяльності на НПУТ, великий обсяг гуманітарного 
вантажу потребуватиме термінової доставки до Донецької 
та Луганської областей. Проте наявність лише двох 
доступних пунктів пропуску зробить цю доставку 
проблематичною.

 • Існує ймовірність, що у Луганській області буде відкрито 
залізничний пункт пропуску для гуманітарних вантажів 
на НПУТ. Нещодавні зміни до “Тимчасового порядку 
Служби безпеки України щодо контролю за переміщенням 
осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через 
лінію розмежування у межах Донецької та Луганської 
областей” дозволяють здійснювати залізничі перевезення 
гуманітарних вантажів. Перевезення залізничним 
транспортом надасть змогу доставляти гуманітарні 
вантажі одразу великими партіями (від 1 до 50 вагонів по 
70 тон у кожному), що будуть доставлятися безпосередньо 
до НПУТ Луганської області. Наразі, прямі доставки до 
НПУТ Луганської області стали справжнім випробуванням 
не лише через політичні обмеження, а й через обмеження 
фізичного доступу (наявність ВЗВ, відсутність пунктів 
перевірки фіскальної служби тощо).  Перевезення через 
територію так званої “ДНР” також становить проблему 
через питання безпеки. Враховуючи, що доставка 
гуманітарних вантажів залізничним транспортом ще не 
доступна, гуманітарні організації потребують сприяння в 
організації транспортних перевезень, а також оформленні і 
підготовці відповідної документації.

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

Зважаючи на поточну ситуацію в зоні конфлікту, 
необхідність доставки гуманітарних вантажів 
залишається значною. Той факт, що транспортні 
перевезення комерційних вантажів, а також 
комерційні поставки на НПУТ різноманітних 

товарів, таких як продукти харчування та медикаменти, 
заборонені законодавством України, суттєво дестабілізує 
ситуацію. Хоча інтенсивність бойових дії суттєво знизилась, 
наявність ВЗВ на дорогах призвела до закриття кількох 
основних дорожніх маршрутів до Луганської та Донецької 
областей. Влада України відкрила лише п’ять офіційних 
контрольних пунктів в’їзда та виїзда (КПВВ) через які 
можна потрапити на НПУТ, та лише два з них можуть 
використовуватись для доставки гуманітарних вантажів. 
Процедури для ввезення гуманітарних вантажів дуже 
ускладнені та вимагають величезну кількість документів.

Незважаючи на велику кількість доступних логістичних 
компаній в Україні, лише деякі з них готові надати транспортні 
послуги на НПУТ, це пов’язане з високим ризиком 
пошкодження вантажівок та загрозою для життя. Вимога 
дозволу для водіїв вантажівок для доступу на НПУТ також 
зменшує кількість доступних постачальників послуг та 
доступного обладнання.

Обмеження, встановлені де-факто владою так званих “ДНР” та 
“ЛНР”, на діяльність гуманітарних організацій на їх території, 
значно вплинули на об’єми доставок гуманітарної допомоги 
постраждалому населенню. Окрім гуманітарної допомоги, що 
надходить з Російської Федерації, тільки декілька міжнародних 
гуманітарних організацій можуть доставляти  гуманітарну 
допомогу на НПУТ.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ

 • Спрощення процедур перевезення гуманітарними 
організаціями життєво-важливих товарів для 
постраждалого населення на НПУТ, наприклад, 
продуктів харчування, медикаментів, води, предметів 
санітарії та гігієни, матеріалів для ремонту житла 
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 • Через тривалий конфлікт на НПУТ існує обмеження на 
складські послуги. Наразі, Кластер логістики має у своєму 
розпорядженні майже 2 000 м2 складських приміщень у 
Донецьку та скільки ж у Дніпропетровську, де знаходиться 
склад для зберігання гуманітарних вантажів для їх 
подальшого транспортування на НПУТ. У жовтні 2015 
року на складах Дніпропетровська налічувалось близько 
1 500 м3 гуманітарної допомоги, готової до доставки 
на НПУТ. Якщо гуманітарні організації отримають 
дозвіл на відновлення своєї діяльності на НПУТ, вони 
можуть стикнутися з проблемою складування, так як 
через відсутність робочого персоналу та прибутку – 
більшість складів не функціонують (через зменшення 
імпорту комерційних товарів). Деякі склади знаходяться 
у небезпечних районах поблизу “лінії розмежування”, а 
декілька з них були пошкоджені або зруйновані. Отже, 
може виникнути потреба у пошуку безпечних складів в 
основних містах НПУТ – Донецьку та Луганську. У разі 
відкриття залізничного коридору до НПУТ Луганської 
області, гуманітарним організаціям можуть також 

знадобитися складські приміщення для подальших 
доставок допомоги у Луганській області. Складські 
приміщення у Луганську мають бути розташовані 
якнайближче до залізничної станції.

 • Потік гуманітарних вантажів на НПУТ повинен бути 
добре скоординовано з метою запобігання заторів на 
КПВВ. Також, для уникнення дублювання зусиль більш 
ніж 30-ти гуманітарних організацій необхідні механізми 
координації та обміну інформацією щодо логістичних 
зусиль та перешкод. Є необхідність у таких стандартних 
інформаційних продуктах, як огляд ситуації, різноманітні 
карти, включаючи карту проблем доступу, та оцінка 
логістичних спроможностей. Можливо гуманітарним 
організаціям буде потрібен форум для обговорення 
логістичних питань, обміну досвідом та проблемними 
питаннями.                              
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГАЛИНИ ТА ОЦІНОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Однією з основних інформаційних 
прогалин, що впливала на процеси 
планування та бюджетування 
програм, була відсутність точних 
цифр щодо кількості ВПО. Крім 
того, питання безпеки і обмеження 
доступу до районів уздовж “лінії 
розмежування” та на НПУТ значно 
обмежили об’єми, географічне 
покриття та щільність проведення 
детального оцінювання. Все це 
вплинуло на здатність партнерів 
та Кластерів проводити більш 
глибокий якісний аналіз, який 
необхідно буде доопрацювати у 
наступному циклі. На додаток 
до цього, обмеження доступу та 
інші перепони суттєво обмежили 
проведення опитувань серед жінок 
та чоловіків, хлопців та дівчат 
з громад, що постраждали від 
конфлікту, які будуть проведені 
у наступному гуманітарному 
програмному циклі.

КІЛЬКІСТЬ ОЦІНОК

64
КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

151

ЗАХИСТ ЖИТЛО ТА НЕПРОДОВОЛЬЧА 
ДОПОМОГА

ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

ОСВІТА ПРОДОВОЛЬСТВО ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ

МУЛЬТИКЛАСТЕР

РУМУНІЯ

БІЛОРУСЬ

РОСІЯ
ПОЛЬЩА

БОЛГАРІЯ

МОЛДОВА

Одеська

Київська

Сумська

ПолтавськаЛьвівська Харківська

Донецька

Запорізька

Луганська
Вінницька

Чернігівська

Житомирська

Херсонська

Волинська

Черкаська

Дніпропетровська

Миколаївська

Кіровоградська

Рівненська

Хмельницька
Тернопільська

Закарпатська

Автономна Республіка Крим

Івано-Франківська

Чернівецька

Київ

Севастополь

2

2

9

1 1

1

2

1

2

1

2

2

1

10

1

19

27
1
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ЧАСТИНА II: ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГАЛИНИ ТА ОЦІНОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

КІЛЬКІСТЬ ОЦІНОК ПО ОБЛАСТЯМ ТА КЛАСТЕРАМ

Черкаська 1 1 2

Чернігівська 1 1 2

Дніпропетровська 7 2

Донецька 5 5 2 5 6 2 2

6

Івано-Франківська 1

Харківська 1 1 6 2

Херсонська 1 1

Кіровоградська 1 1

Київ 1

Київська 1

Луганська 2 2 2 2 5 2 4

Львівська 1 1

Одеська 1 1

Полтавська 1

Рівненська 1

Сумська 1

Вінницька 1

Закарпатська 1 1

Запорізька 6 2

  ЖИТЛО ТА 
НЕПРОДОВО-
ЛЬЧІ 
ТОВАРИ

ВОДА, 
САНІТАРІЯ
И ГІГІЄНА  

 

      ОСВІТА   ПРОДОВОЛЬ-
СТВО  

   ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я ТА 
ХАРЧУВАННЯ

МУЛЬТИ-
КЛАСТЕР

   ЗАХИСТ

9

27

1

10

2

2

1

19

1

2

2

1

1

1

1

2

8

8 11 4 9 42 20 6

ВСЬОГО

ВСЬОГО


