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Резюме

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

СВІТЛИНА НА ОБКЛАДИНЦІ
Літня жінка у верхньому одязі, яка намагається зігрітися взимку у своєму частково 
пошкодженому домі. Фото: УКГС/Євген Малолетка.

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

Ознайомтесь з останньою 
інформацією

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

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

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

Служба фінансового моніторингу 
(FTS) є основним джерелом даних, які 
постійно оновлюються, про гуманітарне 
фінансування. Вона відіграє значну роль 
у прийнятті стратегічних рішень завдяки 
висвітленню прогалин та пріоритетів, що 
сприяє ефективному та результативному 
наданню гуманітарної допомоги 
на основі гуманітарних принципів. 
https://fts.unocha.org/appeals/830/summary

http://www.unocha.org/ukraine
http://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
http://www.hum-insight.info
https://fts.unocha.org/appeals/830/summary
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Стислий огляд гуманітарних потреб 

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ ТРЕНД (2015-2021) ЖІНКИ ДІТИ ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

3,4млн  55% 16% 13%

ЖОВАНКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
66-річний Іван показує пошкоджений унаслідок 
конфлікту будинок, який він будував для своїх дітей. 
Фото: УКГС/Євген Малолетка
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Розподіл за зонами на ПУТ (місцеві мешканці)
Більше на с. 35–42

ЗОНА
ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

Донецька 
область

0-5км	уздовж	«лінії	
розмежування» 130тис. 4 %

5-20км	уздовж	«лінії	
розмежування» 440тис. 13 %

20км+	уздовж	«лінії	
розмежування» 450тис. 13 %

Луганська 
область

0-5км	уздовж	«лінії	
розмежування» 67тис. 2 %

5-20км	уздовж	«лінії	
розмежування» 123тис. 4 %

20км+	уздовж	«лінії	
розмежування» 150тис. 4 %

  

Гострота потреб
ВИНИКНЕННЯ ПОТРЕБ ЗНАЧНІ ПОТРЕБИ НАДЗВИЧАЙНІ ПОТРЕБИ КАТАСТРОФІЧНІ ПОТРЕБИ

2,0тис. 1,8млн 1,5млн 133тис.

ЗОНА
ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

Донецька 
область

0-20км	уздовж	«лінії	
розмежування» 813тис. 24 %

20км+	уздовж	«лінії	
розмежування» 211тис. 6 %

Луганська 
область

0-20км	уздовж	«лінії	
розмежування» 331тис. 10 %

20км+	уздовж	«лінії	
розмежування» 320тис. 9 %

Розподіл за зонами на НПУТ (місцеві мешканці)
Більше на с. 43–46

Люди з інвалідністю
Більше на с. 29

ГРУПА НАСЕЛЕННЯ
ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

ВПО 45тис. 1,3 %

Мешканці,	ПУТ	Донецької	
області,	0-5км	/	5-20км	/	20+км	

140тис.
18тис.	/	60тис.	/	62тис. 4,2 %

Мешканці,	ПУТ	Луганської	
області,	0-5км	/	5-20км	/	20+км

47тис.
9тис.	/	17тис.	/	21тис. 1,4 %

Мешканці,	НПУТ	Донецької	
області,	0-20км	/	20+км

125тис.
99тис.	/	26тис. 3,7 %

Мешканці,	НПУТ	Луганської	
області,	0-20км	/	20+км

79тис.
40тис.	/	39тис. 2,4 %

Загалом	люди	з	інвалідністю 437тис. 12,9 %

ВІК
ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

Діти	(0	-	17	років) 494тис. 15 %

Дорослі	(18	-	59	
років)	 1,62млн 48 %

Літні	люди	(60+	
років) 1,27млн 37 %

Віковий розподіл
Більше на с. 28–29

Гендерний розподіл
Більше на с. 26–27

СТАТЬ
ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

Жінки 1,9млн 55 %

Чоловіки 1,5млн 45 %

ГРУПА НАСЕЛЕННЯ
ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

Місцеві	мешканці 3,0млн 90 %

Внутрішньо	
переміщені	особи 343тис. 10 %

Розподіл за групами
Більше на с. 35–42
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Огляд ситуації

Конфлікт, що триває на сході України1 вже понад 
шість років, не можна вважати «замороженим». 
Хоча припинення вогню в липні 2020 року призвело 
до помітного зменшення бойових дій та жертв серед 
цивільного населення, а також найдовшого затишшя 
з початку конфлікту, все ще незрозуміло, коли 
конфлікт закінчиться. Продовження конфлікту та 
відсутність політичного рішення сильно впливають 
на життя мільйонів простих українців по обидва 
боки «лінії розмежування» довжиною 427 км, яка 
розділяє регіон на підконтрольні Уряду території 
(ПУТ) та не підконтрольні Уряду території (НПУТ). 
Через наявність «лінії розмежування» також було 
розірвано зв’язки між мережами надання послуг 
та ринками, які раніше були взаємозалежними, а 
люди опинилися «відрізаними» від міст, на які вони 
покладалися для отримання соціальних виплат та 
основних послуг.

Криза COVID-19 спричинила додаткове 
навантаження на населення, яке продовжує 
боротися з труднощами. Пандемія та її наслідки 
призвели до того, що регіон з ослабленою системою 
охорони здоров’я, занедбаною системою надання 
соціальних послуг та слабкою економікою, опинився 
на межі витривалості. Протягом перших місяців 
пандемії всі пункти перетину «лінії розмежування» 
були повністю закриті для запобігання поширенню 
вірусу, що серйозно обмежило свободу пересування 
людей. Відтак населенню, яке потребує допомоги, 
особливо людям похилого віку, які проживають на 
НПУТ, стало майже неможливо отримати основні 
джерела доходу, такі як пенсії та соціальні виплати, 
або підтримувати сімейні зв’язки. Така ізольованість 
не тільки збільшила вразливість людей, але й 
посилила психологічний стрес. Два з п’яти пунктів 
перетину було частково відкрито у червні 2020 року, 
але порядок їх перетину залишається складним, 
та все ще діють обмеження на пересування. 
Після запровадження обмежень на пересування 
через COVID-19 в кінці березня 2020 р. кількість 
щомісячних перетинів «лінії розмежування» складає 
менше 10  % від 1,2 мільйона перетинів на місяць 

1  У цьому документі термін «схід України» позначає Донецьку та Луганську області.

у 2019 році. Водночас з березня по жовтень 2020 
року обсяг гуманітарної допомоги, яку доставляють 
на НПУТ конвої ООН, скоротився на 14  % у 
порівняні з аналогічним періодом минулого року. 
Через пандемію сотні тисяч людей, виснажених 
конфліктом, стали більш вразливими та залежними 
від гуманітарної допомоги.

Суворі обмеження на пересування вже посилили і 
ще більше загострять вразливість постраждалих 
людей, особливо людей, які проживають на НПУТ. 
Очікується, що перетин «лінії розмежування» 
залишатиметься значною мірою обмеженим до літа 
2021 року. Водночас найближчим часом очікується 
відкриття двох нових пунктів перетину в Луганській 
області, що принесе довгоочікуване полегшення 
для громад у регіоні. Ймовірним також є поступовий 
прогрес щодо надання більшій кількості організацій 
доступу до ведення діяльності на НПУТ, особливо 
для підтримки заходів із реагування на COVID-19. 

Зважаючи на те, що COVID-19 продовжує суттєво 
впливати на всю країну, відновлення економіки 
в Донецькій та Луганській областях у 2021 році 
здається малоймовірним. Очікується, що громади 
залишатимуться залежними від підтримки для 
відновлення самодостатності та подолання наслідків 
тривалої кризи та пандемії. Попри збільшення участі 
урядових організацій в гуманітарному реагуванні 
на ПУТ, національний потенціал реагування на 
надзвичайні ситуації та готовності до них, ймовірно, 
залишиться недостатнім для задоволення все 
більшого обсягу гострих потреб. Обмеження 
переміщення через «лінію розмежування» 
посилюватимуть ріст вразливості, а ситуація на 
НПУТ, як очікується, буде складною через обмежену 
спроможність лікарень та лабораторій.

Обсяг аналізу

У цьому огляді представлено гуманітарні потреби 
в постраждалих унаслідок збройного конфлікту 
в Донецькій і Луганській областях (надалі — 
«постраждалих областях»), та особлива увага 
приділяється постраждалим районам по обидва боки 
«лінії розмежування». У ньому також розглядається 
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становище людей, які були переміщені внаслідок 
збройного конфлікту, проживають в інших 
областях України та стикаються з гуманітарними 
та соціальними проблемами. В аналізі враховано 
різні потреби міського та сільського населення 
та людей, які проживають на підконтрольних і не 
підконтрольних Уряду територіях. 

Нещодавня пандемія COVID-19 впливає на всі 
аспекти аналізу і спричиняє суттєві наслідки для 
обсягу аналізу, особливо в секторах охорони здоров’я 
та водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ). 

Гуманітарні умови

Наслідки збройного конфлікту для людей, їхні 
потреби та гострота цих потреб розглядаються у 
трьох вимірах. Наслідки COVID-19 є наскрізними 
та аналізуються разом з іншими потрясіннями та 
стресами, що впливають на людей. 

По-перше, люди в постраждалих районах 
стикаються з критичними проблемами, пов’язаними 
з їхнім фізичним та психічним добробутом. Ці 
проблеми стосуються обстрілів та замінування 
територій, пошкодження житла та об’єктів цивільної 
інфраструктури, відсутності доступу до медичного 
обслуговування, води та санітарно-гігієнічних умов, 
а також ризиків зараження COVID-19. 

По-друге, люди в постраждалих районах стикаються 
з критичними проблемами, пов’язаними із 
рівнем життя, внаслідок безпосереднього та 
опосередкованого впливу збройного конфлікту 
на доступність основних послуг та їхню здатність 
задовольняти основні потреби та жити гідним 
життям, а COVID-19 ще більше посилює цей 
негативний вплив. Через низку факторів, пов’язаних 
із потребами щодо підтримання рівня життя, 
погіршилась соціально-економічна ситуація, 
загострилися проблеми з доступом до медичного 
обслуговування, води та санітарно-гігієнічних умов, 
зменшилась спроможність системи охорони здоров’я, 
виникли обмеження свободи пересування та доступу 
до соціальних виплат та документів про реєстрацію 
актів цивільного стану, а також загострилися потреби 
щодо підготовки до зимового періоду. 

Нарешті, люди в постраждалих районах стикаються 
з критичними проблемами, пов’язаними з 
механізмами пристосування, — тобто, з тим, наскільки 
люди, домогосподарства, громади та системи 
справляються з проблемами, що впливають на їхні 
можливості відновлення. Такі механізми можуть 
включати зменшення витрат на охорону здоров’я, 
запозичення грошей чи продуктів харчування, 
використання або вичерпання заощаджень.

Люди, які потребують допомоги/Гострота потреб

В умовах продовження бойових дій та надзвичайно 
складної гуманітарної ситуації, яка загострюється 
через пандемію COVID-19, обсяги потреб, ймовірно, 
не зміняться (але суттєво збільшиться їхня гострота). 
Так, прогнозується, що в 2021 році гуманітарної 
допомоги потребуватимуть 3,4  мільйона людей. 
Близько 1,67 мільйона з них проживають на НПУТ, 
а 1,7 млн мешкають на ПУТ, у тому числі 340  000 
внутрішньо переміщених осіб, які проживають у 
Донецькій, Луганській та інших областях України 
в невідповідних умовах. ВПО становлять 20  % від 
загальної кількості людей, які потребують допомоги 
на ПУТ. До найбільш уразливих груп належать літні 
люди, люди з інвалідністю, домогосподарства, які 
очолюють жінки, та діти.

Загалом потреби постраждалого населення в 
різних районах Донецької та Луганської областей 
відрізняються залежно від їхніх характеристик, 
таких як місце проживання (ПУТ чи НПУТ, сільська 
місцевість чи місто, близькість до міст тощо) та 
їхнє становище до початку конфлікту. Складна 
гуманітарна ситуація в районах, що постраждали 
від конфлікту, погіршилася через пандемію 
COVID-19, яка показала нагальну необхідність 
проведення реформ у системах охорони здоров’я, 
соціального захисту, судочинства, оподаткування 
та освіти, а також потребу посилення координації 
між загальнодержавними органами та органами 
місцевого самоврядування, а також між 
різними сферами. Із більш детальним аналізом 
типів потреб можна ознайомитися у розділі 1.4 
«Гуманітарні умови».
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ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

 55% 45%
ЧОЛОВІКИЖІНКИ

ЗА ВІКОМ ТА СТАТТЮЗА СЕКТОРАМИ

Прогнозована кількість людей, що потребують допомоги

Джерело: Державна служба статистики України (дані), JIAF. 

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/ds/kn/kn_u/kn1219_u.html
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ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

 55% 45%
ЧОЛОВІКИЖІНКИ

ЗА ВІКОМ ТА СТАТТЮЗА СЕКТОРАМИ

Гострота гуманітарних умов та кількість людей, які потребують допомоги

Азовське море

RUSSIAN FEDERATION
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«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
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Кількість людей, 
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Кількість людей, які 
потребують допомоги

Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй.
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Частина 1:  

Вплив кризи та гуманітарні наслідки

НОВОЛУГАНСЬКЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
9-річний Андрій дивиться на двір через розбите 
вікно свого дому.
Фото: УКГС/Агрон Драгай
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1.1  
Огляд кризової ситуації

2  ЮНІСЕФ. Боротьба з COVID-19 в Україні. — 2020. 15 квіт.
3  WHO, ‘Coronavirus (COVID-19) Cases and Deaths’, 2020.

Сьомий рік збройний конфлікт у постраждалих 
Донецькій та Луганській областях продовжує 
негативно позначатися на соціально-економічному та 
безпековому середовищі країни, де 3,4 мільйона людей 
потребують гуманітарної допомоги. Третина людей, 
якім необхідна допомога, — це люди похилого віку, що 
робить цю кризу однією з «найстаріших» гуманітарних 
криз у світі. Тривала гуманітарна криза на Донбасі ще 
більше погіршилася через пандемію COVID-19, оскільки 
пандемія спричиняє багато додаткових викликів для 
населення, яке вже знаходиться в скрутній ситуації. 
Задля запобігання розповсюдженню вірусу всі п’ять 
пунктів перетину вздовж 427-кілометрової «лінії 
розмежування», яка розділяє Донбас на підконтрольні 
Уряду території та території поза урядовим контролем, 
тимчасово припинили роботу в березні 2020 р. Це 
ускладнило доступ людей до пенсій та основних послуг і 
майже унеможливило підтримання зв’язків з друзями та 
родиною по іншій бік «лінії розмежування». Очікується, 
що гуманітарні потреби будуть зростати ще більше, 
оскільки бідність, особливо бідність для дітей, значно 
загострюється2. 

Вирішальну роль у майбутньому розвитку кризи 
відіграють рішення посадовців, для яких пандемія, 
що охопила всю країну, створила додаткові виклики. 
Водночас постійні зміни нормативно-правової бази 
для регулювання питань, пов’язаних із збройним 
конфліктом, продовжують впливати на життя 
понад п’яти мільйонів людей, які проживають у 
постраждалому внаслідок конфлікту регіоні.

Додаткові виклики у часи COVID-19 

Як і в багатьох країнах, криза COVID-19 руйнівно 
вплинула на Україну, яка опинилася на межі своїх 
можливостей. Нікому не вдалося уникнути впливу 
пандемії, і людям доводиться пристосовувати своє 

повсякденне життя з урахуванням хвороби, а 
також таких супутніх заходів, як карантин, ізоляція 
та припинення контактів. Підготовка цього Огляду 
гуманітарних потреб була б неможливою без урахування 
значних додаткових викликів, пов’язаних з пандемією, 
вплив яких різниться залежно від регіону, групи населення 
та того, живуть люди в містах чи сільській місцевості. 

Місячна динаміка захворювання на COVID-19 в 2020 р.3 

Кількість нових випадків

МІСЯЦЬ НОВІ ВИПАДКИ

січень 0

лютий 1

березень 548

квітень 9 857

травень 13 266

червень 20 662

липень 25 550

серпень 51 331

вересень 87 744

жовтень 178 522

листопад 345 144

https://data.humdata.org/dataset/coronavirus-covid-19-cases-and-deaths
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КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА», ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Люди на холоді стоять в черзі, щоб перетнути «лінію розмежування». 
(Світлина зроблена до початку пандемії COVID-19).
Фото: УКГС/Євген Малолетка

Перший підтверджений випадок захворювання 
на COVID-19 в Україні був виявлений у 
Чернівецькій області на заході країни 29 
лютого 2020 року. Станом на кінець грудня 2020 
року кількість підтверджених випадків зросла 
в геометричній прогресії до майже 1 мільйона 
випадків по всій країні. Рівень смертності4 
становив менше 2 %. Виявлення нових випадків 
безпосередньо корелювало зі збільшенням 
можливостей використання ПЛР-тестів: з 
приблизно 600 тестів на день у квітні–травні 
до майже 50  000 тестів на день у середині 
листопада. Це стало можливим завдяки 
співпраці державних та приватних лабораторій5. 
Хоча за прогнозами Уряду, потужності 

4  ВООЗ, Центр громадського здоров’я України. Щоденний звіт про ситуацію з COVID-19 в Україні (станом на 21 грудня 2020 р.). 
5  Наприкінці грудня близько 25 % щоденних тестів виконувалося приватними лабораторіями, згідно з щоденним звітом про ситуацію з COVID-19 в Україні (станом на 21 

грудня 2020 року).
6  ВООЗ, Центр громадського здоров’я України. Щоденний звіт про ситуацію з COVID-19 в Україні (станом на 20 листопада 2020 р.).
7  ВООЗ, Центр громадського здоров’я України. Щоденний звіт про ситуацію з COVID-19 в Україні (станом на 21 грудня 2020 р.). 

тестування з використанням ПЛР-тестів могли 
досягти 75  000 тестів на день до кінця року6, 
станом на 20 грудня вони становили близько 
37  000 на добу7. Кількість ліжок для хворих 
зросла втричі з початку пандемії в Україні, 
а Міністерство охорони здоров’я розробило 
механізм формування медичних бригад для 
боротьби з вірусом на тимчасовій основі. 

Пандемія COVID-19 створює додаткове 
навантаження на систему охорони здоров’я, 
яка вже послаблена внаслідок багаторічного 
збройного конфлікту. З тих пір, як 19 березня 
2020 року в постраждалому внаслідок 
збройного конфлікту регіоні було підтверджено 
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перший випадок захворювання на COVID-19, 
кількість нових випадків постійно зростала. На 
кінець грудня частка позитивних тестів (частка 
підтверджених випадків серед підозрюваних 
випадків) становила 98,2  % на ПУТ Донецької 
області (це третій найбільший показник серед 
усіх областей України, у порівнянні з середнім 
по країні — 91  %) та 91,8 % на ПУТ Луганської 
області8. Повідомлення служб охорони здоров’я 
та місцевих ЗМІ з НПУТ свідчать, що ситуація на 
НПУТ є не менш складною, однак відсутність 
надійних та достовірних даних ускладнює 
перевірку інформації. Також, як повідомляється, 
ситуація погіршується через нестачу медичного 
персоналу, тестових систем та недостатню 
кількість місць у лікувальних закладах.

COVID-19 також має безпрецедентний вплив на 
психічне та фізичне здоров’я людей, особливо 
постраждалих унаслідок конфлікту. Карантинні 
заходи та обмеження пересування ще більше 
поглибили розрив між людьми в розділеному 
регіоні, оскільки перетин «лінії розмежування» 
став ще складнішим. Труднощі, з якими 
наразі стикається постраждале населення 
щодо доступу до основних послуг, фінансової 
підтримки та збереження соціальних зв’язків 
із друзями та сім’ями, зробили їх ще більш 
вразливими та залежними від гуманітарної 
допомоги, про що йдеться у цьому звіті.

Політичний контекст9

Майже 60  % громадян України занепокоєні 
збройним конфліктом у Донецькій та 
Луганській областях10. Через відсутність 
політичного рішення майбутнє залишається 
невизначеним для мільйонів людей по обидва 
боки «лінії розмежування». Були вжиті кроки 
для просування мирних переговорів, зокрема 22 
липня 2020 року Тристороння контактна група 
досягла домовленостей про припинення вогню, 

8 Там само.
9 У цьому підрозділі йдеться лише про політичні зміни, які можуть мати вплив на гуманітарну ситуацію.
10 Опитування, проведене Центром Разумкова та «Соціс» з 21 по 28 липня 2020 р.
11 Район — один з адміністративних рівнів в Україні.
12 Громада — це нове добровільне об’єднання адміністративних одиниць. У межах поточної реформи децентралізації період об’єднання громад триває приблизно до лютого 2020 

року (за словами Міністра розвитку громад та територій на 1 грудня 2019 р.).
13 OECD, ‘Multi-level Governance Studies – Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine 2018’.

які набули чинності 27 липня 2020 року. Завдяки 
їм значно скоротилась кількість жертв серед 
цивільного населення та було забезпечено 
найтриваліше затишшя з початку конфлікту. 
У середині вересня політичні радники лідерів 
країн-учасниць «Нормандської четвірки» 
(України, Німеччини, Франції та Російської 
Федерації) зустрілися вперше з грудня 2019 року. 
Проте зустріч не мала суттєвих результатів і не 
було узгоджено подальших конкретних кроків. 

Уряд проводить реформу децентралізації. 
Очікується, що децентралізація сприятиме 
розвитку місцевої демократії, проте її 
впровадження залишається складним, оскільки 
продовжується зміна адміністративних 
одиниць/районів. У липні 2020 року було 
прийнято Постанову  №  3650  «Про утворення 
та ліквідацію районів», якою було ліквідовано 
490 районів та сформовано 136 нових районів 
в Україні, за винятком районів Донецької та 
Луганської областей, які перебувають поза 
урядовим контролем. Надання соціальних 
послуг передається з рівня районів11 місцевим 
органам влади на рівні громад12. Це може 
вплинути13 на процес формування місцевих 
бюджетів, необхідних для надання соціальних 
послуг постраждалим громадам. Крім того, у 
18 громадах на ПУТ, деякі з яких розташовані 
поблизу «лінії розмежування», у жовтні 
2020 року не відбулися місцеві вибори з 
міркувань безпеки.

Трансформація та підвищення статусу 
міністерства, повноваження якого 
передбачають подолання наслідків збройного 
конфлікту, є свідченням готовності Уряду до 
розв’язання питань, пов’язаних із конфліктом у 
Донецькій та Луганській областях. Міністерство 
у справах ветеранів, тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб, яке 
було створене в серпні 2019 року, через пів року 
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змінило свій мандат та структуру. У березні 
2020 року було створено Міністерство з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 
(Мінреінтеграції), та було передбачено, що 
керівник цього Міністерства також є Віце-
прем’єр-міністром. Підвищення посади до рівня 
Віце-прем’єр-міністра сприяло розширенню 
повноважень із прийняття виконавчих рішень 
цього ключового Міністерства. Крім того, Віце-
прем’єр-міністр/Міністр з питань реінтеграції 
також виконує обов’язки представника Уряду 
України в Тристоронній контактній групі. 

На збройний конфлікт, який триває в Україні, 
може вплинути динаміка регіональних та 
міжнародних геополітичних процесів, зокрема 
поточна напруженість політичної ситуації у 
сусідній Білорусі, збройний конфлікт, який 
нещодавно відновився у Нагірному Карабасі, та 
вибори президента США. Вплив цієї геополітичної 
динаміки, ймовірно, проявиться у 2021 році.

Економічний контекст

Збройний конфлікт руйнівно вплинув на регіон, 
який вже потерпав від серйозних економічних 
негараздів. Раніше Донбас був найбільш 
густонаселеним та промислово розвинутим 
регіоном країни, проте також із найбільшою 
заборгованістю з виплати заробітної плати в 
Україні, низькою тривалістю життя, значними 
викидами вуглецю та старінням населення 
(оскільки більшість молоді виїжджала до 
інших регіонів або країн)14. Близько 70 % 
промисловості Донецької області (на ПУТ) 
складали видобуток та переробка корисних 
копалин15, та 10  % валового регіонального 
продукту Донбасу припадало на сільське 
господарство16. Збройний конфлікт призвів до 
порушення ланцюгів постачань та ринкових 
зв’язків, через що великі підприємства були 

14 International Crisis Group. Мир в Україні: ціна війни на Донбасі. — 2020. 3 верес. 
15 Донецька обласна державна адміністрація, 2016 р.
16 Dorcas Relief and Development “From Coal to Cabbage: East Ukraine’s Opportunities for Sustainable Agricultural Development”, October 2020.
17 Водночас негативний вплив є менш серйозним, ніж передбачалось, оскільки повномасштабний карантин тривав лише з середини березня до початку травня 2020 року. 

Повний локдаун було замінено на режим адаптивного карантину, а після цього на всій території України було запроваджено обмеження «помаранчевої» зони, а пізніше — 
карантин вихідного дня. 2 грудня 2020 року Уряд України скасував карантин вихідного дня, залишивши в силі лише обмежувальні заходи «помаранчевої зони». Послаблення 
суворих обмежень дозволило багатьом службам повернутися до майже нормальної роботи

18 ПРООН. Оцінювання соціально-економічних наслідків. —2020. Верес. 
19 Торгово-промислова палата України.
20 Головне управління статистики в Донецькій області. Головне управління статистики в Луганській області. 

змушені скорочувати працівників або повністю 
припиняти роботу, внаслідок чого цілі громади 
опинилися на межі бідності. 

Пандемія COVID-19 спричинила значне 
уповільнення національної економіки. Загалом 
протягом другого кварталу 2020 року ВВП 
зменшився на 11,4  % в річному вираженні, 
внаслідок чого в першій половині 2020 
року ВВП скоротився на 6,5  % у порівнянні з 
попереднім роком. До кінця року очікується 
скорочення на 5,5  %17. Згідно з дослідженням, 
проведеним ПРООН у співпраці з «ООН-жінки» 
та Продовольчою та сільськогосподарською 
організацією ООН18, 84  % домогосподарств 
втратили частину доходу, а у 43  % принаймні 
один член домогосподарства втратив роботу. 
Близько 700  000 малих підприємств у сфері 
послуг закрилися, через що були скорочені 
від 3,5 до 4 мільйонів робочих місць19. Хоча 
поки ще немає даних щодо впливу пандемії на 
економіку Донецької та Луганської областей, її 
наслідки можуть бути руйнівними, оскільки ще 
до пандемії в цих двох областях спостерігались 
стабільно високі регіональні рівні безробіття 
(14–15  % у порівнянні з національним рівнем 
у межах 7–8 %)20. Це можна пояснити тим, що 
з початку збройного конфлікту в Луганській 
області (НПУТ) було закрито 25 заводів і 
фабрик та 41 шахту, що призвело до скорочення 
близько 85 690 робочих місць. Підприємства, 
які продовжують працювати, зменшили обсяг 
виробництва, що також негативно позначилося 
на ринку праці. Також повідомляється, що 
рівень безробіття в Донецькій області на 
НПУТ продовжує збільшуватися, особливо 
серед жінок. 

https://www.crisisgroup.org/uk/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/261-peace-ukraine-iii-costs-war-donbas
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PR_UNDP-SEIA_ukr.pdf
https://ucci.org.ua/
http://donetskstat.gov.ua/
http://www.lg.ukrstat.gov.ua/
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Рівень безробіття населення по регіонах21 

% робочої сили у віковій групі 15-70 років

РІК ВСЯ УКРАЇНА / ДОНЕЦЬКА ОБЛ. / ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 

2013 7,2	/	7,8	/	6,2

2014 9,3	/	11,0	/	11,4

2015 9,1	/	13,8	/	15,6

2016 9,3	/	14,1	/	16

2017 9,5	/	14,6	/	16,6

2018 8,8	/	14,0	/	15,1

2019 8,2	/	13,6	/	13,7

2020* 9,2	/	14,5	/	15,2

Серед економічних наслідків COVID-19 також 
можна назвати зростання цін на продукти 
харчування в постраждалих унаслідок конфлікту 
областях, зокрема на початку пандемії. На ПУТ 
93  % працівників у сфері роздрібної торгівлі, 
які брали участь в експрес-оцінці ринків, 
проведеній ACCESS Consortium22, повідомили 
про зростання цін на продукти харчування 
в період з лютого до квітня 2020 року. У 
той же час деякі з них спостерігали падіння 
попиту, що пов’язано зі зменшенням доходів 
домогосподарств, карантинними заходами та 
обмеженням пересування між ПУТ та НПУТ. 
Проте, як видається, до серпня 2020 року ринки 
відновилися, та, як показує аналіз, між цінами на 

21 Державна служба статистики України. Робоча сила України 2019. — 2020. Державна служба статистики України. Безробіття населення за статтю, типом місцевості та 
віковими групами.

22 Access Consortium, ‘Rapid Market Assessment’, April 2020. 
23 Оцінка проводилася на основі даних щодо перетину КПВВ у 2019 р. та напочатку 2020 р. (до припинення роботи КПВВ наприкінці березня), відповідно до яких було визначено 

середні відсотки для проведення розрахунків. Для аналізу використовувалися дані помісячного перетину «лінії розмежування» Державної прикордонної служби та 
моніторингових звітів БФ «Право на захист». За даними Держприкордонслужби, у 2019 р. та на початку 2020 року в середньому повідомлялось про 1,2 мільйона перетинів 
щомісяця. Припускаючи, що одна людина перетинає «лінію розмежування» двічі (в обох напрямках), це означає, що в середньому 600 000 людей перетинали КПВВ щомісяця. 
Згідно з даними звітів БФ «Право на захист», близько 93 % перетинів здійснювали мешканці НПУТ. Основною причиною перетину «лінії розмежування» було отримання пенсій 
(близько 65 %) та готівки (40 %).

24 На картах «Ощадбанка» у переселенцев из ОРДО скопилось более 2 млрд гривен.— Остров. — 2020. 7 жовт.

харчові продукти літом 2019 року та літом 2020 
року не спостерігалося значних відмінностей. 

Закриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) 
призвело до ще більшого соціально-економічного 
виключення населення, яке проживає на 
НПУТ. Із зменшенням кількості перетинів «лінії 
розмежування» на понад 98 % (з жовтня 2019 року 
до жовтня 2020 року) найбільше від припинення 
роботи пунктів перетину постраждали люди 
похилого віку, які становили близько 60  % людей, 
які перетинали «лінію розмежування» до початку 
пандемії COVID-19. Люди, які проживають на 
НПУТ, страждають більше, ніж ті, хто мешкають на 
ПУТ, оскільки до початку COVID-19 90  % перетинів 
із НПУТ були пов’язані з отриманням пенсій, 
соціальних та фінансових послуг та оформленням 
документів на ПУТ. Аналіз тенденцій перетину «лінії 
розмежування» у 2019 році показує, що, за оцінками, 
щомісяця 360 000 людей, які проживають на НПУТ, 
перетинали «лінію розмежування» для одержання 
пенсій, та ще 200  000 для отримання готівки23. 
Припинення роботи КПВВ означало, що наразі ці 
люди не можуть отримати ресурси, необхідні їм 
для проживання. Згідно з повідомленнями24, на 
рахунках Ощадбанку (основного державного банку 
на ПУТ), накопичилось пенсійних коштів на загальну 
суму понад 2 млрд грн, оскільки через обмеження 
пересування у зв’язку з COVID-19 тисячі пенсіонерів, 
які проживають на НПУТ, не можуть отримати 
банківські картки, необхідні для зняття пенсій та 
інших соціальних виплат. Станом на жовтень 2020 
року більше 270 000 банківських карток залишалися 
у відділеннях банку. Це негативно позначається на 
місцевій економіці, оскільки люди мають менше 
грошей, які вони можуть витрачати на місцевих 
ринках. Після дев’яти місяців без доступу до пенсій, 
які разом із виплатами на НПУТ, для багатьох 
є основними джерелами доходу, пенсіонери 
змушені знаходити альтернативні способи 
виживання: покладатися лише на виплати на НПУТ, 

* Січень-червень 2020 р.

http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_r_s_2019.pdf
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2020/rp/eans/bnsmv2020_ue.xls
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2020/rp/eans/bnsmv2020_ue.xls
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/rapid_market_assessment_april_2020.pdf
https://www.ostro.org/donetsk/society/news/598668/


ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2021 Р.

16

використовувати заощадження, продавати побутові 
речі, позичати гроші25 або отримувати доступ до 
пенсій на ПУТ, вдаючись до більш витратних та 
юридично сумнівних методів.

Соціально-демографічний контекст

Найбільш значні зміни у соціальному контексті 
пов’язані, ймовірно, із закриттям пунктів перетину 
«лінії розмежування». Закриття цих пунктів 
перетину не лише погіршило фінансове становище 
постраждалого населення, але й ще сильніше 
ізолювало людей, які проживають на НПУТ, від 
решти населення України, оскільки люди не можуть 
відвідувати друзів та сім’ї, щоб підтримувати 
соціальні контакти. У Донецькій області людям, 
які проживають на НПУТ, заборонено перетинати 
«лінію розмежування» в сторону ПУТ, а ті, хто прагне 
це зробити, стикаються зі складними процедурами 
та великими затримками, щоб отримати 
можливість перетнути «лінію розмежування» у 
винятковому порядку. Оскільки кількість перетинів 
у жовтні–листопаді 2020 року становила лише 
2 % від середньомісячного показника у 2019 
році (1,2 мільйона перетинів), сотні тисяч людей 
відірвані від сімей, втратили доступ до якісного 
медичного обслуговування, пенсій, соціального 
захисту та можливості працевлаштування. 

Постраждале населення на Донбасі втратило 
частину своїх соціально-економічних прав. 
Обмеження доступу до базової інфраструктури 
та таких послуг, як охорона здоров’я, освіта, 
водопостачання, санітарія та опалення, наразі 
посилилось через карантинні заходи в зв’язку 
з COVID-19, зокрема суворі обмеження на 
пересування. Незважаючи на те, що безпекові 
інциденти з об’єктами водопостачання та 
водовідведення трапляються рідше, давні 
невирішені проблеми, такі як несплата 
заборгованості, призводять до частих перебоїв в 
роботі, через що люди під час пандемії не мають 
доступу до водопостачання. Найбільший ризик 
соціально-економічного впливу COVID-19 існує для 

25  REACH, ‘Humanitarian Situation Monitor’, July 2020.
26  ЮНІСЕФ. Боротьба з COVID-19 в Україні. — 2020. 15 квіт. 
27 UNICEF, ‘Flash Report’, 15 September 2020.
28 UN Ukraine, Assessment of the socio-economic impact of COVID-19 in Ukraine, July 2020.

сімей, які не можуть диверсифікувати свої доходи. 
Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ26, найбільше можуть 
постраждати домогосподарства з трьома і більше 
дітьми, одинокі батьки з дітьми, домогосподарства 
з дітьми до трьох років та одинокі пенсіонери 
старше 65 років. 

COVID-19 серйозно обмежив доступ до освіти, 
оскільки для багатьох дистанційне навчання є 
недоступним. Для запобігання розповсюдженню 
COVID-19 у середині березня 2020 року всі навчальні 
заклади в Україні були закриті та лише поступово 
відновили заняття у вересні 2020 року. Цей захисний 
захід призвів до того, що близько 6,5 мільйона дітей 
залишилися вдома, а дистанційне навчання стало 
єдиним способом продовження освіти для дітей. 
Через це деякі учні опинилися ізольованими від 
однолітків та навчальних закладів, оскільки не всі 
мають доступ до засобів дистанційного навчання, 
таких як комп’ютери, планшети, інтернет тощо. 
Кожна четверта дитина та кожен третій підліток у 
сільських домогосподарствах не можуть дозволити 
собі ноутбук. Кожна десята дитина в містах живе 
в умовах гострої недостатності житлової площі, 
що ускладнює домашнє навчання, і близько 
1,2 мільйона дітей залишились без безкоштовного 
шкільного харчування27. На НПУТ Донецької області 
всі загальноосвітні навчальні заклади залишалися 
закритими упродовж жовтня 2020 року, хоча 
заклади початкової освіти знову відчинили двері 
для молодших школярів. Заклади вищої освіти 
відновили роботу в дистанційному форматі. 
Хоча заходи запобігання поширенню вірусу є 
необхідними, переривання освіти має серйозні 
наслідки для навчання та здоров’я дітей, економіки 
та суспільства загалом через посилення нерівності 
та зменшення соціальної згуртованості28. 

Позитивним моментом стало усунення низки 
перешкод для випускників шкіл із НПУТ для 
вступу до закладів вищої освіти на ПУТ. Станом на 
липень 2020 року, понад 50 % учнів, що проживають 
на НПУТ, які зареєструвалися для проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання на ПУТ, не 

https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID impact on poverty ukr.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/8791/file/UNICEF Ukraine COVID-19 Flash Report 15 September 2020.pdf
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змогли перетнути «лінію розмежування». Задля 
покращення доступу студентів до освіти на ПУТ 
було прийнято закон про спрощення вступу до всіх 
вищих начальних закладів України, відповідно до 
якого учні не повинні складати випускні іспити. 
Крім того, перелік закладів вищої освіти, до яких 
учні із НПУТ можуть вступити за спрощеною 
процедурою, був розширений до 9129. Уряд України 
також відмінив 14-денний карантин для дітей 
шкільного віку та дорослих, що їх супроводжують, 
які проживають на НПУТ і вступають до закладів 
вищої освіти на ПУТ, щоби поліпшити доступ 
до освіти для молоді з НПУТ на початку нового 
навчального року. 

Пандемія COVID-19 не лише робить більш помітною, 
але й посилює існуючу нерівність та дискримінацію 
певних вразливих та маргіналізованих груп. 
Ризики домашнього та сексуального і гендерного 
насильства з моменту спалаху пандемії підвищилися. 
Жінки та дівчата стикаються з більшими ризиками 
насильства з боку інтимних партнерів та ризиками 
інших форм домашнього насильства, оскільки 
напруженість в домогосподарствах зростає. Це 
можна пояснити примусовою ізоляцією, що вливає 
на фізичне та психологічне здоров’я людей. За 
інформацією «ООН-жінки», з початку пандемії 
COVID-19 кількість повідомлень про домашнє 
насильство подвоїлася30. Водночас консультації 
та медичні послуги, яких потерпілі потребують для 
подолання травми, надаються в меншому обсязі, 
оскільки ресурси спрямовуються на реагування 
на пандемію. 

Заходи зі стримування COVID-19 мали згубний 
вплив на соціальну згуртованість31 і особливо 
на вразливі групи, які мешкають у віддалених 
населених пунктах у постраждалих унаслідок 
конфлікту районах. Соціальна згуртованість, яку 
вважають тим чинником, який утримує громади 
разом, залежить від готовності членів громади 
довіряти один одному та державним установам, а 
також працювати разом задля досягнення спільної 

29 Міністерство з питань реінтеграції. Абітурієнти з Донбасу і Криму у 2020 році зможуть вступати за спрощеною процедурою до 91 ЗВО. — 2020. 12 трав. 
30 UN Women, ‘Ukrainian women’s voices amid the COVID-19 crisis’, 22 April 2020.
31 Згуртоване суспільство — це суспільство, де громадяни відчувають, що можуть довіряти своїм сусідам та державним установам; де вони можуть скористатися можливостями 

для покращення свого добробуту та почуватися захищеними, коли стикаються з хворобою, безробіттям або досягають похилого віку.
32  OECD, ‘The COVID-19 Crisis in Ukraine’, 11 December 2020. 

мети. В Україні тривалий час були проблеми із 
соціальною згуртованістю між групами, які мали 
політичні протиріччя або проживали в різних 
географічних регіонах, та між вразливими групами, 
такими як етнічні меншини, сільським та міським 
населення, молоддю та людьми похилого віку, а 
також чоловіками та жінками. Пандемія COVID-19 
створила додаткове навантаження на місцеві 
органи влади щодо надання основних послуг або 
захисту найбільш уразливих категорій населення. 

Чинна нормативно-правова база

Під час пандемії COVID-19 було прийнято нові 
нормативно-правові акти для полегшення 
фінансового навантаження на населення України. 
У березні 2020 року було ухвалено новий закон, 
який звільнив певні товари медичного призначення 
від ввізних мит та ПДВ, дозволив співробітникам 
державного сектору працювати з дому та надав 
можливість підприємствам застосовувати більш 
гнучкі графіки роботи. Парламент також запровадив 
такі зміни: i) скасував вимогу сплачувати податок 
на комерційну нерухомість та землю, ii) визнав 
карантин у зв’язку COVID-19 форс-мажором для 
цілей правових договорів, iii) зупинив податкові 
перевірки компаній, iv) розширив сферу дії програми 
доступних кредитів з пільговими процентними 
ставками для бізнесу, v) призупинив вимогу про 
подання декларацій про доходи до липня, vi) 
пом’якшив правила реєстрації транзакцій для 
певних категорій підприємців та vii) підтвердив 
право не платити орендну плату для громадян, які 
не можуть користуватися майном через карантин. 
Підприємці також були звільнені від сплати внесків 
на соціальне страхування, і в травні 2020 року уряд 
затвердив Програму стимулювання економіки для 
подолання наслідків епідемії COVID-1932. 

Початок пандемії COVID-19 збігся зі зміною складу 
уряду на початку березня та початком другого етапу 
медичної реформи, що розпочався у квітні 2020 
року. На тлі побоювань, що реформа в її нинішньому 

https://mtot.gov.ua/abiturienti-z-donbasu-i-krimu-u-2020-roci-zmojut-vstupati-za-sproschenoju-proceduroju-do-91-zvo
https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/ukrainian-womens-voices-amid-the-covid19-crisis
https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/COVID-19-CRISIS-IN-UKRAINE.pdf


ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2021 Р.

18

вигляді може призвести до звільнення 50  000 
лікарів та закриття 332 лікарень в Україні, Президент 
закликав внести зміни до реформи для розв’язання 
цих питань. До законодавства було внесено зміни, 
щоб забезпечити отримання лікарнями коштів 
в обсязі не менше, ніж минулого року, а також 
захистити медичних працівників від звільнення33. 

Уряд України доклав зусиль для поліпшення умов 
перетину «лінії розмежування» для цивільного 
населення. Зокрема, йдеться про відновлення 
зруйнованої ділянки мосту та запровадження 
вдосконалених процедур на КПВВ у Станиці 
Луганській у 2019 році. Із середини листопада 
2020 р. Уряд України відновив роботу всіх 
контрольних пунктів на «лінії розмежування» зі 
свого боку. У середині листопада 2020 року мали 
бути відкриті два додаткові КПВВ в Золотому та 
Щасті в Луганській області, однак розбіжності сторін 
щодо режиму їхньої роботи призвели до затримки 
їх відкриття. Після початку роботи ці нові пункти 
перетину можуть полегшити проїзд транспортних 
засобів у Луганській області. Уряд України відкрив 
нові сервісні центри на КПВВ «Новотроїцьке» 
та «Щастя», де надаються адміністративні та 
банківські послуги, є медичний пункт зі службою 
швидкої допомоги, пункт тестування на COVID-19 та 
належні санітарні приміщення. Уряд України також 
оголосив про плани створення таких додаткових 
сервісних центрів на всіх КПВВ у майбутньому.

У 2019 році Постановою КМУ № 815 затверджено 
порядок переміщення людей та товарів між ПУТ 
і НПУТ, яка включала деякі зміни, запропоновані 
організаціями громадянського суспільства та 
агенціями ООН. Наказом Міністерства у справах 
ветеранів, тимчасово окупованих територій 
та ВПО (МВТОТ) був затверджений перелік 
предметів, заборонених до переміщення через 
«лінію розмежування» між ПУТ і НПУТ34. У липні 
2020 року було прийнято детальний перелік 
предметів (із зазначенням вартості/ваги/кількості) 
та суми готівки, дозволених для переміщення 

33  Там само.
34  UN, ‘Toward a Legislative Framework for Protecting Persons Affected by Conflict’.
35  Міністерство з питань реінтеграції. Лінія розмежування: що можна і заборонено брати з собою при перетині. Оновлено.
36  УКГС. Аналіз перетину «лінії розмежування». —2020. Жовт.
37  УКГС. В роботі пунктів перетину на сході України бракує узгодженого та системного підходу. — 2020. 1 жовт.

через «лінію розмежування»35. Водночас через 
пов’язані з COVID-19 обмеження та відсутність 
співпраці між НПУТ Донецької та Луганської 
областей доставлення гуманітарної допомоги до 
Луганської області через НПУТ Донецької області 
було неможливе з березня до серпня 2020 р. і 
продовжує залишатися ускладненим, що викликає 
часті затримки. Міжнародні організації в Луганській 
області наразі регулярно доставляють гуманітарні 
товари через КПВВ «Станиця Луганська», 
але цей варіант не підходить для важких та 
великогабаритних вантажів36. Тим часом ООН 
та організації громадянського суспільства (ОГС) 
запропонували поправки до Постанови щодо 
гуманітарних винятків в надзвичайних ситуаціях, 
однак вони ще не прийняті. Людям, які мають 
постійне місце проживання з будь-якого боку 
«лінії розмежування», дозволяється повертатися 
до місця проживання. Також дозволено перетин 
в бік НПУТ за умови включення в списки, 
попередньо затверджені на НПУТ37. З 15 жовтня 
до 10 листопада 2020 року Уряд України знову 
припинив роботу КПВВ у Станиці Луганській, як 
повідомляється, через ріст випадків захворювання 
на COVID-19 на НПУТ Луганської області, проте 
людям, що мали підстави гуманітарного характеру 
або постійне місце проживання на ПУТ, було надано 
можливість перетину. 

Пандемія також проявила негативні наслідки 
проблеми, яка існувала і раніше, — відсутності 
нормативно-правової бази для регулювання 
гуманітарної діяльності в надзвичайних ситуаціях. 
За відсутності такої бази процес доставлення 
допомоги є неузгодженим, або можливі неочікувані 
зміни. Так, після скасування Урядом України у 
серпні 2020 р. прискореного порядку оформлення 
та реєстрації допомоги для подолання COVID-19 
(запровадженого у березні 2020 р.), імпортування 
життєво необхідної допомоги для боротьби з 
пандемією було ускладнено через бюрократичні 
вимоги щодо митного оформлення та реєстрації 
вантажів, зокрема призначених для НПУТ. Наразі, 

http://www.un.org.ua/images/documents/4837/Legislative Roadmap_2020_ENG.pdf
https://mtot.gov.ua/ua/linija-rozmejuvannja-scho-mojna-i-zaboroneno-brati-z-soboju-pri-peretini-infografika-onovleno
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/card/3zEjOGvCx5/
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після скасування спрощеного порядку, процес 
реєстрації може займати до 60 днів, а деякі вимоги 
щодо надання документації неможливо виконати 
для допомоги, призначеної для НПУТ.

Незважаючи на міжнародні зусилля щодо 
підтримки Уряду в розробці нормативно-правової 
бази для реагування на наслідки збройного 
конфлікту, деякі запропоновані нормативно-правові 
акти не були прийняті, а інші досі не впроваджені в 
повному обсязі. Упродовж 2020 року було досягнуто 
попередні домовленості з декількома народними 
депутатами щодо створення Робочої групи для 
підготовки проєкту закону про гуманітарну допомогу. 
Важливо заповнити прогалини в законодавстві 
у сфері регулювання надання та оподаткування 
гуманітарної допомоги. Можливим рішенням 
може бути прийняття закону, що регулює надання 
гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях38. Однак 
проєкт закону, який був розроблений у 2016 році та 
передбачає внесення змін до чинного Податкового 
та Митного кодексів України, не обговорювався 
Верховною Радою України поточного скликання. 
Неформальна коаліція гуманітарних організацій, 
агенцій ООН, експертів та народних депутатів наразі 
працює над розробкою нового проєкту закону, який 
би регулював різні аспекти гуманітарної діяльності 
та усував бюрократичні обмеження. Цей проєкт 
закону має бути внесений на розгляд Верховної 
Ради. Попри всі складнощі, пандемія також дає 
можливість гуманітарній спільноті посилити 
адвокаційні заходи задля прийняття відповідної 
нормативно-правової бази для гуманітарної роботи 
та розв’язання тривалої проблеми відсутності 
такого законодавства. 

Питання щодо звільнення гуманітарної допомоги від 
сплати податку на додану вартість (ПДВ) та податку 
на доходи фізичних осіб (ПДФО) для бенефіціарів, 
які отримують нецільову допомогу від місцевих 
організацій, досі не вирішені. Законодавство про 
гуманітарну допомогу в Україні існує з 1999 року, але 
воно потребує оновлення для подальшого сприяння 
гуманітарній діяльності. Є невирішені питання 

38  ACCESS, ‘Humanitarian activities in crisis situations’. May 2020.
39 UN, ‘Toward a Legislative Framework for Protecting Persons Affected by Conflict’.
40 UN, ‘New resolution on voting rights in Ukraine a key step towards guaranteeing the rights of displaced persons’, ReliefWeb, 17 June 2020. 

оподаткування організацій, які надають гуманітарну 
допомогу, а сума невідшкодованого ПДВ агенціям 
ООН у період з 2015 до 2020 рр. наразі оцінюється у 
14 млн дол. США. Крім того, гуманітарні громадські 
організації також не можуть купувати певні товари, 
зокрема ліки, в Україні, оскільки для цього потрібна 
спеціальна ліцензія. Для зменшення бюрократії 
та прискорення надання допомоги під час 
надзвичайних та кризових ситуацій вкрай необхідно 
ухвалити нове законодавство, що регулюватиме 
надання гуманітарної допомоги.

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу 
Президента про затвердження Національної 
стратегії із захисту цивільного населення у збройних 
конфліктах на період до 2030 року. Національна 
стратегія була розроблена за підтримки громадських 
та міжнародних організацій і, як очікується, 
визначить основи державної політики із захисту 
цивільного населення, що дозволить органам влади 
(включаючи органи сектору оборони та безпеки) 
впроваджувати норми міжнародного гуманітарного 
права в українське законодавство. Згідно з Указом, 
мають бути запроваджені комплексні заходи 
щодо захисту цивільного населення. Тепер на його 
виконання має бути розроблений та прийнятий 
відповідний План заходів39.

Позитивним є те, що ухвалення нового Виборчого 
кодексу та відповідних підзаконних актів 
розширило право голосу ВПО. Зокрема, йдеться про 
порядок звернення виборців щодо зміни виборчої 
адреси для всіх типів виборів, включаючи місцеві. 
Постанова, яка набрала чинності в липні 2020 року, 
дозволяє місцевим виборчим органам приймати 
такі документи, як свідоцтва про реєстрацію ВПО 
або договори оренди житла для підтвердження 
виборчої адреси за фактичним місцем проживання. 
Постановою знімаються прямі та опосередковані 
обмеження та розширюється виборче право 
внутрішньо переміщених осіб40. 

Ще одним позитивним досягненням є прийняття 
Постанови № 767, яка вносить зміни до 

http://www.un.org.ua/images/documents/4837/Legislative Roadmap_2020_ENG.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/new-resolution-voting-rights-ukraine-key-step-towards-guaranteeing-rights-displaced
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встановленого в 2019 році механізму виплати 
компенсації людям, будинки яких були пошкоджені 
або зруйновані в результаті збройного конфлікту41. 
Однією з найважливіших змін є те, що люди, які 
залишили свої будинки і більше не проживають у 
помешканні, яке було пошкоджено чи зруйновано 
внаслідок збройного конфлікту, також мають право 
на виплату компенсації. Ця Постанова включає 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що не було 
передбачено в законодавстві раніше. Згідно з 
новими положеннями, власники наразі не повинні 
передавати права на знищене майно місцевим 
органам влади для виплати компенсації. Гуманітарна 
спільнота подала до відповідного міністерства 
список коментарів та рекомендацій щодо того, як 
перетворити цю Постанову на дієвий інструмент. 
Кабінет Міністрів України виділив 20  млн  грн на 
відшкодування вартості пошкодженого житла у 2020 
р. У 2021 р. на ці цілі було виділено 114 млн грн. 

Безпекова ситуація

У 2020 році безпекова ситуація в зоні конфлікту 
порівняно з 2019 роком поліпшилася. За січень-
листопад 2020 року кількість жертв серед 
цивільного населення зменшилася майже на 
20  % порівняно з аналогічним періодом 2019 
року. За даними Управління Верховного комісара 
ООН з прав людини (УВКПЛ), з січня до жовтня 
2020  року повідомлялося про 131 постраждалого 
серед цивільного населення (29 загиблих та 
102  поранених). У третьому кварталі 2020 року 
Організація з безпеки та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ) зафіксувала зменшення на 75  % кількості 
порушень режиму припинення вогню вздовж «лінії 
розмежування» порівняно з попереднім кварталом. 
Це можна пояснити поновленням зобов’язань щодо 
припинення вогню Тристоронньою контактною 
групою 22 липня 2020 року. Є сподівання, що цей 
крок призведе до поступового зменшення жертв 
серед цивільного населення, кількість яких станом 
на 31 липня 2020 року становила близько 3  367 

41 З початку конфлікту внаслідок бойових дій було пошкоджено або зруйновано понад 55 000 будинків.
42 ОБСЄ. Тенденції та спостереження, липень–вересень 2020 р. 
43 УВКПЛ. Звіт про кількість жертв серед цивільного населення. — 2020.
44 Точна кількість людей, які постраждали від наземних мін та ВЗВ на НПУТ, залишається невідомою.
45 Дані УВКПЛ за січень -жовтень 2020 р. 
46 Landmine and Cluster Munition Monitor, ‘Landmine Monitor Report 2020’, November 2020.
47 Женевський міжнародний центр з питань гуманітарного розмінування та Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру. ‘Global Mapping and Analysis of 

anti-vehicle mine incidents in 2018’. — На момент написання цього звіту останньої доповіді за 2020 рік не було в наявності.

загиблих та понад 7  000 поранених з початку 
бройного конфлікту42. 

Кількість постраждалих (загиблих і поранених) 
серед цивільного населення43 

РІК КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ І ПОРАНЕНИХ

2016 588

2017 604

2018 279

2019 167

2020* 138

Хоча військові дії внаслідок конфлікту стали менш 
інтенсивними, особливо з липня 2020 року, наземні 
міни та інші вибухонебезпечні предмети-залишки 
війни (ВЗВ) продовжують вбивати та калічити 
мирних жителів, які проживають у постраждалих 
районах44. У період до жовтня 2020 року інциденти, 
пов’язані з мінами та необережним поводженням 
з ВЗВ, призвели до 63 жертв серед цивільного 
населення (11 загиблих та 52 поранених), що 
становить майже половину всіх постраждалих серед 
цивільного населення упродовж цього періоду. Це на 
8,6 % більше порівняно з аналогічним періодом у 2019 
році45 (коли повідомлялося про 58 жертв, пов’язаних 
із наземними мінами та ВЗВ). Рівень небезпеки досі 
є високим, і це ускладнює мешканцям окремих 
громад доступ до основних послуг, робочих місць чи 
сільськогосподарських угідь. Україна посіла третє 
місце у світі за загальними втратами внаслідок 
наземних мін та інших ВЗВ у 2019 році46, а за 
показником втрат від протитанкових мін у 2018 році 
Україна була другою країною в світі після Малі47. 

* Станом на 3 грудня

https://www.osce.org/files/f/documents/1/b/467742.pdf
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2020/landmine-monitor-2020.aspx


ЧАСТИНА	1:		ВПЛИВ	КРИЗИ	ТА	ГУМАНІТАРНІ	НАСЛІДКИ

21

Постраждалі від мін та ВЗВ у Донецькій та Луганській областях, 
травень 2014 р. – листопад 2020 р.
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Використані позначення та викладення матеріалу в 
плані жодним чином не відображають позицію 
Секретаріату Організації Об’єднаних Націй.
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Джерело: HALO Trust 
(дані), Субкластер з 
питань протимінної  
діяльності
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Потенційно небезпечні об’єкти вздовж «лінії розмежування», травень 2014 р. – листопад 2020 р.

Джерело: Donbas 
Environment 
Information System 
(дані), REACH

Використані 
позначення та 
викладення матеріалу 
в плані жодним чином 
не відображають 
позицію Секретаріату 
Організації 
Об’єднаних Націй.

https://www.deis.menr.gov.ua/
https://www.deis.menr.gov.ua/
https://www.deis.menr.gov.ua/
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Внаслідок невибіркових обстрілів цивільної 
інфраструктури досі страждають об’єкти водо- 
та енергопостачання, центрального опалення 
та школи, що є порушенням міжнародного 
гуманітарного права (МГП). За даними Освітнього 
кластера, з січня до травня 2020 року були 
пошкоджені або постраждали від обстрілів 
дев’ять48 шкіл та дитячих садків. Водночас з 
січня до вересня 2020 року було зареєстровано 
8 випадків пошкодження об’єктів енергопостачання 
та 46 інцидентів, в яких постраждало 16 водогонів 
та санітарних споруд49. Незважаючи на загальне 
зменшення кількості безпекових інцидентів з 
об’єктами критичної цивільної інфраструктури 
в 2020 році, кожний з таких інцидентів є дуже 
серйозним у зв’язку з його можливим значним 
впливом на населення. 

48 Education Cluster, ‘Attacks on Education in Ukraine. Situation Report, as of 4 May 2020.
49 За даними Кластера з питань води, санітарії та гігієни. Об’єкти водо- та електропостачання надзвичайно вразливі, оскільки більшість із них розташовані поблизу або інколи 

навіть на «лінії розмежування».
50 Atlantic Council, ‘Can frontline disengagements help Ukraine secure a lasting ceasefire with Putin?’, 4 January 2020. 
51 Кластер з питань води, санітарії та гігієни. Міжнародні рекомендації та норми українського законодавства щодо профілактики інфекцій та інфекційного контролю в медичних 

установах України під час епідемії COVID-19. —2020. Верес. 

Процес розведення сил і засобів залишається 
повільним після того, як у 2019 році були узгоджені 
три ділянки розведення (Станиця Луганська, Золоте 
та Петрівське). Як повідомлялося, у листопаді 
2020  року додатково обговорювалися ще чотири 
ділянки розведення (Слов’яносербськ, Петрівка та 
Нижньотепле в Луганській області та Григорівка в 
Донецькій області), однак офіційних  повідомлень 
про це не надходило. Процес розведення сил і 
засобів, який контролює Спеціальна моніторингова 
місія ОБСЄ, передбачає розведення сил і засобів, 
а також демонтаж фортифікаційних споруд 
та розмінування. За оцінками, за поточних 
темпів для розведення сил уздовж усієї «лінії 
розмежування» знадобиться двадцять років, а для 
прискореного розведення потрібно від шести до 
восьми років. На сьогодні повне розведення сил і 
засобів не вважається реалістичним варіантом50.

Екологічна ситуація

Відсутність належного поводження з медичними 
відходами є особливо критичною проблемою в 
Донецькій та Луганській областях, що пов’язано 
із зниженням спроможностей системи охорони 
здоров’я. За даними оцінки REACH медичних 
закладів у Донецькій та Луганській областях, 60 % 
закладів, включаючи 6 із 18 опорних лікарень для 
лікування COVID-19, розміщують інфекційні відходи 
у звичайні  системи вивезення сміття. 72 % установ 
повідомили про обмежений доступ до засобів 
дезінфекції, а 11  % повідомили, що у них взагалі 
немає таких засобів. 29  % установ повідомляли 
про проблеми з питною водою, а у 55  % не було 
паперових рушників. Узагальнення цих даних 
свідчить, що покращення санітарно-гігієнічних умов 
та водопостачання в медичних закладах по всій 
Україні може мати значний вплив на поліпшення 
профілактики та контролю за інфекційними 
захворюваннями в медичних установах51. 

Численні безпрецедентні за масштабом пожежі у 
Луганській області завдали значної шкоди об’єктам 

Безпекові інциденти, червень 2019 р. – 
червень 2020 р.

Джерело: INSO (дані).
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/attacks_on_education_situation_report_as_of_05.05.2020.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/can-frontline-disengagements-help-ukraine-secure-a-lasting-ceasefire-with-putin/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-09-08_wash_and_ipc_in_health_faculities_in_ukraine_during_covid-19_ukrainian.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-09-08_wash_and_ipc_in_health_faculities_in_ukraine_during_covid-19_ukrainian.pdf
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господарської та цивільної інфраструктури та майну. 
Цього року (починаючи з липня) у Луганській області 
було зареєстровано понад 150 лісових пожеж, в 
результаті яких загинуло щонайменше 9 людей 
та ще 19 людей постраждало. Пожежі пошкодили 
понад 20  000 гектарів землі по обидва боки «лінії 
розмежування» та знищили майже 600 житлових52, 
1  800 господарчих споруд та 60 транспортних 
засобів53. Для відшкодування понесених втрат Уряд 
оголосив про створення механізму компенсації54 
постраждалим унаслідок пожеж. Проте багатьом 
громадянам може бути складно отримати такі 
компенсаційні виплати, оскільки вони іноді не 
мають документів, що підтверджують право 
власності на будинок, втратили такі документи 
в результаті пожежі, або пошкоджений будинок 
є дачею, і тому не вважається основним місцем 
проживання. Масштабні пожежі наприкінці вересня, 
які назвали «найгіршими упродовж сторіччя», 
вирували майже тиждень. Вони завдали серйозної 
шкоди КПВВ у Станиці Луганській, що призвело 
до закриття цього пункту перетину на чотири 
дні. Оскільки територія навколо пункту перетину 
сильно забруднена через велику кількість мін 
та боєприпасів, які не розірвалися55, пожежа 
створила додаткову небезпеку для мешканців 
та адміністративного персоналу. Очікується, що 
правова допомога постраждалим від пожежі стане 
однією з найбільш затребуваних гуманітарних 
послуг у найближчі місяці, щоб допомогти людям 
отримати компенсацію56. 

Зберігаються ризики промислової та хімічної 
небезпеки, які можуть призвести до екологічної 
катастрофи. Донецька та Луганська області 
є промисловими центрами України, де 
переважають видобуток вугілля, хімічна переробка, 
металургія та виробництво. До збройного 
конфлікту в цих областях існувало близько 4500 
потенційно небезпечних для навколишнього 
середовища об’єктів57, розташованих переважно 

52 За даними Кластера житла та непродуктових товарів.
53 УКГС. Оперативне зведення. — 2020. 27 жовт. 
54 Уряд України затвердив декілька видів компенсацій постраждалим від пожеж у Луганській області. Для матеріальної допомоги: (i) сім’ям загиблих передбачено по 200 тис. 

грн; (ii) постраждалим, які зазнали важких тілесних ушкоджень, по 50 тис. грн; тим, хто зазнав тілесні ушкодження середньої важкості, по 30 тис. гривень, та тим, хто отримав 
легкі травми – 20 тис. грн. Сім’ї, будинки яких були зруйновані внаслідок пожежі, отримають 300 тис. грн, а ті, чиє майно було пошкоджено, отримають 50 тис. грн на ремонт.

55 Ukrainian Civil Protection, ‘Ukraine — Forest fires Flash Update,’ 2 October 2020.
56 УКГС. Унаслідок лісових пожеж у Луганській області понад 500 родин лишилися без даху над головою напередодні зими. — 2020. 27 жовт.
57 ОБСЄ. Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України. — 2017.
58 Консорціум із запобігання, підготовки та захисту громад (3P Consortium) в рамках програм цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європейського Союзу. Оцінка ризиків 

промислової та хімічної небезпеки на сході Україні. — 2019.

в густонаселених містах, таких як Маріуполь, 
Донецьк та Горлівка. Зокрема, підраховано, що в 
Донецьку 208 км2 забудованих територій (це майже 
еквівалентно площі Маріуполя), знаходиться в 
межах одного кілометра від небезпечних об’єктів. 
Це створює ризики промислових та хімічних 
катастроф для житлових, виробничих та інших 
активів58. Потенційними джерелами екологічної 
катастрофи є затоплені шахти в Первомайську, 
пожежі на Авдіївському коксохімічному комбінаті, 
а також небезпечні агропромислові відходи з ферм 
«Бахмутського аграрного союзу» та Донецької 
фільтрувальної станції.

https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/card/47mQfWmyns/
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/card/47mQfWmyns/
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1.2  
Вплив кризи

Протягом останніх шести років збройний конфлікт, 
який не припиняється, щодня руйнівно впливає 
на життя та добробут мільйонів постраждалих 
людей. Через конфлікт загинули їхні близькі, 
люди зазнали поранень, було пошкоджено їхні 
будинки, вони потерпають від психологічних травм. 
Їхній доступ до основних послуг ускладнений 
через небезпеку, велику кількість наземних мін, 
вибухонебезпечних залишків війни та численні 
нормативні вимоги, які часто не лише призводять 
до втрати основних прав людей, а й спричиняють 
гуманітарні труднощі. Оскільки COVID-19 не 
оминув Україну, 2020 рік приніс додаткові виклики 

для постраждалих унаслідок конфлікту людей в 
Донецькій та Луганській областях. 

Пандемія COVID-19 не тільки створила загрозу 
здоров’ю людей, але й спричинила негативні 
соціально-економічні наслідки для їхнього 
добробуту, а також призвела до ускладнення доступу 
до основних послуг та гуманітарної допомоги. 
Пандемія також ускладнює доступ гуманітарних 
організацій до постраждалого населення. Оскільки 
літні люди, люди з інвалідністю та жінки становлять 
більшість тих, хто потребує гуманітарної допомоги, 
саме вони найбільше страждають від подвійної 

ПІВДЕННЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
90-річна пенсіонерка Ніна стоїть в своєму дворі, 
де вона збирає і зберігає дощову воду для 
домашнього використання.
Фото: УГКС/Володимир Шуваєв
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гуманітарної кризи. Через гуманітарні наслідки 
років збройного конфлікту, до яких наразі додався 
безпрецедентний вплив COVID-19, потреби 
людей загострилися, та збільшилася вразливість 
постраждалих унаслідок конфлікту людей.

Вплив на вразливих людей

Гуманітарна криза, спричинена збройним 
конфліктом, яка ще більше загострилась через 
пандемію COVID-19, по-різному вплинула на різні 
вразливі групи населення.

Жінки

• Жінки становлять більшість із 3,4 мільйона 
людей, які потребують допомоги (55  % 
або 1,8 мільйона людей). Частка жінок, які 
потребують підтримки, в окремих населених 
пунктах є ще вищою — 61  %59. Оскільки понад 

59 REACH, ‘Protection Assessments in Isolated Settlements’, February 2019.
60 UN Women, ‘Ukrainian women’s voices amid the COVID-19 crisis’, 22 April 2020. 
61 ООН-Жінки. Оперативна ґендерна оцінка. — 2020. Трав.

70 % людей, які звертаються за державною 
соціальною допомогою та іншими виплатами, 
зокрема пенсіями, складають жінки, будь-яке 
порушення доступу до соціальної допомоги може 
надзвичайно збільшити їхню вразливість. 

• Через пандемію COVID-19 жінки в Україні 
стикаються з підвищеним навантаженням 
на роботі, скороченням доходів та домашнім 
насильством. За результатами опитування 
ПРООН60, понад 56  % жінок, які брали участь 
в опитуванні, повідомили про підвищення 
навантаження через необхідність поєднувати 
домашні справи, догляд за членами сім’ї 
та професійну діяльність. При цьому вони 
заробляють приблизно на 20 % менше, ніж 
чоловіки. Близько 80 % жінок змушені економити 
на їжі або стикаються з труднощами при сплаті 
орендної плати та оплаті комунальних послуг61. 
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Гострота гуманітарних умов та кількість людей, які потребують допомоги

https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/ukrainian-womens-voices-amid-the-covid19-crisis
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Пандемія також спричинила сплеск домашнього  
насильства. Понад 40 % жінок, які постраждали 
від таких випадків, ніколи не зазнавали 
насильства до карантину в 2020 році62. 

• Для жінок також вищі ризики для здоров’я, 
пов’язані з вірусом, оскільки 82 % медичних 
та соціальних працівників в Україні складають 
жінки (середній показник у країнах світу — 70 %). 
Водночас жінки становлять лише 20 % учасників 
органів, створених для координації реагування 
на COVID-1963. Медичні працівники, як правило, 
мають більший ризик інфікуватися COVID-19 
через свою професійну діяльність, брак програм 
профілактики та контролю за інфекційними 
захворюваннями в лікарнях та брак засобів 
індивідуального захисту. За підрахунками, 

62 UN Women, ‘Ukrainian women’s voices amid the COVID-19 crisis’, 22 April 2020. 
63 OECD, ‘Coronavirus crisis report’, September 2020.
64 ВООЗ, Центр громадського здоров’я України. Щоденний звіт про ситуацію з COVID-19 в Україні (станом на 18 листопада 2020 р.).
65 Дані Центру громадського здоров’я.
66 ООН-Жінки. Оперативна ґендерна оцінка. — 2020. Трав.
67 Там само.
68 Romanenko M, “Domestic violence is a pandemic within a pandemic” — UN Women Ukraine Rep on Coronavirus Impact’, Hromadske International, 11 April 2020.
69 Amnesty International. Не приватна справа. Домашнє та сексуальне насильство щодо жінок на сході України. — 2020.

станом на 18 листопада 2020 року, в Україні 
на коронавірус захворів 31 181 медичний 
працівник64, а в Донецькій і Луганській областях 
(ПУТ) станом на 14 листопада 2020 року було 
зафіксовано 1 076 підтверджених випадків 
інфікування серед медичних працівників65. Тільки 
14  % жінок, які працюють в системі охорони 
здоров’я сказали, що вони повністю забезпечені 
необхідними засобами індивідуального захисту, 
а 60  % мусять купувати їх за власні кошти66. 
Також є повідомлення, що медсестри та 
допоміжний медичний персонал (більшість з 
яких — жінки) отримують пропорційно менше 
засобів індивідуального захисту, ніж лікарі, хоча 
вони мають більш тісний контакт з пацієнтами. 
Це сприяє вищому на сьогодні рівню інфікування 
серед жінок в Україні (58  %) порівняно з 
чоловіками (42 %)67. 

• Пандемія також виявила основні проблеми та 
прояви нерівності, з якими стикаються жінки. З 
початку загальнодержавного карантину кількість 
дзвінків на телефони довіри з питань домашнього 
насильства зросла на 30  %68. Як йдеться у звіті 
Amnesty International, жінки в Донецькій та 
Луганській областях (ПУТ) не почуваються в 
безпеці ні в громадських місцях, ні вдома. Високий 
рівень безробіття і, як наслідок, брак коштів, 
погане медичне обслуговування, відсутність 
основних послуг, таких як постачання води, газу, 
електроенергії, неможливість обробляти поля чи 
вирощувати худобу — все це загострює проблему 
домашнього насильства і свідчить про прогалини 
в системі громадського захисту69.

• Жінки несуть тягар домашньої роботи та догляду 
за сім’єю. Закриття шкіл та дитячих садків 
справило великий вплив на жінок, особливо 
матерів, що працюють, оскільки 92  % одиноких 
батьків становлять жінки. Під час пандемії ці 
жінки не лише повинні доглядати за дітьми та 
брати на себе відповідальність за домашнє 
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https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/ukrainian-womens-voices-amid-the-covid19-crisis
https://en.hromadske.ua/posts/domestic-violence-is-a-pandemic-within-a-pandemic-un-women-ukraine-rep
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR5032552020UKRAINIAN.PDF
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навчання, а й продовжувати працювати. Жінки, 
які працюють у всіх установах, які надають 
основні послуги, включаючи медичні заклади, 
мусять поєднувати роботу та сімейні обов’язки, 
незважаючи на підвищену інтенсивність 
професійної діяльності та відсутність належного 
відпочинку, оскільки більшість партнерів-
чоловіків не беруть на себе домашню роботу 
та догляд за членами сім’ї. Як наслідок, жінки 
залишаються єдиними, хто доглядає за дітьми 
та старшими або хворими родичами, і одночасно 
працює для подолання пандемії та виконує іншу 
необхідну роботу. Довгостроковий економічний 
ефект пандемії для жінок також є значним, 
оскільки багато з них, особливо матері, втратять 
можливості працевлаштування та відмовляться 
від набуття досвіду на ринку праці на користь 
чоловіків. Це, ймовірно, на певний час поставить 
їх у невигідне становище щодо отримання доходу 
та потенційного службового підвищення70.

Літні люди

• Люди старше 65 років становлять понад третину 
(37 %) постраждалих людей, які потребують 
гуманітарної допомоги, та 41 % в ізольованих 
населених пунктах. Це найвища частка людей 
похилого віку, які потребують підтримки в 
умовах гуманітарної кризи у світі. Населення, яке 
потребує гуманітарної допомоги в Україні, старше 
ніж в середньому у світі, оскільки літні люди менш 
мобільні і рідше покидають свої домівки, ніж їхні 
діти, які здебільшого переїхали до міст у пошуках 
безпеки та працевлаштування. Пенсіонери з НПУТ 
повинні приїжджати на ПУТ, щоб отримувати 
пенсії, поки працюють КПВВ. Це робить їх ще 
більш вразливими до впливу COVID-19. 

• За оцінками, до початку пандемії для 56 % 
сімей на НПУТ основним джерелом доходу 
були пенсії. Кожне десяте домогосподарство 
на НПУТ (майже 300  000 людей) повідомляло 
щодо пенсії, які отримують на ПУТ, є основним 
джерелом доходів71. Для таких домогосподарств 

70  OECD, ‘The Covid-19 Crisis in Ukraine’, 2 September 2020.
71  REACH, ‘Multi-Sectoral Needs Assessment in NGCA’, February 2020.
72  REACH, ‘Humanitarian Situation Monitor’, October 2020.

припинення роботи КПВВ є значною проблемою. 
Люди, які проживають на НПУТ, повинні бути 
зареєстровані як ВПО, щоб мати право на 
виплату пенсій в Україні. Їм необхідно проходити 
верифікацію кожні 60 днів, навіть якщо вони не є 
переселенцями. Вони мають кожні 60 днів бути 
присутніми на ПУТ, щоби вважатися ВПО. Таким 
чином пенсіонерам, які проживають на НПУТ, 
потрібно перетинати «лінію розмежування» 
для проїзду на ПУТ кожні 60 днів, щоб зберігати 
право на отримання пенсії. На період пандемії 
COVID-19 Уряд України призупинив вимогу 
верифікації для пенсіонерів-ВПО: їм потрібно 
буде знову пройти її лише через 30 днів після 
завершення карантинного періоду. Через 
попит серед мешканців НПУТ на послуги, які 
надаються на ПУТ, до припинення роботи 
КПВВ в березні 2020 року близько 90 % тих, хто 
перетинав «лінію розмежування», складали 
люди, які проживають на НПУТ, у тому числі 
60 % — літні люди (більшість них — жінки). Із 
закриттям п’яти КПВВ у березні 2020 року і 
лише частковим відновлення роботи двох 
КПВВ в червні 2020 року кількість щомісячних 
перетинів скоротилася більш ніж на 90  % 
(навіть на 98 % у жовтні 2020 року). Як наслідок, 
більшість пенсіонерів, які проживають на НПУТ, 
не могли перетнути «лінію розмежування», 
щоб отримати доступ до своїх пенсій на ПУТ. 
Кількість пенсіонерів, що проживають на НПУТ, 
які мають можливість отримувати пенсії на 
ПУТ, через закриття пунктів перетину значно 
скоротилася: з 42 % до початку пандемії до 
13 % у жовтні 2020 р.72. Це призвело до того, 
що, як повідомляється, більше пенсіонерів 
покладаються на пенсії на НПУТ як на єдине 
джерело доходу. 

• За підрахунками, з березня 2020 р. понад пів 
мільйона людей, які проживають на НПУТ, 
включаючи пенсіонерів, стикалися з труднощами 
або не мали змоги отримати доступ до пенсій 
або зняти готівку на ПУТ. Після дев’яти місяців 
без доступу до основного для багатьох джерела 
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доходу люди, які проживають на НПУТ, змушені 
знаходити альтернативні способи виживання, 
включаючи використання заощаджень, позики 
або отримання доступу до пенсій дорогими 
та юридично складними шляхами, зокрема 
подорожуючи до України через Росію73. 

• Оскільки багато пенсіонерів, які проживають 
на НПУТ, досі не можуть поїхати на ПУТ для 
отримання пенсій через обмеження, пов’язані 
з COVID-19, вони змушені використовувати 
юридично сумнівні способи отримання грошей з 
додатковою комісією від 5 до 10 %. Однак не всі 
банківські картки, включаючи нові посвідчення 
особи з фотографіями, можуть бути використані 
для цих цілей. Спочатку банківські картки 
«Ощадбанку», термін дії яких закінчився, не 
могли використовуватися для такого отримання 
коштів, але в жовтні 2020 року банк оголосив, 
що продовжить термін дії карток до 1 січня 
2021 року, щоб допомогти пенсіонерам на час 
пандемії. Як повідомляється, банк перевипустив 
щонайменше 200 тис. банківських карток, які не 
були отримані їхніми власниками, швидше за все, 
через обмеження, пов’язані з COVID-19. У жовтні, 
за даними «Ощадбанку», 112 тис. пенсіонерів-ВПО 
у Донецькій області все ще не отримали нових 
посвідчень, і що на їхніх рахунках накопичилося 
2 млрд грн (еквівалентно 71 млн дол. США).

Люди з інвалідністю

• Люди з інвалідністю стикаються з додатковими 
бар’єрами щодо доступу до медичних та інших 
соціальних послуг, харчування, зайнятості та 
освіти. Їм важче отримати соціальні послуги, 
необхідні для подолання наслідків перебування 
на карантині74. Відсоток людей з інвалідністю 
в районах вздовж «лінії розмежування» є 
непропорційно високим: там інвалідність мають 
майже 15  % населення (для порівняння: в 
середньому в Україні — 6 %)75. Через гірший фізичний 
стан люди з інвалідністю є більш вразливими до 
COVID-19, що зменшує їхні шанси на одужання. 

73  УКГС. Оперативне зведення. —2020. 28 верес.
74  UNDP, ‘Socio-Economic Impact Assessment’, July 2020.
75  REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis 2019’.
76  Освітній кластер.

• Окрім того, відсутність інформації та можливостей 
спілкування у доступних форматах, таких як 
мова жестів, субтитри, шрифт Брайля тощо, 
перешкоджає доступу до медичних та соціальних 
заходів, включаючи доступ до останніх новин 
про заходи захисту та карантинні обмеження 
для людей із вадами слуху. До пандемії люди з 
інвалідністю, особливо жінки та дівчинки, більше 
стикалися з проявами насильства, ніж населення 
загалом. Тривала ізоляція та залежність від 
членів сім’ї та опікунів під час карантину ще 
більше підвищує ризик насильства, включаючи 
відсутність доступної інформації та доступних 
механізмів для отримання допомоги.

Діти

• Існує ризик того, що на Донбасі залишиться 
«втрачене покоління» дітей, які ніколи не знали 
життя поза конфліктом і для яких бойові дії, які 
продовжуються, є нормою. З початку збройного 
конфлікту було пошкоджено понад 750 навчальних 
закладів, і в багатьох інших виникли перерви в 
навчанні. За підрахунками, в результаті бойових 
дій постраждали понад 700 000 дітей та вчителів 
у понад 3 500 навчальних закладах у Донецькій 
та Луганській областях. Понад 250  000 дітей, 
які проживають поблизу «лінії розмежування», 
регулярно стикаються з обстрілами, наземними 
мінами і ВЗВ, що збільшує ризик отримання ними 
фізичних травм і психічних розладів76. 

• Пандемія COVID-19 стала ще одним викликом 
для постраждалих унаслідок конфлікту дітей. У 
2020 році навчання переважно проводилося за 
допомогою дистанційних форматів, унаслідок 
чого багато дітей, які живуть уздовж «лінії 
розмежування», не мали реального способу 
продовжити навчання. Це пов’язано головним 
чином з обмеженим доступом до інтернету та 
недостатнім доступом до необхідних цифрових 
інструментів навчання. Емоційна травма, 
спричинена обмеженнями пересування, 
закриттям шкіл та ізоляцією, посилила вже 
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високий рівень стресу, з яким доводиться 
боротися вразливим дітям у громадах уздовж 
«лінії розмежування».

Вплив на системи і послуги

Конфлікт завдав значної шкоди системам і службам 
у постраждалих районах, загостривши проблему 
недостатнього технічного обслуговування та ще 
більше скоротивши їх функціонування. У 2015 
році розрахункова шкода інфраструктурі регіону 
становила 463 млн дол. США77. Найбільших 
збитків, пов’язаних із конфліктом, зазнала дорожня 
інфраструктура, за якою йдуть енергетичний сектор 
та системи водопостачання та водовідведення. 
Навчальні та медичні заклади та громадські будівлі 
також зазнали значних пошкоджень, що в основному 
пов’язано зі збройним конфліктом, а також із 
занедбаністю та відсутністю державних інвестицій78. 

Через пандемію COVID-19 медичні установи 
спрямували доступні ресурси та підготовлений 
персонал на подолання COVID-19. Це призвело 
до обмеження інших основних медичних 
послуг, включаючи лікування ВІЛ/СНІДу та 
туберкульозу, допомогу при пологах та догляд за 
новонародженими дітьми, діаліз та лікування інших 
хронічних захворювань, що потребують постійного 
догляду в медичних закладах79. Як наслідок, медичні 
заклади на Донбасі, багато лікарів та медсестер з 
яких переїхали до інших регіонів у пошуках кращого 
майбутнього та які стикалися з іншими проблемами, 
опинилися на межі своїх спроможностей. У сільських 
районах уздовж «лінії розмежування» надзвичайно 
важко отримати першу медичну допомогу, 
особливо під час припинення роботи громадського 
транспорту через карантинні обмеження. Загалом, 
у сільських районах області не вистачає послуг 
швидкої медичної допомоги. За оцінками, служба 
швидкої допомоги не обслуговує 20  % сільських 
населених пунктів уздовж «лінії розмежування»80. 
Через велике навантаження на медичний персонал, 
спричинене пандемією COVID-19, також ускладнено 

77  ‘Ukraine Recovery and Peacebuilding Assessment’, March 2015. 
78  Там само.
79  УКГС. Оновлені потреби Плану гуманітарного реагування для подолання коронавірусної хвороби COVID-19. —2020. Черв.
80  ACTED, ‘Voices from the field: working with ACTED Ukraine in the time of Covid-19’.
81  Кластер охорони здоров’я, травень-червень 2020 р.
82  UNDP, ‘COVID-19: Ukraine Compounded Vulnerability Index’, 25 November 2020. 

контроль за хворобами, яким можна запобігти 
шляхом вакцинації81.

Хоча кількість підтверджених випадків COVID-19 
у Донецькій та Луганській областях є достатньо 
низькою порівняно з іншими областями України, 
швидкість розповсюдження інфекції зростає, 
особливо в Донецькій області. Потенційні наслідки 
цієї пандемії можуть бути більш серйозними та 
довготривалими в Донецькій та Луганській областях, 
насамперед через руйнування місцевих систем 
охорони здоров’я в результаті збройного конфлікту. 
Згідно з Індексом вразливості України, розробленим 
ПРООН82, місцева система охорони здоров’я в 
Луганській області найбільше постраждала від 
конфлікту і є найбільш вразливою в Україні з точки 
зору наявності таких ресурсів, як лікарняні ліжка, 
медичне обладнання та медичний персонал. 

Незважаючи на домовленості про припинення 
вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року, 
і спалах COVID-19, обстріли критичних об’єктів 
водопостачання та водовідведення продовжують 
ускладнювати доступ до основних послуг для сотень 
тисяч жителів. Досі повідомляють про інциденти 
з об’єктами водопостачання, водовідведення 
та енергопостачання, розташованими на «лінії 
розмежування» або поблизу неї. За перші дев’ять 
місяців 2020 року було зафіксовано 58 безпекових 
інцидентів, які вплинули на постачання чистої води 
та санітарних послуг у Донецькій та Луганській 
областях (порівняно з 77 інцидентами за той 
самий період у 2019 році). Незважаючи на це 
скорочення, деякі об’єкти критичної інфраструктури 
неодноразово потрапляли під обстріли. Наприклад, 
протягом перших дев’яти місяців 2020 року 
Донецька фільтрувальна станція та насосна станція 
першого підйому Південно-Донбаського водогону 
по одинадцять разів потрапляли під обстріли. Також 
повідомлялося про 22 інциденти, які могли призвести 
до скиду стічних вод. Крім того, канал Сіверський 
Донець—Донбас, головна водна артерія регіону, 
щонайменше двічі був пошкоджений обстрілами, 

http://www.un.org.ua/images/documents/3737/V1-RPA_Eng_Vol1.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2020_revised_hrp_due_to_the_covid-19_pandemic_ua.pdf
https://www.acted.org/en/voices-from-the-field-working-with-acted-ukraine-in-the-time-of-covid-19/
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/5f84987a-a7c7-41f4-a178-a32398a3bf26/page/tzfOB
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що поставило під загрозу водопостачання для 
3,1 мільйона людей. Обстріли об’єктів критичної 
цивільної інфраструктури продовжують спричиняти 
перебоїв у наданні послуг, унаслідок чого значна 
кількість людей позбавлена доступу або має 
обмежений доступ до води, санітарії, електроенергії 
та опалення. 

Інциденти з об’єктами водопостачання та 
водовідведення в 2020 р.83 

Кількість інцидентів

МІСЯЦЬ ІНЦИДЕНТИ

січень 3

лютий 12

березень 14

квітень 6

травень 9

червень 3

липень 9

серпень 1

вересень 0

жовтень 0

листопад 2

Частина критичної інфраструктури ще до початку 
збройного конфлікту була застаріла та ненадійна 
й критично потребує ремонту. Однак з міркувань 

83 Кластер ВСГ.
84 ОБСЄ. Тематичний звіт: Сприяння проведенню та моніторинг СММ ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури на сході України.
85  Education Cluster, ‘Attacks on Education in Ukraine, Situation Report as of 4 May 2020’, 2020.

безпеки складно провести ремонтні роботи, 
особливо в районах уздовж «лінії розмежування»84. 
Водопостачання також має вирішальне значення 
для збереження тепла взимку, оскільки 81  % 
домогосподарств у постраждалих районах 
покладаються на водяні системи опалення. 
Мешканці ізольованих населених пунктів найбільше 
страждають від перебоїв, оскільки в них немає інших 
джерел водопостачання. Під час пандемії COVID-19 
відсутність води впливає на спроможність людей 
мити руки та дотримуватися гігієнічних правил, 
необхідних для стримування вірусу.

Постійна нездатність КП «Вода Донбасу» 
сплачувати рахунки за електроенергію також 
призводить до частих порушень водопостачання 
для майже пів мільйона людей. Щомісяця 
комунальне підприємство, яке перебуває на балансі 
обласної ради та постачає воду для 3,8 мільйона 
людей по обидва боки «лінії розмежування» в 
Донецькій області, має сплачувати до 80 млн грн 
(еквівалентно 3,3 млн дол. США). Нерідко КП «Вода 
Донбасу» не в змозі заплатити цю суму, оскільки на 
НПУТ тарифи за водопостачання значно нижчі за 
собівартість. У будь-якому випадку кошти з НПУТ не 
можуть бути перераховані на ПУТ через юридичні 
питання. Переговори з цього приводу тривають, 
проте прогрес йде повільно. 

Освітня інфраструктура досі зазнає впливу бойових 
дій. За даними Освітнього кластера, з січня до 
жовтня 2020 року постраждали 8 навчальних 
закладів (для порівняння: за той самий період 2019 
року — 24 навчальні заклади). 5 з них довелося 
тимчасово закрити. А 4 інциденти були пов’язані 
із загрозою життю або здоров’ю учнів, вчителів та 
батьків. Позитивним моментом є те, що загальна 
кількість пошкоджених навчальних закладів 
протягом року значно скоротилась порівняно з 2019 
роком, коли постраждало 36 навчальних закладів. 
Найгіршим роком для інфраструктури освіти був 
2017, коли було пошкоджено 43 заклади85. 

https://reliefweb.int/report/ukraine/attacks-education-ukraine-situation-report-4-may-2020
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Інциденти з навчальними закладами в 2020 р.86 

Кількість інцидентів

МІСЯЦЬ ІНЦИДЕНТИ НА ПУТ / НПУТ

січень 0 0	/	0

лютий 1 1	/	0

березень 3 3	/	0

квітень 5 4	/	1

травень 0 0	/	0

червень 1 1	/	0

липень 0 0	/	0

серпень 0 0	/	0

вересень 0 0	/	0

жовтень 0 0	/	0

листопад 0 0	/	0

COVID-19 ще більше загострив проблему доступу 
дітей до освіти, яка для багатьох була актуальною 
і до пандемії. Усі навчальні заклади на ПУТ були 
закриті на початку пандемії в середині березня та 
відновили роботу у вересні 2020 року в форматі 
онлайн або звичайних занять. Подібні заходи 
були запроваджені і на НПУТ в Луганській та 
Донецькій областях приблизно в той самий 
час. Хоча для усунення прогалин в сфері освіти 
було запроваджено дистанційне навчання, деякі 
діти стикалися з труднощами в навчанні через 
поганий інтернет-зв’язок або його відсутність, 
брак необхідного навчального обладнання, 

86  Освітній кластер.
87  Кластер з питань захисту. Проблеми у сфері захисту та COVID-19: адвокаційні повідомлення. —2020. Квіт.
88  УКГС. В роботі пунктів перетину на сході України бракує узгодженого та системного підходу. — 2020. 1 жовт.

а також обмежену спроможність вчителів 
організовувати заняття онлайн. Очікується, що 
перебої в навчанні, прогалини в догляді за дітьми 
та додаткові економічний тягар для батьків будуть 
особливо серйозними в районах, що постраждали 
внаслідок конфлікту87. 

Обмеження, запроваджені в зв’язку з COVID-19 по 
обидва боки «лінії розмежування» для стримування 
поширення вірусу, ще більше перешкоджають 
доступу людей до основних послуг. Закриття 
всіх п’яти пунктів перетину в березні 2020 року 
завадило людям, які проживають на НПУТ, 
отримувати доступ до медичних та банківських 
послуг, а також отримувати щомісячні пенсії на 
ПУТ. З моменту повторного відкриття КПВВ у 
Станиці Луганській та Новотроїцькому/Оленівці 
в червні 2020 року люди, які перетинали «лінію 
розмежування» в сторону ПУТ, мають протягом 14 
днів перебувати на самоізоляції, дотримання якої 
відстежується через застосунок для смартфону 
«Дій вдома». Самоізоляцію можна припинити 
достроково, отримавши негативний результат тесту 
на COVID-19, однак через високу вартість тестів 
цей варіант не підходить для найбільш вразливих 
категорій населення88.

Люди, які не мають смартфонів або не можуть 
ними користуватися, під час пандемії COVID-19 
опинилися в невигідному становищі на пунктах 
перетину. Коли пункти перетину частково відновили 
свою діяльність 10 червня 2020 року, обов’язкова 
вимога використовувати застосунок для смартфона 
для моніторингу самоізоляції ускладнила перетин 
«лінії розмежування» для людей, які не мають 
смартфонів або з’єднання з інтернетом. Люди, які 
перетинали «лінію розмежування» в сторону ПУТ 
і не мали смартфона або не змогли завантажити 
застосунок «Дій вдома», повинні були пройти 
карантин у призначеному закладі упродовж 14 
днів або доти, доки вони не отримають негативний 
результат тесту на COVID-19. Але часом такі заклади 
були недоступні або в них бракувало місць. Окрім 
того, часті зброї в роботі застосунку «Дій вдома» 

https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/card/3zEjOGvCx5/
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призвели до того, що іноді люди були змушені 
проводити на КПВВ декілька днів, очікуючи на 
розв’язання технічних проблем.

Економічні проблеми, спричинені збройним 
конфліктом, безпекові загрози та обмеження 
доступу ускладнювали необхідне обслуговування 
об’єктів критичної інфраструктури89. Сама 
наявність збройного конфлікту є перешкодою 
для залучення інвестицій для вдосконалення 
критично важливих об’єктів. Значна вартість 
ремонту також призводить до того, що люди 
залишають пошкоджені будинки, особливо у 
сільській місцевості. Кожне п’яте з переміщених 
домогосподарств (19  %), які зараз мешкають на 
ПУТ, повідомляє, що домівка, яку вони залишили, 
зруйнована або пошкоджена90. Більше половини 
ВПО повідомляють, що їхнє житло залишається 
порожнім91. Ця тенденція викликає занепокоєння, 
особливо там, де компенсація за пошкоджені або 
знищені об’єкти часто є недоступною або її надто 
складно отримати. 

Рівень безробіття на Донбасі, який і раніше був 
високим, ймовірно, зросте через пандемію COVID-
19, яка може загострити вже складну економічну 
ситуацію в регіоні. Втрата робочих місць пов’язана 
переважно із закриттям чи скороченням 
підприємств, включаючи численні шахти, та 
низькою продуктивністю сільського господарства. 
Очікується, що рівень безробіття в Україні в 
цьому році зросте до 12 %, тоді як неофіційний 
рівень безробіття може сягати 15 %. Донецька та 
Луганська області, ймовірно, опиняться в гіршому 
становищі порівняно з рештою країни, оскільки 
до пандемії офіційний рівень безробіття на ПУТ 
вже становив 15 %, що вдвічі перевищує середній 
показник по країні92. 

Вплив на гуманітарний доступ

У цьому розділі розглядається доступ працівників 
гуманітарних організацій до людей, які потребують 

89 WASH Cluster, ‘Powering eastern Ukraine’s recovery through water’, October 2019..
90 МОМ. Національна система моніторингу МОМ (раунд 15). —2019. Верес.
91 Там само.
92 ООН. 10 речей, які потрібно знати про гуманітарну кризу в Україні. –2020. Серп.
93 На основі інформації, зібраної УКГС з метою можливого впровадження системи моніторингу та звітності про ситуацію з гуманітарним доступом в Україні, яка розглядається 

Робочою групою з питань доступу Гуманітарної команди країни.

допомоги. Щодо доступу людей до систем та послуг 
див. попередній пункт «Вплив на системи та послуги».

З початку збройного конфлікту на доступ до 
постраждалого населення впливає динаміка 
конфлікту, інтенсивність бойових дій, політичні 
та дипломатичні зрушення і (виключно цього 
року) розвиток пандемії COVID-19. На НПУТ 
доступ для доставки гуманітарної допомоги 
та пересування персоналу був надзвичайно 
обмежений з липня 2015 року, коли більшість 
агентств з надання допомоги були вимушені 
залишити НПУТ після запровадження масштабних 
бюрократичних обмежень для гуманітарних 
операцій. Протягом перших шести місяців 2020 
року більшість інцидентів щодо доступу, про які 
повідомляли партнери, були пов’язані з обмеженим 
пересуванням гуманітарних організацій, 
працівників гуманітарних організацій та товарів, 
особливо на НПУТ. Ці обмеження були зумовлені 
багатьма причинами, починаючи від бойових дій, 
обмежувальних заходів, запроваджених самими 
організаціями для мінімізації наслідків у зв’язку 
з небезпекою або поширенням COVID-19, та 
бюрократичними перешкодами93. Хоча гуманітарні 
організації протягом останніх п’яти років 
підтримували реалізацію гуманітарних програм на 
НПУТ, реагування на критичні потреби населення 
залишається набагато нижчим від необхідного. 

Доступ до НПУТ, який і раніше був обмежений, 
було ще більше ускладнено через заходи, 
пов’язані з COVID-19. Обсяг гуманітарних вантажів, 
відправлених на НПУТ, зменшився вдвічі з березня 
до липня 2020 року — протягом цього строку 
було доставлено лише 247,1  тонни допомоги. Це 
скорочення в основному є результатом обмеження 
пересування через «лінію розмежування» в зв’язку з 
COVID-19 та обтяжливих бюрократичних процедур. 
Тим не менше, після часткового відновлення роботи 
КПВВ   в середині літа доставлення гуманітарної 
допомоги поступово досягає рівня 2019 року. До 
кінця жовтня 2020 року було доставлено 533 тонни 

https://ukraine.un.org/uk/88874-10-rechey-yaki-potribno-znati-pro-gumanitarnu-krizu-v-ukraini
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Джерела: ініціатива 
REACH, «Право на 
захист», УВКБ, ДПС 
України (ДПСУ)

Для цілей 
представлення даних 
ширина потоків 
переміщень на першій 
та другій картах не є 
пропорційною. Загальна 
кількість перетинів 
через КПВВ «Станиця 
Луганська» в листопаді 
становила менше однієї 
десятої від кількості 
перетинів упродовж  
січня 2020 року (294 016 
у січні 2020 р. та ~27 576 
у листопаді 2020 р.).
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гуманітарних вантажів, що на 14  % менше, ніж у 
період з березня до жовтня 2019 року. Унаслідок 
пандемії сотні тисяч виснажених конфліктом 
людей стали ще більш вразливими і залежними від 
гуманітарної допомоги94. 

Доставка гуманітарної допомоги на НПУТ 
Луганської області залишається складною 
через два фактори. Один з них — відсутність 
пунктів перетину для транспортних засобів 
безпосередньо з ПУТ на НПУТ, другий — обтяжливі 
бюрократичні процедури для транзиту вантажів 
через НПУТ Донецької області95 через обмеження 
в зв’язку з COVID-19. Через ці виклики працівники 
гуманітарних організацій були змушені переносити 
допомогу вручну через пішохідний міст на КПВВ у 
Станиці Луганській, оскільки міст непридатний для 
важких транспортних засобів. З початку пандемії 
до жовтня 2020 року до НПУТ Луганської області 
через Донецьку область було організовано лише 
два гуманітарні конвої. З березня до жовтня 
2020 року обсяг вантажів, доставлених на НПУТ, 
зменшився на 21 % порівняно з аналогічним 
періодом 2019 року96. 

Через заходи запобігання розповсюдженню 
COVID-19 обмежено можливості працівників 
гуманітарних організацій перетинати «лінію 
розмежування», однак ситуація у Луганській та 
Донецькій областях суттєво відрізняється. На НПУТ 
Донецької області переміщення гуманітарного 
персоналу та витратних матеріалів агенцій ООН 
через «лінію розмежування» можливе на основі 
виняткових підстав з кінця травня 2020 року. А 
на НПУТ Луганської області, як повідомляється, 
персонал гуманітарних організацій, особливо 
місцеві працівники, стикається з труднощами при 
перетині КПВВ в Станиці Луганській, оскільки не 
має офіційного порядку перетину для працівників 
гуманітарних організацій. Це пов’язано з тим, що 
раніше, з міркувань безпеки та з урахуванням 
спрощених процедур перетину, працівники 
гуманітарних організацій використовували 
пункти пропуску лише в Донецькій області. Через 

94  За даними Секторальної робочої групи з логістики. 
95  До пандемії COVID-19 усі вантажі з ПУТ на НПУТ Луганської області доставлялися транзитом через НПУТ Донецької області.
96  У березні-жовтні 2020 року на НПУТ Луганської області, за оцінками, було доставлено 248 тонн, у порівнянні 313 тоннами за аналогічний період 2019 року.

карантинні заходи було додатково обмежено рух між 
НПУТ двох областей для гуманітарних працівників.
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1.3  
Обсяг аналізу

У найширшому сенсі постраждале населення 
можна розділити на дві основні групи: внутрішньо 
переміщені особи по всій країні та люди, які 
проживають у двох постраждалих унаслідок 
конфлікту областях (Донецькій і Луганській). У 
2021 році пандемія COVID-19 також впливає на всі 
аспекти аналізу і спричиняє значні зміни в обсязі 
аналізу, особливо в секторі охорони здоров’я. 

Аналіз в основному заснований на розподілі на 
зони, що спирається на практику минулого року. 
Однак такий підхід забезпечує лише загальне 
уявлення «топологічних» відмінностей різних 
районів на основі їх географічної близькості до 

«лінії розмежування». Ця категоризація не має на 
меті визначити пріоритетність будь-якого району. 
Розподіл на зони за визначенням є спрощенням, і їх 
необхідно конкретизувати відповідно до конкретних 
потреб людей та ситуації на місцях. Отже, підхід на 
основі розподілу на зони не є єдиним критерієм 
визначення пріоритетів гуманітарного реагування.

Через обмеження руху, пов’язані з COVID-19, при 
аналізі також враховано доступ людей до послуг 
та засобів до існування, а також можливості 
гуманітарної спільноти надати підтримку людям, які 
потребують допомоги.

Групи населення

ГРУПА 
НАСЕЛЕННЯ

ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ 
ЖІНКИ / ЧОЛОВІКИ (%)

ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ 
ДІТИ / ДОРОСЛІ / ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

Місцеві	
мешканці 54	/	46 14	/	49	/	37

ВПО 58	/	42 17	/	43	/	40

Обсяг аналізу, матриця

Групи населення

ПУТ, Донецька обл. ПУТ, Луганська обл. НПУТ, Донецька обл. НПУТ, Луганська обл. Інші області

Мешканці Так Так Так Так Ні

ВПО Так Так Ні Ні Так
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КАТЕРИНІВКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Маленька дівчинка на колінах в бабусі в їхньому нещодавно 
відремонтованому домі. 
Фото: УКГС/Євген Малолетка

1.4  
Гуманітарні наслідки та гострота потреб

Через складні гуманітарні умови, спричинені збройним 
конфліктом у Донецькій та Луганській областях, за 
оцінками, 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної 
допомоги. З них 1,7 мільйона людей проживають на 
підконтрольних уряду територіях (ПУТ), у тому числі 
180  000 ВПО в Донецькій та Луганській областях та 
160 тисяч ВПО в інших областях по всій Україні. Та 
1,67 мільйона людей проживають на не підконтрольних 
Уряду територіях (НПУТ). Вже складна гуманітарна 
ситуація в регіоні, який постраждав від конфлікту, 
погіршилася через пандемію COVID-19, яка проявила 
нагальну необхідність проведення реформ у системах 
охорони здоров’я, соціального захисту, судочинства, 
оподаткування, освіти та посилення координації 

між державними органами та органами місцевого 
самоврядування, а також між різними секторами. 

Гуманітарні умови оцінюють у трьох вимірах, а саме: 
рівень життя, механізми пристосування та фізичне та 
психічне здоров’я, які оцінюються на основі аналізу 30 
показників. Оскільки географічне розташування має 
важливе значення в українському контексті, окремо 
розглядаються підконтрольні Уряду території та 
території поза урядовим контролем. В аналізі враховано 
різні потреби сільських та міських жителів, а також 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перебувають 
на ПУТ. Також розглянуто наслідки COVID-19.
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Рівень життя

Умови, пов’язані з рівнем життя, стосуються 
здатності постраждалих людей задовольняти свої 
основні потреби. Вони оцінюються за допомогою 
15 показників, включаючи споживання продуктів 
харчування, охорону здоров’я (у тому числі 
наявність водопостачання), наявність документів, 
що визнаються Урядом України, доступ до пенсій 
та освіти, а також умови проживання та готовність 
до зимового періоду97. 

До початку збройного конфлікту в 2014 році дві 
постраждалі області (Луганська та Донецька) 
вже переживали економічний спад. Збройний 
конфлікт прискорив ці процеси, оскільки люди не 
змогли скористатися можливостями розвитку, що 
в свою чергу посилило нестабільність ситуації в 
регіоні. Пандемія COVID-19 загострила ситуацію та 
виявила вже наявні проблеми у сфері благоустрою, 
наданні послуг, інфраструктури та на ринку 
праці. Оскільки рівень життя та умови існування 
різних груп населення (наприклад, сільських 
та міських мешканців, ВПО) відрізняються, 
в аналізі враховано особливі потреби різних 
категорій людей. 

Унаслідок збройного конфлікту та COVID-19 
ускладнено доступ до основних послуг, 
таких як охорона здоров’я, транспорт, освіта, 
водопостачання та засоби до існування. 
Критичні виклики, з якими стикаються люди, які 
проживають на ПУТ, включають наступне.

97  Відповідно до Принципів проведення спільного міжсекторального аналізу Міжвідомчого постійного комітету, 2020 р.
98  REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis in GCA’, 2020. 

• Обмежена доступність та висока вартість 
медичного обслуговування. Хоча більшість 
медичних послуг повинні бути безкоштовними, 
реальні витрати на медицину, які несе 
постраждале населення, значно зросли 
(наприклад, витрати на проїзд, діагностику 
та ліки), через що багато людей у сільській 
місцевості не звертаються за медичною 
допомогою. 87  % сільського населення 
(порівняно з 65  % в 2019 році), що проживає 
в межах 20 км від «лінії розмежування», 
повідомляють, що основною перешкодою 
для отримання медичної допомоги є вартість 
ліків, а 52  % зазначають, що ускладненням 
для одержання медичної допомоги є вартість 
проїзду. Пандемія COVID-19 загострила цю 
ситуацію через обмеження пересування та 
скорочення можливостей медичної системи. 
ВПО у сільській місцевості мають обмежений 
доступ до медичних закладів. 52  % ВПО, які 
проживають у селах, повідомили, що відсутність 
громадського транспорту не дає їм можливості 
відвідувати медичні установи, порівняно з 36 % у 
міських районах98. 

• Такий аспект рівня життя, як задоволення 
потреб у воді, санітарії та гігієні, оцінюється 
за доступністю таких послуг у вторинних та 
третинних медичних установах та охоплює 
аспекти, пов’язані з профілактикою інфекцій 
та інфекційним контролем (ПІІК). За шкалою 
від одного до п’яти гострота потреб щодо 
ПІІК на ПУТ оцінюється на рівні «чотири» 

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ  З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,6млн 1,5млн* 54% 14% 51% 14%

Гуманітарні умови на підконтрольних Уряду територіях 
(ПУТ)

* На ПУТ в Донецькій та Луганській областях
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(що відповідає значенню «екстремальні 
умови»). Це відображає критичний рівень, 
особливо під час COVID-19. Окрім того, понад 
30 % установ вторинної та третинної медичної 
допомоги повідомляють про відсутність планів 
поводження з інфекційними відходами99.

• Ускладнено доступ до освіти через пошкоджену 
інфраструктуру, значні витрати на шкільне 
приладдя, відсутність транспорту через 
обмеження пересування в зв’язку з COVID-19 
та брак електронних засобів навчання для 
дітей у сільській місцевості. Сільські діти, 
особливо в Донецькій області, стикаються 
з труднощами в навчанні через карантинні 
обмеження та домашнє навчання. Крім 
того, Декларація про безпеку шкіл, прийнята 
Україною в листопаді 2019 року, ще не повністю 
впроваджена. Декларація спрямована на 
забезпечення кращого захисту дітей, вчителів 
та шкіл, підтримку продовження навчання під 
час бойових дій та запровадження конкретних 
заходів щодо запобігання використанню шкіл у 
військових цілях.

• Через дуже високі витрати на харчові 
продукти сільські мешканці опиняються 
на межі своїх можливостей. Гострота 
цієї проблеми вища в сільських районах, 
найближчих до «лінії розмежування», де бойові 
дії були найінтенсивнішими. 13  % відсотків 
сільських сімей повідомляють про значну 
та помірну продовольчу незахищеність, у 
районах ближче до «лінії розмежування» ця 
частка становить 14 %. 49  % сімей у районах, 
що постраждали від конфлікту, почали 
використовувати або вичерпали власні 
заощадження, щоб задовольнити свої основні 
потреби. Серед міського населення ця частка 
становить 51 %100. Значний рівень безробіття та 
бідності залишаються головною проблемою, 
особливо в Луганській області, де можливості 

99  REACH, ‘COVID-19 Preparedness: Rapid Health Facility Assessment’, April 2020.
100 Там само.
101 REACH Economic Security Assessment, July 2019.
102 З цього числа, за оцінками, близько 745 000 ВПО постійно проживають на ПУТ, а решта проживають на НПУТ і регулярно перетинають «лінію розмежування» для отримання 

пенсій та соціальних виплат.
103 REACH, ‘Multisectoral Needs Assessment in NGCA’, February 2020.
104 МОМ. Національна система моніторингу. —2020. Черв.
105 Там само.

працевлаштування були менш диверсифіковані 
ще до початку збройного конфлікту. 

• Міські жителі повідомляють про закриття 
чи скорочення підприємств як про головну 
причину втрати доходу, тоді як сільські 
жителі не можуть повноцінно займатися 
сільськогосподарськими роботами через 
наявність мін та ВЗВ. Обмеження доступу 
перешкоджає міському населенню знаходити 
роботу за межами своїх громад, що збільшило 
рівень безробіття та змусило дорослих 
працездатного віку шукати роботу в іншому 
місці. Безробіття зросло через пандемію COVID-
19, яка змусила багато підприємств закритися. 
Вразливе населення у двох областях, що 
постраждали від конфлікту, в основному 
покладається на пенсії та соціальні виплати101.

• З початку збройного конфлікту люди були 
змушені покинути свої будинки, найбільша 
хвиля внутрішнього переміщення сталася в 
2014 і 2015 роках. Станом на вересень 2020 року 
Міністерство соціальної політики зареєструвало 
1,45 мільйона ВПО102, і за оцінками, майже 70 % 
тих, хто проживає на ПУТ, переміщені з НПУТ103. 
Переміщення збільшило вразливість, оскільки 
людям часто бракує доступного житла, а також 
документів, необхідних для працевлаштування 
(рівень зайнятості серед ВПО становив 46  % 
у червні 2020  року у порівнянні з 58  % серед 
населення загалом104). Переселенці також 
повинні долати фізичні та адміністративні 
перешкоди для отримання виплат та 
компенсацій. 24  % ВПО повідомили, що під 
час карантину вони перебувають у відпустці, 
яка не оплачується або оплачується частково, 
причому серед жінок ця частка складає 26 %105. 

• Щомісячний дохід ВПО залишається нижчим 
від прожиткового мінімуму. У період з квітня 
до червня 2020 року середньомісячний дохід на 
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одного члена домогосподарства ВПО становив 
3 350 грн (порівняно з прожитковим мінімумом 
3  975 грн, розрахованим Міністерством 
соціальної політики України). 27  % людей, які 
проживають в орендованому житлі, заявили, 
що ризикують бути виселеними з поточного 
житла, оскільки не можуть сплатити оренду. 
ВПО продовжують покладатися на державну 
підтримку, яка є другим найбільш часто 
згадуваним джерелом їхнього доходу. 35 % ВПО, 
які отримують соціальні виплати, заявили, що 
стикалися з проблемами одержання виплат під 
час карантину106. 

• Більшість ВПО не мають наміру повертатися. 
82  % ВПО проживають у своєму теперішньому 
населеному пункті понад три роки. Хоча 19 % ВПО 
мають намір повернутися до місць постійного 
проживання після закінчення збройного 
конфлікту, 39 % не мають такого наміру107. 39 % 
ВПО заявили, що інтегрувались лише частково, а 
50 % — повністю інтегровані. За даними звіту МОМ 
вказує, рівень зайнятості серед респондентів, які 
говорять про відчуття часткової інтеграції, був 
нижчим (38 %) порівняно з тими, хто відчував 
себе повністю інтегрованими (52 %)108. 

Фізичне та психічне здоров’я

Фізичний та психічний добробут оцінюється 
виключно на основі інформації та показників 
про фізичне та психічне здоров’я постраждалого 
населення109. Аналіз базується на 12 показниках, 
включаючи питання небезпеки, наявності 
наземних мін та ВЗВ, поширеності гендерно 
зумовленого насильства, доступу до води, 
санітарії та гігієни, безпечного доступу до освіти, 
впливу COVID-19, а також психосоціальні наслідки. 
Критичні виклики, з якими стикаються люди, які 
проживають на ПУТ, включають:

106 Там само.
107 Там само.
108 Там само.
109 Відповідно до Принципів проведення спільного міжсекторального аналізу Міжвідомчого постійного комітету, 2020.
110 REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis’, 2020.
111 Там само.
112 Точна кількість людей, які постраждали від наземних мін та ВЗВ, залишається невідомою.
113 УВКПЛ. Звіт про жертви серед цивільного населення станом на 10 листопада 2020 р.
114 ВООЗ, Центр громадського здоров’я України. Щоденний звіт про ситуацію з COVID-19 в Україні (станом на 21 грудня 2020 р.).

• Загибель та поранення людей в результаті 
обстрілів, через наявність великої кількості 
наземних мін та ВЗВ. Понад 90 % безпекових 
інцидентів відбуваються в межах 5 км від 
«лінії розмежування» по обидва її боки110. 56 % 
домогосподарств, особливо у сільських районах, 
найближчих до «лінії розмежування», заявляють 
про наявність у своїх громадах наземних мін 
та боєприпасів, що не розірвалися (у 2019 році 
таких було 51 %, у 2018 році — 11 %)111. Це створює 
загрозу для цивільного населення, оскільки 
ці вибухонебезпечні речовини здебільшого 
знаходяться на сільськогосподарських 
ділянках, берегах річок, кладовищах та об’єктах 
цивільної інфраструктури та впливають на 
мільйони цивільних осіб112. Незважаючи 
на те, що кількість жертв серед цивільного 
населення значно скоротилася в 2020 році 
через зменшення обстрілів, загроза наземних 
мін зберігається. З серпня до жовтня 2020 року 
УВКПЛ не зафіксувало жертв серед цивільного 
населення внаслідок активних бойових дій, 
однак усі 24 жертви серед цивільного населення 
в цей період були спричинені мінами та ВЗВ113. 

• Наприкінці року поширення COVID-19 у 
Донецькій та Луганській областях відбувається 
швидше, ніж у решті країни. Викликає 
занепокоєння ситуація в Донецькій області, 
де зафіксовано третій найбільший показник 
позитивних тестів в країні на рівні 98,2 % станом 
на 21 грудня 2020 р., у порівнянні з середнім 
по країні — 91  %. А Луганська область була 
серед трьох областей із найбільшим ростом 
кумулятивних випадків захворювання на 21 
грудня 2020 р., та завантаженість ліжок в 
області збільшилася на 10 відсоткових пунктів у 
порівнянні з попереднім місяцем114. Попри такий 
ріст станом на 21 грудня летальність (на 100 000 
населення) на ПУТ двох областей становила 
34-36, що менше середнього показника по 
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країні (43,8). Зайнятість ліжок у двох областях 
становила від 22 % до 27 %. 

• Проблеми з психічним здоров’ям та 
психосоціальні проблеми, які постраждале 
населення мало раніше, посилились через 
стрес та опосередковані соціально-економічні 
наслідки, спричинені COVID-19. До пандемії 
збройний конфлікт уже суттєво впливав на 
психічне здоров’я постраждалих людей. 
Близько 30  % сімей, що проживають на ПУТ, 
повідомляють, що не мають доступу до 
послуг з охорони психічного здоров’я, а 42  % 
заявляють, що не знали про доступність 
таких послуг (більшість з таких респондентів 
проживає у сільській місцевості)115. Послуги 
з охорони психічного здоров’я надають лише 
державні служби, проте охоплення ними дуже 
обмежене або недоступне для громад на «лінії 
розмежування». Здебільшого підтримка, яку 
надають гуманітарні організації, спрямована на 
надання психосоціальних послуг, а не на послуги 
у сфері психічного здоров’я.

• COVID-19 особливо впливає на психічне 
та фізичне здоров’я літніх людей. Окрім 
найбільшого ризику захворіти на COVID-19, 99 
% літніх людей, які проживають на ПУТ, мають 
принаймні одне хронічне захворювання, 87 
% мають обмежену мобільність і потребують 
допоміжних пристроїв, 92 % повідомили про 
проблеми з доступом до медичних закладів 
та ліків. 79 % респондентів116 сказали, що не 
можуть дозволити собі профілактичні засоби 
(мило, антисептики, медичні маски, латексні 
рукавички тощо). 71 % потребував підтримки 
для отримання засобів індивідуального захисту. 
Та 100 % говорили про почуття тривоги через 
COVID-19. Через свою ізоляцію та обмежену 
мобільність літні люди потребують різних 
підходів у наданні допомоги, таких як догляд 
на дому або заходи/психосоціальна підтримка 

115 REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis’, 2020.
116  HelpAge International. Оцінка потреб літніх жінок та чоловіків в умовах пандемії COVID-19. —2020. Трав.
117  Там само. 
118  Інститут психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
119  Дані Центру громадського здоров’я.
120  UNDP, ‘Socio-Economic Impact Assessment’, July 2020.
121  REACH, ‘Protection Assessment of Isolated Settlements in GCA Along the Contact Line’, 2019.

на рівні громади, щоб допомогти зменшити 
ізоляцію та самотність та знизити тривогу, 
пов’язану з COVID-19117. 

• Медичні працівники більше вразливі до 
ризику зараження COVID-19 і відчувають 
сильний психологічний стрес через страх 
заразити рідних або друзів (49,4 %), відсутність 
захисного обладнання (47,8  %), спостерігання 
смерті пацієнтів від COVID-19 (47,6 %) та інші 
фактори118 і потребують психосоціальної 
підтримки. Станом на 14 листопада 2020 року 
серед медичних працівників Донецької та 
Луганської областей було зареєстровано 1 076 
випадків захворювання на COVID-19, з них 598 
— у Донецькій та 478 — у Луганській області119. 
Жінки наражаються на непропорційно великі 
ризики, оскільки вони складають 82  % всіх 
медичних та соціальних працівників в Україні. 
Через перевантаження медичні працівники 
фізично та психічно виснажені, що загрожує 
їм професійним вигоранням. Хоча компенсації 
медичним працівникам та деяким соціальним 
працівникам зросли, їх отримує не весь персонал, 
що безпосередньо працює з пацієнтами. Жінки, 
які безпосередньо задіяні у заходах реагування 
на пандемію, особливо матері, які виховують 
дітей самостійно, несуть велике навантаження 
через додаткові обов’язки щодо догляду за 
членами родини120. 

• Відсутність належної допомоги при травмах 
та інших форм невідкладних медичних послуг 
пов’язана з недостатньою кількістю медичних 
працівників, великими відстанями та витратами 
на проїзд. Наприклад, люди, які проживають 
на ПУТ поблизу Первомайська (який зараз 
знаходиться на НПУТ), раніше їздили близько 
5 км до найближчих медичних установ. Оскільки 
вони наразі не мають до них доступу, вони 
мають подолати 43 км121. Обмежена доступність 
невідкладних медичних послуг посилилася 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/helpage-international-snapshot-assessment-humanitarian-needs-older-1
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через такі обмеження в зв’язку з COVID-19, 
як обмеження пересування, закриття пунктів 
перетину та карантин. 

• Ускладнений доступ до якісної медичної 
допомоги, особливо з огляду на демографічні 
перекоси населення, де у сільській місцевості в 
межах 5 км від «лінії розмежування» 13 % людей 
мають інвалідність, а 40 % — люди похилого віку122. 
Унаслідок збройного конфлікту не лише було 
унеможливлено доступ до медичних установ, 
але й пошкоджено медичну інфраструктуру 
(постраждало 35 % закладів первинної медичної 
допомоги), або вона знаходиться в аварійному 
стані через брак технічного обслуговування, 
особливо у сільській місцевості123. Деякі об’єкти, 
які зазнали пошкоджень або занепали, в 
кінцевому підсумку припиняють або скорочують 
надання послуг. COVID-19 спричинив додаткове 
навантаження на систему охорони здоров’я в 
постраждалому регіоні, яка вже була на межі 
можливостей, що ще більше позначається 
на обсягах та якості медичної допомоги. У 
листопаді 2020 року Уряд заборонив планову 
госпіталізацію для забезпечення пріоритетності 
лікування пацієнтів на COVID-19124. 

• Через те, що їхні будинки було пошкоджено або 
зруйновано в результаті збройного конфлікту, 
люди позбавлені захисту від суворих погодних 
умов. Незважаючи на те, що проблема 
пошкодженого житла залишається, частка 
людей, які живуть у пошкоджених будинках 
на ПУТ, за останній рік зменшилася. У межах 
5 км від «лінії розмежування» на ПУТ 33  % 
жителів, більшість з яких проживає у сільській 
місцевості, мешкає в частково пошкоджених або 
зруйнованих будинках (для порівняння: у 2019 
році таких було 43  %). Головною перешкодою, 
через яку люди не можуть ремонтувати власні 
будинки, є нестача ресурсів125. 

122  REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis in GCA’, 2019.
123  Кластери охорони здоров’я та захисту. Оцінка доступу до медичних послуг в Україні з точки зору захисту та охорона здоров’я. —2019. Лип. 
124  ВООЗ, Центр громадського здоров’я України. Щоденний звіт про ситуацію з COVID-19 в Україні (станом на 17 листопада 2020 р.). 
125  REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis in GCA’, 2020.
126  Кластер ВСГ. Оцінка Кластера з питань води, санітарії та гігієни. — 2019.
127  ООН-жінки. Оперативна ґендерна оцінка становища та потреб жінок у контексті ситуації з COVID-19 в Україні. —2020. Трав.
128  Відповідно до звіту Національної системи моніторингу МОМ, майже 60 % ВПО складають жінки, червень 2020 р.

• Через перебої з опаленням та енергопостачанням 
постраждалим людям потрібні предмети 
першої необхідності, особливо взимку. Оскільки 
81  % постраждалого населення покладається 
на водне опалення (38 % використовують 
центральне опалення, а 43 % — котли), будь-які 
збої у водопостачанні призводять до того, що 
люди залишаються без опалення. Відсутність 
опалення при температурі значно нижче нуля 
збільшує ризик захворіти на грип або навіть 
померти через переохолодження. 

• Відсутність водопостачання та належних 
санітарних умов викликає особливе 
занепокоєння в період COVID-19. Серед таких 
проблем — труднощі з відкачуванням стічних 
вод та вигрібних ям у домогосподарствах; 
самостійний вивіз або спалення сміття і 
відсутність можливості поліпшення санітарних 
умов. Потреби в належних санітарних послугах 
в сільській місцевості вищі, ніж у містах (78  % 
та 15  %, відповідно). Ці потреби ще вищі у 
вразливих домогосподарствах, наприклад, у 
домогосподарства з літніми людьми (30 %), 
людьми з інвалідністю (36 %) та дітьми (25 %). 
Для порівняння — у середньому рівень таких на 
ПУТ становить 21 %126. 

• Пандемія COVID-19 посилює наявну нерівність 
та дискримінацію окремих вразливих та 
маргіналізованих груп. До пандемії найбільш 
поширеним порушенням прав жінок в 
Україні було гендерно зумовлене та домашнє 
насильство127. Ризик домашнього, сексуального 
та гендерного зумовленого насильства зріс 
під час пандемії. Жінки та дівчата, особливо 
серед переміщеного населення128, стикаються 
із підвищеним ризиком насильства з боку своїх 
інтимних партнерів та ризиком інших форм 
домашнього насильства, оскільки напруженість у 
домогосподарствах зростає. Це можна пояснити 
примусовою самоізоляцією, що загрожує 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_07_exploring_access_to_health_care_services_in_ukraine_ukr.pdf
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фізичному та психологічному здоров’ю людей. 
За даними «ООН-жінки», кількість повідомлень 
про домашнє насильство з початку пандемії 
подвоїлася129. Водночас консультування та інші 
медичні послуги скорочуються, оскільки ресурси 
спрямовуються на реагування на пандемію.

Механізми пристосування

Умови для застосування механізмів пристосування 
пов’язані з тим, наскільки люди, домогосподарства, 
громади та системи справляються або стикаються 
з питаннями відновленням після гуманітарних 
наслідків, яких вони зазнали, та розуміють 
глибину проблем, пов’язаних з їхнім рівнем 
життя, які спонукають їх застосовувати такі 

129  UN Women, ‘Rapid Gender Assessment’, May 2020.
130  Відповідно до Принципів проведення спільного міжсекторального аналізу Міжвідомчого постійного комітету 2020 р.
131  REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis in GCA’, 2020.

механізми. Механізми пристосування можуть бути 
як позитивними, так і негативними130. Критичні 
виклики, з якими стикаються люди, які проживають 
на ПУТ, включають наступне.

• Здатність людей до пристосування з часом 
знизилась. В 2020 році майже третина 
постраждалих сімей позичала продукти 
харчування (у 2019 році таких було 20 %, у 
2018 році — 16 %). Так само частка сімей, 
що скорочують основні витрати на охорону 
здоров’я, за останні три роки становила 
40 %131. 49  % відсотків сімей у районах, що 
постраждали внаслідок конфлікту, змушені 
були використовувати власні заощадження або 
вичерпали їх, щоб задовольнити свої основні 

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ», ПУТ, СХІДНА УКРАЇНА
Люди на сильному морозі в очікуванні перетину «лінії 
розмежування» на сході України. (Світлина зроблена 
до початку пандемії COVID-19).
Фото: УКГС/Агрон Драгай



ЧАСТИНА	1:		ВПЛИВ	КРИЗИ	ТА	ГУМАНІТАРНІ	НАСЛІДКИ

45

потреби (серед міського населення ця частка 
навіть вище і становить 51 %)132. 69 % відсотків 
сімей не могли погасити борги (у міських 
районах — 71 %). 

• Спроможність постраждалого внаслідок 
конфлікту населення до пристосування також 
обмежена через складність і неузгодженість 
систем соціального захисту. Хоча Уряд України 
зобов’язаний забезпечити щонайменше 
мінімальний рівень соціальних гарантій для 
незахищених верств населення, упродовж усієї 
історії розвитку системи соціального захисту в 
Україні забезпечення послуг соціального захисту 
населенню було складним і несистематичним133. 
Той факт, що доступ постраждалого внаслідок 
конфлікту населення до соціальних виплат 
пов’язаний з їхнім статусом ВПО, призводив 
або до значних адміністративних витрат, або 
до призупинення виплат пенсій сотням тисяч 
пенсіонерів. 

132  Там само.
133  WFP, ‘Study on social protection and safety nets in Ukraine’, 2017. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/study_on_social_protection_and_safety_nets_in_ukraine.pdf
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ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

3,1млн 1,7млн 54% 14% 26% 12%

Гуманітарні умови на не підконтрольних Уряду 
територіях (НПУТ)

НПУТ — це промислові районі з щільною забудовою, 
де понад 90 % населення до конфлікту проживало в 
містах та селищах міського типу. За розрахунками, 
гуманітарної допомоги на НПУТ потребують 1,67 
мільйона людей. До пандемії COVID-19 близько 20 % 
людей, які проживають на НПУТ, регулярно перетинали 
«лінію розмежування»: так, щомісяця реєструвалося 
650 000 перетинів із НПУТ на ПУТ.  Трьома основними 
причинами перетину людьми «лінії розмежування» 
є розв’язання питань, пов’язаних з пенсіями та 
соціальними виплатами (50 %); зняття готівки (28 %) 
та розв’язання питань з документами та відвідування 
родичів (обидві причини по 13 %) .  

Важливо зазначити, що проблема обмеженого 
доступу створює перешкоди щодо збору даних на 
НПУТ, і, відтак, глибина аналізу менша, ніж на ПУТ. 

Рівень життя

Умови, пов’язані з рівнем життя, стосуються 
здатності постраждалих людей задовольняти свої 
основні потреби. Це вимірюється за допомогою 15 
показників, включаючи споживання їжі, охорону 
здоров’я (у тому числі наявність води), наявність 
документів, що визнаються Урядом України, доступ 
до пенсій та освіти, а також умови проживання та 
готовність до зимового періоду134. Критичні виклики, 
з якими стикаються люди, які проживають на НПУТ, 
включають наступне.

• Пріоритетною потребою більшості людей, які 
проживають на НПУТ і потребують підтримки, 

134  Відповідно до Принципів проведення спільного міжсекторального аналізу Міжвідомчого постійного комітету, 2020 р.
135  REACH, ‘Humanitarian Situation Monitor in NGCA’, October 2020..
136  REACH, ‘Multisectoral Needs Assessment in NGCA’, February 2020 and REACH, ‘Humanitarian Situation Monitor’, October 2020.

є економічна безпека. 60  % очільників 
домогосподарств — пенсіонери, лише 25  % 
мають повну зайнятість (зокрема, 21  % — у 
торгівлі; 12  % — у промисловості та 8  % — у 
системі охорони здоров’я135). До пандемії 
COVID-19 основним джерелом доходу були 
соціальні виплати та пенсії як від Пенсійного 
фонду України, так і на НПУТ (42  % та 64  %, 
відповідно). Водночас через закриття пунктів 
перетину та обмеження пересування у зв’язку 
з COVID-19, частка людей, для яких пенсії та 
соціальні виплати від українських органів 
влади України є основним джерелом доходу, 
зменшилася до 13 % у жовтні 2020 року. Частка 
людей, які покладаються на зарплату, також 
знизилася з 47 % до початку пандемії COVID-19 
до 39 % у жовтні 2020 року136. 

• Трьома основними проблемами для системи 
охорони здоров’я на НПУТ є нестача 
спеціалізованого медичного персоналу, відсутність 
технічного обслуговування медичних установ та 
медичного обладнання і висока вартість ліків та 
лікування. Виїзд багатьох медичних працівників із 
Донецької і Луганської областей призвів до нестачі 
спеціалізованого медичного персоналу, особливо 
в Луганській області. Медичним працівникам, 
які залишилися, бракує підготовки, досвіду та 
відповідних навичок лікування пацієнтів, що є 
особливою проблемою під час COVID-19, оскільки 
пандемія створює додатковий тиск на систему 
охорони здоров’я. Через брак або невідповідність 
медичного обладнання, особливо в медичних 
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установах за межами двох основних міст (Донецька 
та Луганська), погіршилась якість медичного 
обслуговування. Висока вартість ліків та лікування 
викликає занепокоєння, оскільки майже чверть 
сімей, які проживають на НПУТ, повідомляють 
про скорочення витрат на охорону здоров’я через 
неможливість дозволити собі ліки. Однак навіть 
якщо коштів для придбання ліків достатньо, вони 
часто недоступні. У Луганській області останнім 
часом спостерігається дефіцит основних ліків, 
зокрема антибіотиків та противірусних препаратів 
(як у міських, так і у сільських районах)137. 

• Три з десяти сімей повідомляють про 
відсутність доступу до достатньої кількості 
води для побутових потреб. 30 % постраждалого 
населення мають доступ до водопостачання 
лише іноді або взагалі його не мають. Перебої 
з водопостачанням трапляються частіше в 
Луганській області за межами Луганська, де 
40-50 % респондентів повідомили про обмежений 
доступ до води чи її повну відсутність. У 
Луганській області майже 20 % стверджують, що 
ситуація з водопостачанням значно погіршилася 
(для порівняння: в середньому на НПУТ — 7 %). 
Це викликає занепокоєння під час COVID-19, коли 
дуже важливо дотримуватися правил гігієни138. 

• Основними проблемами в сфері освіти є 
бюрократичні перешкоди, зокрема, проблеми з 
визнанням Урядом України документів про освіту, 
виданих на НПУТ. Попри нещодавні кроки щодо 
спрощення процедур для вступу випускників 
шкіл з НПУТ до закладів вищої освіти на ПУТ, вони 
досі стикаються з численними перешкодами 
для продовження навчання за межами НПУТ. 
Зокрема йдеться про додаткове навантаження 
для дітей, пов’язане з вивченням додаткових 
предметів, витратами для навчання на ПУТ, 
неможливістю перетнути «лінію розмежування» 
або відсутністю дійсного паспорта громадянина/
ки України. Ці перешкоди заважають молодим 
людям, які проживають на НПУТ, користуватися 

137  REACH, ‘Humanitarian Situation Monitor in NGCA’, October 2020.
138  Там само.
139  Освітній кластер, докладніше див. відповідний розділ.
140  Відповідно до Принципів проведення спільного міжсекторального аналізу Міжвідомчого постійного комітету, 2020 р.
141  REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis in GCA’, 2020.
142  УВКПЛ. Звіт про жертви серед цивільного населення станом на 10 листопада 2020 р.

тими самими правами, які мають громадяни 
України при доступі до освіти. Молоді люди, які 
проживають на НПУТ, також повідомляють про 
проблеми з підтвердженням документів про 
освіту для використання поза межами НПУТ. З 
початку збройного конфлікту близько 140  000 
хлопців і дівчат отримали документи про освіту 
на НПУТ, включаючи документи про неповну та 
повну загальну середню освіту (9 та 11 класи)139.

Фізичне та психічне здоров’я

Визначення фізичного та психічного добробуту 
пов’язано виключно з даними та показниками 
фізичного та психічного здоров’я постраждалого 
населення140. Вони вимірюються за допомогою 
12  показників, включаючи питання небезпеки, 
наявності наземних мін та ВЗВ, поширеності 
гендерно зумовленого насильства, доступу до 
водопостачання, санітарії та гігієни, безпечного 
доступу до освіти, COVID-19, а також психічного 
здоров’я та психосоціальних наслідків. Критичні 
виклики, з якими стикаються люди, які проживають 
на НПУТ, включають наступне.

• Загибель та поранення людей в результаті 
обстрілів, через наявність великої кількості 
наземних мін та ВЗВ. Понад 90 % безпекових 
інцидентів відбуваються в межах 5 км від «лінії 
розмежування» по обидва її боки141. Незважаючи 
на те, що кількість жертв серед цивільного 
населення значно скоротилася в 2020 році через 
зменшення обстрілів, загроза наземних мін 
зберігається. У період з серпня до жовтня 2020 
року УВКПЛ повідомляло про 24 жертви серед 
цивільного населення внаслідок мін та ВЗВ, але 
не було зареєстровано жодного постраждалого 
серед цивільних громадян внаслідок активних 
бойових дій142. 

• Як повідомляється, рівень смертності від 
COVID-19 на НПУТ є вищим, ніж на ПУТ. Станом 
на середину листопада 2020 року кількість 
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підтверджених випадків перевищила 10 тисяч, але 
слід враховувати неповну звітність на НПУТ. Як 
повідомляється, спроможність проводити тести 
є недостатньою, а доступність ліків обмеженою. 
Беручи до уваги відсутність спеціалізованих 
медичних працівників та належного медичного 
обладнання, ситуація може суттєво погіршитися, 
якщо профілактика інфекцій та інфекційний 
контроль (ППІК) виявляться неефективними. Як 
повідомляється, медичні працівники становлять 
значну частку серед хворих на COVID-19 на НПУТ.

• Згідно з аналізом дзвінків на «гарячі лінії» від 
людей, які проживають на НПУТ, значна частина 
тих, хто телефонує, висловила занепокоєння 
обмеженнями пересування, відсутністю 
соціальної взаємодії, своїм психічним і фізичним 

здоров’ям та здоров’ям членів своїх сімей. 
Через тривалу ізоляцію мешканців НПУТ від 
решти території України внаслідок тимчасового 
закриття пунктів перетину та запровадження 
додаткових вимог, пов’язаних з COVID-19, їхня 
важка подорож через «лінію розмежування» 
стала ще складнішою. Оскільки 13 % із близько 
650 000 щомісячних перетинів з НПУТ на ПУТ до 
початку пандемії COVID-19 здійснювались для 
відвідування родичів, неможливість побачити 
близьких є додатковим джерелом постійного 
занепокоєння. Як наслідок, люди почуваються в 
пастці і втрачають надію на покращення ситуації 
в осяжному майбутньому.

• Як вважається, на НПУТ потреби у ремонті 
житла залишаються значними: за оцінками, 

КРАСНОГОРІВКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Гуманітарні працівники та бенефіціари йдуть до пункту 
розподілу допомоги.
Фото: DRC-DDG/Пете Мюллер
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такої допомоги потребують від 7  500 до 9  000 
домогосподарств143, причому більшість з них 
— у Донецькій області (НПУТ). Люди живуть 
у пошкоджених будинках, через що вони 
страждають від суворих погодних умов. За 
оцінками, потреби щодо підготовки до зимового 
періоду на НПУТ є значними, хоча точних оцінок 
не існує через обмеження доступу. Через низькі 
температури може знизитися імунітет людей, 
що, в свою чергу, робить їх більш вразливими до 
хвороб, включаючи COVID-19. 

• Окрім пошкодженого житла, все гострішою 
проблемою стає утримання нерухомості в 
постраждалих унаслідок збройного конфлікту 
районах. Навіть якщо житлові приміщення та 
об’єкти соціальної інфраструктури безпосередньо 
не постраждали внаслідок збройного 
конфлікту, але протягом останніх п’яти років не 
здійснювалося технічне обслуговування, вони 
можуть незабаром опинитися в критичному 
стані. А для тисяч мешканців сіл та міст виникне 
загроза нової кризи, оскільки ці будівлі стануть 
непридатними для проживання. У деяких 
випадках через брак такого утримання будинки 
стає дорожче опалювати взимку. Недоступність 
та нездатність утримувати ці об’єкти посилюються 
через небезпеку та фінансові проблеми. Крім того, 
хоча ці будинки не зазнали пошкоджень унаслідок 
конфлікту, вони не отримували підтримки для 
обслуговування від гуманітарних організацій. 
Точних оцінок щодо ситуації на НПУТ немає через 
обмеження доступу.

Механізми пристосування

Умови для застосування механізмів 
пристосування пов’язані з тим, наскільки 
люди, домогосподарства, громади та системи 
справляються або стикаються з питаннями 
відновленням після гуманітарних наслідків, яких 
вони зазнали, та розуміють глибину проблем, 
пов’язаних з їхнім рівнем життя, які спонукають 
їх застосовувати такі механізми. Механізми 

143  За даними Кластера житла і непродовольчих товарів.
144  Відповідно до Принципів проведення спільного міжсекторального аналізу Міжвідомчого постійного комітету, 2020.
145  УКГС. Оперативне зведення — 2020. 28 верес.
146  REACH, ‘Humanitarian Situation Monitor NGCA’, October 2020.

пристосування можуть бути як позитивними, 
так і негативними144. Критичні виклики, з 
якими стикаються люди, які проживають на 
НПУТ, включають:

• За оцінками, через тимчасове закриття пунктів 
перетину для запобігання поширенню COVID-19, 
з березня 2020 року понад пів мільйона людей, 
які проживають на НПУТ, зокрема пенсіонери, 
зіткнулися з труднощами або не змогли отримати 
пенсії чи зняти готівку на ПУТ. Після понад восьми 
місяців без доступу до основного для багатьох 
джерела доходів постраждалі люди змушені 
шукати альтернативні способи пристосування, 
у тому числі більше покладатися на виплати 
на НПУТ, використовувати заощадження, 
позичати гроші або намагатися отримати пенсії, 
використовуючи більш дорогі та юридично 
сумнівні шляхи, зокрема проїзд в Україну через 
Російську Федерацію145. 

• Як повідомляється, 57 % людей, які проживають 
на НПУТ, вдавалися до негативних механізмів 
пристосування через брак ресурсів для 
задоволення основних потреб. До початку 
пандемії COVID-19 цей показник становив 48 %. 
Двома механізмами, до яких люди вдаються 
найчастіше, є зменшення витрат на медичні 
послуги та позичання продуктів харчування (в 
2020 році частота використання цих методів 
зросла на 28 та 11 %, відповідно). Крім того, все 
більше домогосподарств беруть нові борги: у 
жовтні 2020 р. повідомлялося про збільшення 
використання цього методу на 15  %. Очікується, 
що ці показники ще більше зростуть взимку, коли 
людям будуть потрібні гроші для оплати опалення. 
8 з 10 опитаних не впевнені або мало впевнені, 
що вони зможуть дозволити собі незаплановані 
витрати упродовж найближчих трьох місяців146.
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1.5  
Люди, які потребують допомоги

Гострота міжсекторальних потреб та прогнозована кількість людей, які потребують допомоги

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТРЕНД (2015-2021) ЖІНКИ ДІТИ ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

3,4млн  55% 15% 13%
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«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» СТАНОМ НА 
СЕРПЕНЬ 2018 Р.
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Кількість людей, які потребують допомоги
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Джерела: ГКК, JIAF

Використані 
позначення та 
викладення матеріалу 
в плані жодним чином 
не відображають 
позицію Секретаріату 
Організації 
Об’єднаних Націй.



ЧАСТИНА	1:		ВПЛИВ	КРИЗИ	ТА	ГУМАНІТАРНІ	НАСЛІДКИ

51

Розподіл людей, які потребують допомоги за областями (місцеві мешканці)

ОБЛАСТЬ
ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ 
ЖІНКИ / ЧОЛОВІКИ (%)

ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ 
ДІТИ / ДОРОСЛІ / ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ (%)

ПУТ Донецька 54	/	46 16	/	35	/	49 14%

Луганська 54	/	46 11	/	35	/	54 14%

НПУТ Донецька 54	/	46 15	/	59	/	26 12%

Луганська 54	/	46 14	/	59	/	27 12%

Розподіл людей, які потребують допомоги за областями (ВПО)

ОБЛАСТЬ
ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ 
ЖІНКИ / ЧОЛОВІКИ (%)

ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ 
ДІТИ / ДОРОСЛІ / ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ (%)

ПУТ Донецька 58	/	42 15	/	36	/	49 14%

НПУТ Луганська 58	/	42 10	/	32	/	58 14%

Інші області 58	/	42 22	/	52	/	26 12%
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Частина 2:  

Аналіз ризиків і моніторинг ситуації 
та потреб

КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА», ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Люди годинами стоять в довгій черзі, щоб перетнути «лінію розмежування». 
(Світлина зроблена до початку пандемії COVID-19).
Фото: УКГС/Макс Левін



ЧАСТИНА	2:		АНАЛІЗ	РИЗИКІВ	І	МОНІТОРИНГ	СИТУАЦІЇ	ТА	ПОТРЕБ

53

2.1  
Аналіз ризиків

Згідно з Індексом управління ризиками (INFORM) 
на 2021 рік, Україна нині займає 60-те місце у 
світі серед країн, яким загрожують гуманітарні 
кризи та/або катастрофи, які можуть перевищити 
спроможність держави реагувати на них. Хоча 
поточний рейтинг загалом не свідчить про значні 
зміни (у порівнянні з 57-им місцем у 2020 році та, 
відповідно, 39-им місцем у 2019 році), Україна 
залишається єдиною країною в Європі з найвищим 
рівнем гуманітарних ризиків у зв’язку із високою 
ймовірністю ризику загострення конфлікту.

Індекс INFORM

Значний ризик для України також становить 
COVID-19. Україна посідає 3-тє місце серед 33 
європейських країн за Індексом ризику COVID-19. 
Це зумовлено головним чином трьома факторами. 
По-перше, високою соціально-економічною 

вразливістю, оскільки Україна має найвищий 
рівень залежності від допомоги. По-друге, великою 
кількістю людей, які мають проблеми зі здоров’ям 
(2-ге місце в Європі), значною часткою населення 
з наявними захворюваннями (10-те місце в Європі) 
та низькою обізнаністю щодо COVID-19 (8-ме 
місце в Європі). І, нарешті, низькою спроможністю 
подолання наслідків пандемії, оскільки Україна має 
найвищий ризик щодо інституційних спроможностей 
та управління в Європі, який посилюється через 
недостатній доступ до медичних послуг та 
медичної інфраструктури.

Очікувані зміни потреб

В 2021 році прогнозують два основних фактори 
ризику: ризик швидкого росту захворювання на 
COVID-19 в Україні, в тому числі в постраждалих 
районах по обидва боки «лінії розмежування», та 
ризик того, що політичне розв’язання конфлікту 
знову зайде в глухий кут.

З моменту виявлення першого випадку COVID-19 
в Україні 29 лютого 2020 року кількість нових 
випадків доволі швидко зростала, та досягла 
майже мільйону випадків наприкінці грудня 2020 
р. Упродовж останніх десяти місяців крива росту 
не вирівнювалася, і прогнозується, що ситуація 
може продовжувати погіршуватися щонайменше 
до середини 2021 року. 

Ситуація з COVID-19 може мати значні 
наслідки для гуманітарної ситуації в Донецькій 
та Луганській областях та умов роботи, як 
зазначено нижче:

• Навантаження може надзвичайно збільшитися 
для закладів охорони здоров’я, особливо на 
НПУТ, через обмежену спроможність лікарень 
та лабораторій. Згідно з прогнозами ВООЗ, до 

2013-2020

РИЗИК	INFORM
4.6

НЕБЕЗПЕКА
5.4

ВРАЗЛИВІСТЬ
3.9

БРАК	СПРОМОЖНОСТЕЙ
РЕАГУВАННЯ
4.7

Індекс управління ризиками INFORM використовується для визначення 
країн, яким загрожують гуманітарні кризи та/або катастрофи, які можуть 
перевищити спроможність держави на них реагувати. Він охоплює три 
виміри — небезпека, вразливість і брак спроможностей для реагування. 
Рівень ризику за кожним виміром оцінюється за шкалою від 0 до 10. Для 
отримання додаткової інформації відвідайте: www.inform-index.org

http://www.inform-index.org
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січня 2021 року на НПУТ Донецької області можна 
очікувати понад 21 000 випадків інфікування, а 
за найбільш песимістичним сценарієм — понад 
50 000. Подібний розвиток ситуації також можна 
очікувати на НПУТ Луганської області. 

• Різке погіршення ситуації з COVID-19 може 
спричинити повне припинення роботи пунктів 
перетину на тривалий термін (подібно до того, 
як це сталося на початку пандемії у березні 
2020 року), а також подальші обмеження 
пересування цивільних осіб та працівників 
гуманітарних організацій. Ці обмеження можуть 
також стосуватися переміщення між ПУТ і НПУТ 
та між НПУТ Луганської та Донецької областей. 
Це може призвести до подальшого зменшення 
операційних спроможностей на НПУТ та, 
потенційно, на ПУТ, а також до поглиблення 
соціально-економічної вразливості людей, 
особливо 360 000 пенсіонерів147, що проживають 
на НПУТ, які з березня не мають доступу до пенсій. 
Також існує ризик повторного припинення 
роботи аеропортів або запровадження обмежень 
на в’їзд іноземців (як у вересні 2020 року), 
що може вплинути на залучення необхідного 
гуманітарного персоналу в Україні. 

• Обмеження доступу до НПУТ, які існували 
раніше, ще більше посилились через 
запровадження низки додаткових вимог, 
оскільки ситуація з COVID-19 у регіоні 
залишається нестабільною. Такі вимоги часто 
запроваджуються довільно, застосовуються 
нерівномірно та безсистемно і постійно 
змінюються, іноді навіть щодня. Вони 
ускладнюють не лише доступ людей до послуг, 
але й доступ гуманітарних організацій до 
людей, які потребують допомоги. Очікується, 
що відправлення гуманітарних конвоїв на НПУТ 
залишатиметься складним завдання через 
низку обмежень, в тому числі щодо пересування 
між НПУТ двох областей. З позитивного можна 
відзначити, що можна очікувати поступового 
прогресу щодо надання новим організаціям 
доступу до діяльності на НПУТ, особливо щодо 
реагування на COVID-19. 

147  Див. примітку 23 щодо методології розрахунку.

• На гуманітарну діяльність можуть додатково 
вплинути нещодавні законодавчі зміни Уряду 
України. Особливий порядок прискореного 
митного оформлення гуманітарних вантажів, 
запроваджений на початку пандемії, було 
скасовано на початку вересня 2020 року. 
Наразі гуманітарні організації зобов’язані 
дотримуватися звичайного порядку митного 
оформлення вантажів, у тому числі щодо товарів 
для реагування на COVID-19, за яким оформлення 
може займати до 60 днів (а не менше тижня за 
особливим порядком, як раніше). Надходили 
повідомлення про те, що гуманітарні організації 
стикаються із серйозними проблемами з 
імпортом та митним оформленням гуманітарних 
вантажів для реагування на COVID-19, особливо 
призначених для НПУТ.

Пандемія COVID-19 також суттєво впливає 
на політичний переговорний процес, оскільки 
втрачається можливість скористатися політичним 
проривом, досягнутим у 2020 році. Хоча останні 
події, включаючи домовленості про припинення 
вогню, які набули чинності 27 липня, домовленості 
про узгодження чотирьох додаткових ділянок 
розведення сил та плани щодо відкриття двох 
додаткових пунктів перетину в Луганській області 
є обнадійливими, через пов’язану з COVID-19 
невизначеність додається ризик політизації 
в процесі впровадження цих домовленостей і 
намірів. Оскільки через обмеження пересування 
зменшуються особисті контакти, переговори 
Тристоронньої контактної групи здійснюються у 
форматі відеоконференцій. Хоча спосіб проведення 
необов’язково впливає на їх якість, він створює 
певні проблеми щодо досягнення та збереження 
довіри та готовності до компромісів, що є основою 
гуманітарної дипломатії. Крім того, подолання 
COVID-19 і надалі залишатиметься пріоритетом на 
порядку денному, це може призвести до того, що 
увага політиків буде спрямована на інші проблеми, 
що ще більше ускладнить обговорення гуманітарних 
питань, а це означає, що політичне розв’язання 
збройного конфлікту залишатиметься недосяжним.
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2.2  
Моніторинг ситуації та потреб 

Гуманітарні організації, які працюють в Донецькій 
та Луганській областях, скоординовано проводять 
моніторинг гуманітарної ситуації та змін потреб 
людей. У цій діяльності вони керуються методологією 
міжсекторального аналізу, яка застосовувалася 
для підготовки цього Огляду гуманітарних потреб 
(більше інформації щодо Принципів спільного 
міжсекторального аналізу (Joint Intersectoral 
Analysis Framework) у Додатку I). Для моніторингу 
використовується перелік узгоджених індикаторів 
та різні наявні механізми оцінки. Останні включають 

звіти УВКПЛ щодо кількості жертв серед цивільного 
населення, моніторинг безпекових інцидентів INSO 
та ACLED, звіти Національної системи моніторингу 
МОМ (щодо ситуації ВПО), мультисекторальні 
оцінки REACH та інформацію і статистичні дані 
про COVID-19, надані Центром громадського 
здоров’я України, ВООЗ та іншими залученими 
організаціями. У таблиці нижче зазначено 
повний перелік індикаторів згідно з Принципами 
проведення спільного міжсекторального аналізу та 
періодичність моніторингу.

ВОЗДВИЖЕНКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Олексій, який втратив три пальці через вибух знайденої ним 
гранати, умивається у дворі дому.
Фото: ЮНІСЕФ/В. Гілбертсон
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Індикатори

# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ ДЖЕРЕЛО

x01

Відсоток	дітей,	які	не	відвідують	школу,	в	т.ч.	заходи	
дистанційного	навчання,	з	розподілом	за	статтю	та	рівнями	
навчання	(через	кризу,	у	т.ч.	через	COVID-19) Освіта

Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)	та	Огляд	ЮНІСЕФ		

x02 Кількість	безпекових	інцидентів	зі	школами	за	останні	12	місяців Освіта
Система	інформації	Освітнього	
кластера

x03 Індекс	споживання	продуктів	харчування
Продовольча	безпека	
і	засоби	до	існування

Оцінка	продовольчої	безпеки/
Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)	

x04 Частка	витрат	на	продукти	харчування
Продовольча	безпека	
і	засоби	до	існування

Оцінка	продовольчої	безпеки/
Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)	

x05
Відсоток	домогосподарств,	які	витрачають	заощадження	через	
брак	доходів	для	забезпечення	основних	потреб	

Продовольча	безпека	
і	засоби	до	існування

Оцінка	продовольчої	безпеки/
Міжсекторальна	оцінка	
потреб	(REACH)	/	Національна	
моніторингова	система	МОМ

x06 Шкала	голоду	домогосподарств	
Продовольча	безпека	
і	засоби	до	існування

Оцінка	продовольчої	безпеки/
Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x07
Відсоток	домогосподарств,	які	скорочують	витрати	на	медичні	
послуги	через	брак	ресурсів	для	забезпечення	основних	потреб	 Охорона	здоров’я

Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x08

Відсоток	домогосподарств,	які	часто	або	постійно	стикалися	зі	
складнощами	щодо	доступу	до	медичної	допомоги	за	останні	12	
місяців Охорона	здоров’я

Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x09

Відсоток	медичних	закладів	вторинного/третинного	рівня,	де	є	
відділення	інтенсивної	терапії,	зокрема	забезпечені	киснем	та	
апаратами	ШВЛ	 Охорона	здоров’я Центр	громадського	здоров'я	

x10 Кількість	медичних	працівників,	які	захворіли	на	COVID-19 Охорона	здоров’я Центр	громадського	здоров'я	

x11

Відсоток	людей,	які	вважають	коронавірусну	хворобу	COVID-19	
реальною	значною	загрозою	здоров’ю	населення	та	довіряють	
заходам	реагування	Уряду Охорона	здоров’я

Оцінка	знань,	ставлення	та	
практик	боротьби	з	COVID-19	
(REACH)

x12 Кількість	підтверджених	випадків	COVID-19 Охорона	здоров’я Центр	громадського	здоров'я	

x13
Відсоток	домогосподарств,	які	не	мають	документів	на	право	
власності,	що	визнаються	Урядом	України Захист

Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x14
Відсоток	людей,	які	постраждали	від	безпекових	інцидентів	
протягом	останніх	12	місяців Захист Звіти	INSO

x15
Відсоток	ВПО,	які	змушені	скорочувати	витрати	навіть	на	
харчування	або	мають	кошти	лише	на	продукти	харчування	 Захист

Звіт	Національної	системи	
моніторингу	(МОМ)

x16 Відсоток	ВПО,	які	не	інтегровані	в	приймаючі	громади Захист
Звіт	Національної	системи	
моніторингу	(МОМ)
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# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ ДЖЕРЕЛО

x17

Відсоток	літніх	людей,	які	перетнули	«лінію	розмежування»	
щонайменше	один	раз	у	2019	році	для	отримання	пенсії	або	
розв’язання	основних	проблем	(зняття	коштів	або	придбання	
основних	товарів) Захист

«Право	на	захист»/УВКБ	
Звіт	щодо	перетину	лінії	
розмежування	

x18

Відсоток	дорослого	населення,	яке	перетнуло	«лінію	
розмежування»	щонайменше	один	раз	у	2019	році	для	
розв’язання	питань,	пов’язаних	із	документами,	отриманням	
готівки	або	відвідання	рідних Захист

«Право	на	захист»/УВКБ	
Звіт	щодо	перетину	лінії	
розмежування

x19
Відсоток	дітей	та	осіб,	що	доглядають	за	дітьми,	які	потребують	
послуг	у	сфері	психічного	здоров'я	та	психосоціальної	підтримки	 Захист

Субкластер	із	питань	захисту	
дітей

x20
Відсоток	дітей,	які	народилися	на	НПУТ	у	2015-2019	р.,	які	не	
отримали	свідоцтва	про	народження	українського	зразка Захист

Статистика	Міністерства	юстиції	
щодо	реєстрації	народження/
смерті,	відкриті	джерела	на	НПУТ

x21
Відсоток	жінок	(18+),	яким	недоступні	послуги,	пов’язані	із	
гендерно	зумовленим	насильством Захист

Субкластер	із	питань	гендерно	
зумовленого	насильства

x22
Відсоток	людей,	які	потребують	послуг	з	очищення	територій	від	
мін	та	боєприпасів,	що	не	розірвалися	 Захист

Субкластер	з	питань	протимінної		
діяльності	

x23
Відсоток	домогосподарств,	які	проживають	у	пошкоджених	
унаслідок	конфлікту	будинках Житло/НПТ

Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x24
Відсоток	домогосподарств,	які	повідомляли	про	недостатній	
рівень	опалення	взимку Житло/НПТ

Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x25
Відсоток	домогосподарств,	яким	не	вистачає	зимових	предметів	
першої	необхідності Житло/НПТ

Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x26
Відсоток	домогосподарств,	які	потребують	допомоги	у	сфері	
гігієни	під	час	пандемії		COVID ВСГ

Дослідження	ВСГ/	COVID-19	
KAPA		Survey	(REACH)	/	
Звіт	Національної	системи	
моніторингу	(МОМ)				

x27
Відсоток	домогосподарств,		які	потребують	допомоги	з	
водопостачанням	 ВСГ

Дослідження	ВСГ/	
Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x28
Відсоток	домогосподарств,		які	потребують	допомоги	у	сфері	
санітарії ВСГ

Дослідження	ВСГ/	
Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x29

Відсоток	вторинних/третинних	медичних	установ,	які	
мають	потреби,	пов’язані	з	профілактикою	та	контролем	за	
інфекційними	захворюваннями	(у	сфері	гігієни)	 ВСГ

Експрес-оцінка	медичних	установ	
(REACH)

x30
Відсоток	вторинних/третинних	медичних	установ,	яким	необхідна	
підтримка	щодо	належної	утилізації	медичних	відходів	 ВСГ

Експрес-оцінка	медичних	установ	
(REACH)
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Частина 3:  

Секторальний аналіз

НОВОЛУГАНСЬКЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Світлана посеред залишків пошкодженої внаслідок 
обстрілу майстерні.
Фото: УКГС/Агрон Драгай
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ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

ГОСТРОТА ПОТРЕБ
54321

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТРЕНД (2015-2021) ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

1,5млн  70% 26% 43% 15%

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ  ДОПОМОГИ ТРЕНД (2015-2021) ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

404тис.  58% 91% Н/Д Н/Д

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

0-5km area along the ‘Contact line’ GCA

*Including IDPs

195тис.

109тис.

19тис.*

81тис.*

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

100тис.
Кількість людей, які потребують допомоги

50тис.
10тис.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

* Включно з ВПО

ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

ПУТ  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ІНШІ ОБЛАСТІ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘Contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘Contact line’ GCA

100k
Number of people in need

50k
10k

*Including IDPs
**Only IDPs

0-5km area along the ‘Contact line’ GCA

658тис.

339тис.

135тис.*

339тис.*49тис.**

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘contact line’ GCA

100k
Number of people in need

50k
10k

0-5km area along the ‘contact line’ GCA

*Including IDPs
**Only IDPs

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

100тис.
Кількість людей, які потребують допомоги

50тис.
10тис.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

* Включно з ВПО
** Лише ВПО

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

ГОСТРОТА ПОТРЕБ
54321

3.1 Освіта

3.2 Продовольча безпека і засоби до існування

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ
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ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТРЕНД (2015-2021) ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,8млн 55% 15% 38% 13%

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТРЕНД (2015-2021) ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

1,5млн 54% 14% 38% 13%

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘Contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘Contact line’ GCA
0-5km area along the ‘Contact line’ GCA

100k

Number of people in need

50k
10k

*Including IDPs
**Only IDPs

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘Contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘Contact line’ GCA

100k
Number of people in need

50k
10k

*Including IDPs

0-5km area along the ‘Contact line’ GCA

461тис.

311тис.

185тис.*

563тис.*

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘contact line’ GCA

100k
Number of people in need

50k
10k

0-5km area along the ‘contact line’ GCA

*Including IDPs

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

100тис.
Кількість людей, які потребують допомоги

50тис.
10тис.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

* Включно з ВПО

ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ІНШІ ОБЛАСТІ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘Contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘Contact line’ GCA
0-5km area along the ‘Contact line’ GCA

100k

Number of people in need

50k
10k

*Including IDPs
**Only IDPs

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘Contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘Contact line’ GCA

100k
Number of people in need

50k
10k

*Including IDPs
**Only IDPs

0-5km area along the ‘Contact line’ GCA

818тис.

491тис.

350тис.*

984тис.*
159тис.**

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘contact line’ GCA

100k
Number of people in need

50k
10k

0-5km area along the ‘contact line’ GCA

*Including IDPs
**Only IDPs

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

100тис.
Кількість людей, які потребують допомоги

50тис.
10тис.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

* Включно з ВПО
** Лише ВПО

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

ГОСТРОТА ПОТРЕБ
54321

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

ГОСТРОТА ПОТРЕБ
54321

3.3 Охорона здоров’я

3.4 Захист

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ



ЧАСТИНА	3:		СЕКТОРАЛЬНИЙ	АНАЛІЗ

61

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТРЕНД (2015-2021) ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ
ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

3,1млн 54% 14% 41% 13%
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ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

174тис. 56% 25% 35% 10%

ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ІНШІ ОБЛАСТІ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘Contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘Contact line’ GCA
0-5km area along the ‘Contact line’ GCA

100k

Number of people in need

50k
10k

*Including IDPs
**Only IDPs

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘Contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘Contact line’ GCA

100k
Number of people in need

50k
10k

*Including IDPs
**Only IDPs

0-5km area along the ‘Contact line’ GCA

21тис.

22тис.

18тис.*

109тис.*
4тис.**

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘contact line’ GCA

100k
Number of people in need

50k
10k

0-5km area along the ‘contact line’ GCA

*Including IDPs
**Only IDPs

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

100тис.
Кількість людей, які потребують допомоги

50тис.
10тис.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

* Включно з ВПО
** Лише ВПО

ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ІНШІ ОБЛАСТІ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘Contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘Contact line’ GCA
0-5km area along the ‘Contact line’ GCA

100k

Number of people in need

50k
10k

*Including IDPs
**Only IDPs

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘Contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘Contact line’ GCA

100k
Number of people in need

50k
10k

*Including IDPs
**Only IDPs

0-5km area along the ‘Contact line’ GCA

1млн

650тис.

315тис.*

971тис.*
129тис.**

‘CONTACT LINE’ AS OF AUGUST 2018

0-20km area along the ‘contact line’ NGCA 
5-20km area along the ‘contact line’ GCA

100k
Number of people in need

50k
10k

0-5km area along the ‘contact line’ GCA

*Including IDPs
**Only IDPs

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

100тис.
Кількість людей, які потребують допомоги

50тис.
10тис.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

* Включно з ВПО
** Лише ВПО

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

ГОСТРОТА ПОТРЕБ
54321

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

ГОСТРОТА ПОТРЕБ
54321

3.5 Житло/НПТ

3.6 Вода, санітарія та гігієна

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ



ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2021 Р.

62

Огляд потреб за секторами

Діти та підлітки, які постраждали внаслідок 
збройного конфлікту, не тільки стикаються з 
постійними загрозами своєму фізичному та 
психічному здоров’ю, але й ризикують втратити 
майбутнє. Обстріли навчальних закладів, 
регулярні припинення навчального процесу, 
розрив між системами освіти на ПУТ і НПУТ, який 
усе збільшується, а також початок мілітаризації 
освіти вплинули на навчання і загальний розвиток 
майже 660  000 хлопчиків і дівчинок шкільного 
віку148. У вересні 2020 року перше покоління дітей, 
народжених під час збройного конфлікту, пішло в 
початкову школу. Окрім того, згідно з опитуванням 
адміністрацій шкіл, у 58  % шкіл уздовж «лінії 

148  За оцінками Освітнього кластера.
149  Education Cluster, ‘Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska Oblasts’, 2020.

розмежування» на ПУТ конфлікт впливає на 
здоров’я вчителів та співробітників навчальних 
закладів та/або на їхню здатність ефективно 
працювати149. Ситуація ще більше ускладнилася 
через пандемію COVID-19, яка призвела до закриття 
навчальних закладів навесні 2020 року. Через 
обмеження, пов’язані з дистанційним навчанням, 
тисячі хлопчиків і дівчинок по обидва боки «лінії 
розмежування» залишилися без доступу до освіти. 
Під час цієї тривалої гуманітарної кризи якісна освіта 
(за умови належного планування та викладання) 
відіграє важливу рятівну роль у соціально-правовому 
захисті хлопчиків і дівчинок. Освіта стає підґрунтям 
для деескалації після завершення конфлікту в 
суспільствах, які будують шлях до миру.

3.1  
Освіта

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

404тис. 58% 91% Н/Д Н/Д

Розподіл потреб за зонами

Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ 
ОБЛАСТІ

404

0-5км 18 0-5км 5 0-20км 162 0-20км 63

5-20км 27 5-20км 6

ПІДЗОНИ 20+км 36 20+км 8 20+км 33 20+км 46

ЗАГАЛОМ В 
ЗОНІ 81 19 195 109 Н/Д
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Постраждале населення 

Діти та підлітки дошкільного та шкільного віку (3-18 
років) та їхні сім’ї. Бойові дії, що тривають вже понад 
шість років, залишили свій слід та вплинули та фізичний 
та психосоціальний добробут дітей та молоді. За 
підрахунками Кластера, 57 % школярів та працівників 
шкіл проживають у межах 20 км по обидва боки «лінії 
розмежування»150. Більше половини мешкають на 
НПУТ, що має більшу щільність населення в районах 
до 20 км від «лінії розмежування». 

У 2020 році близько 58  % навчальних закладів 
у районах уздовж «лінії розмежування» (ПУТ) 
повідомляли, що збройний конфлікт позначився на 
здатності навчатися, а також на самопочутті учнів151. 
Щонайменше у 57 % навчальних закладів повідомили, 
що частина дітей потребує інклюзивної освіти, і в 
більшості із цих шкіл зазначили, що в їхньому закладі 
такої підтримки потребують до п’яти дітей152.

Збройний конфлікт по-різному впливає на хлопчиків 
і дівчинок. Загалом, дівчинки рідше, ніж хлопчики, 
кажуть, що почуваються в безпеці. Проте багато 
проблем у сфері безпеки були однаковими і для 
хлопчиків, і для дівчинок: присутність військових, 
зловживання наркотичними речовинами, обстріли 
та вибухонебезпечні залишки війни. Серед інших 
проблем, пов’язаних із безпекою, дівчата називали 
домагання з боку чоловіків і страх у темну пору доби. 
Причини того, чому старші хлопці бояться військових, 
часто пов’язані з ризиком потрапити під перехресний 
вогонь, небезпекою, пов’язаною із танками та бойовим 
машинами, які проїжджають через населені пункти, і 
страхом перед фізичним насильством щодо них153. 

Вчителі та інші співробітники навчальних закладів. 
Через внутрішнє переміщення та неможливість 
утримувати фахівців у непередбачуваному середовищі 
конфлікту по обидва боки «лінії розмежування» 
є брак кваліфікованих викладацьких кадрів та 

150  Підрахунки Освітнього кластера.
151  Education Cluster, ‘Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska Oblasts’, 2020
152  Там само.
153  Save the Children. Почуйте нас. Ґендерні відмінності сприйняття дівчатами та хлопцями конфлікту на сході України. — 2019. 
154  Education Cluster, ‘Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska Oblasts’, 2020.
155  Консультації з партнерами.
156  Український центр суспільних даних. Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: відкриті дані ЄДРПОУ. —2017. 9 жовт. 
157  REACH, ‘Multi Sectoral Needs Assessment within 20km of Contact Line (Trend Analysis 2019)’, 2019.
158  Education Cluster, ‘Attacks on Education in Ukraine Situation Report’, 2020.
159  Save the Children. Почуйте нас. Ґендерні відмінності сприйняття дівчатами та хлопцями конфлікту на сході України. – 2019. 

освітянського персоналу. Приблизно 30 % або загалом 
200 навчальних закладів на ПУТ повідомили, що їм не 
вистачає вчителів154. Ймовірно, на НПУТ ця проблема 
є ще гострішою, особливо в невеликих сільських 
громадах, оскільки кваліфіковані вчителі, як правило, 
виїжджають із НПУТ155. 

Збройний конфлікт продовжує впливати на 
добробут або здатність ефективно працювати тих, 
хто залишився. Безпекові проблеми залишаються 
гострими як для освітян, так і для учнів, які борються 
із страхом та стресом, накопиченими за роки 
бойових дій. Від такого навантаження, як правило, 
непропорційно страждають жінки, які становлять до 
90 % вчителів та адміністративних працівників шкіл156.

Аналіз потреб 

Пов’язані з конфліктом бар’єри у доступі до освіти. 
Для хлопчиків та дівчинок, які проживають уздовж 
«лінії розмежування», доступ до освіти залишається 
ускладненим через небезпеку, включаючи 
обстріли та міни, а також наявність боєприпасів, 
що не розірвалися/ВЗВ на шляху до школи. Для 
ізольованих населених пунктів і важкодоступних 
громад, особливо у сільській місцевості, однією з 
головних причин ускладненого доступу до освіти є 
відсутність транспорту157. Станом на 1 жовтня 2020 
року навчальні заклади потрапляли під обстріли 11 
разів158. Багато сімей не готові відправляти дітей до 
школи, або діти самі бояться ходити до школи через 
наявні безпекові загрози. Деяким дітям потрібно 
перетинати «лінію розмежування», щоб потрапити 
до школи, що створює додаткові безпекові ризики, 
наприклад, ризики домагання для дівчат159. Окремі 
громади на ПУТ і НПУТ не мають можливостей для 
створення закладів для раннього розвитку дітей, що 
позбавляє деяких дітей права на дошкільну освіту, 
соціалізацію та розвиток навичок. 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18080/pdf/listen_to_us_ukraine_full_report_ukr.pdf
https://socialdata.org.ua/edrpou-gender/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18080/pdf/listen_to_us_ukraine_full_report_ukr.pdf
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Пошкоджена освітня інфраструктура та небезпечне 
навчальне середовище. Ще більшим є занепокоєння 
щодо безпеки дітей в районах поблизу «лінії 
розмежування», де досі інколи відбуваються 
бойові дії. Згідно з результатами опитування шкіл, 
проведеного Освітнім кластером, більше чверті 
закладів вказали на присутність військових як 
головну безпекову проблему для дітей160. У період 
з січня 2017 року до жовтня 2020 років навчальні 
заклади зазнавали безпосереднього впливу 
бойових дій щонайменше 106 разів, що призвело до 
необхідності відновлення інфраструктури. Тривалий 
характер кризи також створює навантаження 
на місцеві бюджети, не даючи можливості 
забезпечувати належне утримання шкіл та 
замінювати знищені або пошкоджені шкільні меблі, 
спортивне обладнання та інші необхідні матеріали. 

Якщо на ПУТ міжнародним та національним 
організаціям вдалося усунути прогалини щодо 
відновлення пов’язаних із конфліктом пошкоджень, 
на НПУТ подібні потреби досі залишаються 
гострими161. Водночас на ПУТ в межах 20 км від «лінії 
розмежування» 21 % домогосподарств повідомляв, 
що їхні діти пропускали навчання більше одного 
місяця через безпекові проблеми, закриття шкіл, 
недоступність транспорту, значні витрати, пов’язані 
з навчанням, а також через стан здоров’я162. 
Пріоритетом для Освітнього кластера на 2021 рік 
залишається забезпечення виконання Декларації 
про безпеку шкіл.

Школи в постраждалих районах наражаються на 
небезпеку та екологічні та техногенні ризики, які 
можуть бути спричинені збройним конфліктом. За 
оцінками 3P Consortium, від потенційних аварій 
на Верхньокальміуській фільтрувальній станції, 
вугільній шахті у Золотому та очисних спорудах у 
Гольмівському можуть постраждати понад 70  000 
людей. Для зменшення вразливості та мінімізації 
ризиків стихійних лих необхідно забезпечити 
розбудову спроможностей освіти дітей щодо 

160  Там само.
161  Education Cluster, ‘Humanitarian Needs Overview Consultations’, 2020. 
162  REACH, ‘Multi Sectoral Needs Assessment within 20km of Contact Line (Trend Analysis 2019)’, 2019.
163  УКГС. План гуманітарного реагування на пандемію COVID-19 в Україні на 2020 рік. —2020. Берез.
164  REACH, ‘Multi Sectoral Needs Assessment within 20km of Contact Line (Trend Analysis 2019)’, 2019.
165  ЮНІСЕФ (2019). Доказовий аналіз психосоціальної адаптивності підлітків у зоні конфлікту та роль системи освіти як захисного середовища. — 2019. 
166  Education Cluster, ‘Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska Oblasts’, 2020.
167  REACH, ‘Multi Sectoral Needs Assessment in NGCA’, February 2020.

зменшення ризиків катастроф. Також необхідно 
вжити заходів для попередження або мінімізації 
наслідків надзвичайних ситуацій.

Освіта для розвитку життєвих навичок та 
життєстійкості. Із появою COVID-19 існує значна 
ймовірність збільшення страхів та тривожності. 
Очікується, що страхи щодо можливості захворіти 
або зазнати соціальної ізоляції через пов’язану з 
хворобою стигму, непевність щодо майбутнього 
та депресія будуть зростати. Отже, існує гостра 
потреба в послугах у сфері психічного здоров’я 
та психосоціальної підтримки для реагування на 
високий рівень стресу, який зараз підвищується 
через спалах захворювання163. Водночас лише 50  % 
домогосподарств у сільській місцевості у межах 5 км 
від «лінії розмежування» повідомили про доступність 
психологічної підтримки в школах164. 

Щоб уникнути негативних довгострокових наслідків 
для соціально-емоційного розвитку постраждалих 
унаслідок конфлікту хлопчиків, дівчинок та 
підлітків, необхідно приділяти увагу розвитку їхньої 
життєстійкості завдяки побудові дружніх стосунків з 
однолітками, просуванню цінностей взаємодопомоги, 
формуванню здорової самооцінки та емоційного 
зв’язку зі школою, а також сприяти відновленню 
нормального життя в їхніх громадах165. Можливість 
брати участь у житті школи та висловлювати там свої 
погляди також сприятиме зміцненню життєстійкості 
дітей та підлітків.

Розбудова потенціалу та поліпшення умов освітян. 
У понад третині навчальних закладів уздовж «лінії 
розмежування» на ПУТ вчителі не мають доступу 
до психосоціальної підтримки166 для боротьби зі 
стресом унаслідок все більшої відповідальності за 
свою безпеку та учнів. На НПУТ навчальні заклади 
також стикаються з браком підготовлених вчителів167. 
На додаток до наявного браку кваліфікованих 
кадрів, вчителі та радники не мають належної 
підготовки з питань психосоціальної підтримки, 

https://www.unicef.org/ukraine/media/1386/file/Evidence-based analysis of psychosocial adaptability of adolescents in the conflict zone.pdf
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урахування особливостей, пов’язаних з конфліктом, 
інклюзивного навчання та запобігання ризикам, 
що є найважливішими навичками для задоволення 
потреб постраждалих хлопчиків та дівчинок. Це 
особливо актуально для НПУТ, де ці потреби зазвичай 
залишаються поза увагою. Враховуючи, що освіта 
може мати як негативний, так і позитивний вплив 
на конфлікт, відповідно до керівних принципів 
Міжгалузевої мережі з питань освіти в надзвичайних 
ситуаціях слід заохочувати запровадження принципів 
забезпечення освіти в умовах конфлікту168. На ПУТ 
36  % вчителів потребували додаткових заходів для 
розбудови спроможності або педагогічної підтримки 
для подолання наслідків збройного конфлікту в області 
освіти, і більшість із них вказують на необхідність 
розбудови спроможності з надання психосоціальної 
підтримки169. У зв’язку з пандемією COVID-19 вчителі 
також мають пройти навчання щодо того, як залучати 
учнів різного віку (дошкільні заклади, початкові, 
середні та старші класи) для запобігання та контролю 
за розповсюдженням COVID-19 та використовувати 
методи дистанційного навчання. 24  % викладачів 
на ПУТ зазначили, що вони не мають відповідних 
технічних навичок для дистанційного викладання170. 

Навчальні матеріали. Збройний онфлікт суттєво 
погіршив економічне становище сімей, які проживають 
у постраждалих районах, оскільки призвів до 
економічного спаду та безробіття. Відповідно до 
аналізу тенденцій, проведеного REACH у 2019 році, 
27  % домогосподарств на ПУТ не могли дозволити 
собі всі шкільні матеріали для дітей. У районах у межах 
5 км від «лінії розмежування» ця частка становила 
44 % у сільській місцевості та 36 % у містах171. Окрім 
матеріалів для учнів, у районах, що постраждали від 
конфлікту, залишається гострою потреба у навчальних 
матеріалах та шкільному обладнанні.

COVID-19 

Пандемія COVID-19 спричинила додаткові потреби, 
оскільки наразі школи повинні працювати безпечно 
та вживати необхідних заходів для попередження 

168  INEE, ‘INEE Conflict Sensitive Education Training Modules’, 2013.
169  Education Cluster, ‘Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska Oblasts’, 2020.
170  МОН і ЮНІСЕФ. Опитування вчителів щодо готовності шкіл організовувати освіту в період пандемії COVID-19. — 2020.
171  REACH, ‘Multi Sectoral Needs Assessment within 20km of Contact Line (Trend Analysis 2019)’, 2019.
172  УВКПЛ. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, 16 лютого – 31 липня 2020 року. – 2020.

захворювання на COVID-19. Навчальним закладам 
необхідні гігієнічні засоби та засоби індивідуального 
захисту (ЗІЗ) для безпечної роботи та спеціальне 
ІТ-обладнання для дистанційного навчання, які вони 
часто не можуть собі дозволити. Багато дітей, які 
проживають на НПУТ (особливо у малозабезпечених 
родинах та в сільських районах уздовж «лінії 
розмежування»), не мають необхідного обладнання 
(доступу до інтернету, персональних комп’ютерів, 
смартфонів, телевізорів тощо), що посилює наявну 
нерівність у навчанні. Як результат, для багатьох із 
них виникають ризики неповернення до школи для 
продовження навчання. 

У ході дослідження «Вплив COVID-19 на дітей на 
сході Україні», проведеного Save the Children у 
2020 році, було опитано 145 дітей (85 дівчинок і 
60 хлопчиків) у постраждалих районах Донецької 
та Луганської областей. Відповіді дітей і дорослих 
щодо дистанційного навчання значно відрізняються: 
дорослі частіше говорять про відсутність дистанційної 
освіти для дітей (до 20  % у містах та селищах 
міського типу). Відповідальність за навчання 
вдома непропорційно лягла на матерів, і лише 38  % 
дорослих, які доглядаються за дітьми в Донецькій 
області, повідомили, що їхні діти мали друковані 
навчальні матеріали під час карантину. 14  % дітей 
повідомили, що знають дітей, які не повернулись до 
школи після карантину та літніх канікул, однак для 
визначення причин цього явища необхідні подальші 
дослідження. Діти говорили, що основною потребою 
є заняття для того, щоб наздогнати навчальний 
план. Значна частина дітей з інвалідністю говорила 
про те, що має потреби в психосоціальній підтримці 
(35  %, у той час як серед дітей без інвалідності про 
таку потребу говорили лише 8  %). Дистанційне 
навчання було неефективним, особливо для дітей з 
інтелектуальними та психосоціальними порушеннями, 
через необхідність особистого контакту з учителями 
та брак настанов для вчителів та батьків172. 

Невизнання свідоцтв про освіту, виданих на НПУТ. 
Попри нещодавні суттєві кроки щодо спрощення 

https://inee.org/resources/inee-conflict-sensitive-education-training-modules.
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вступу випускників шкіл із НПУТ до ЗВО, розташованих 
на ПУТ, випускники шкіл на ПНУТ досі стикаються 
з численними перешкодами для продовження 
навчання за межами НПУТ, зокрема: необхідність 
вивчення додаткових предметів; витрати, пов’язані 
з навчанням на ПУТ; неможливість перетнути «лінію 
розмежування»; відсутність дійсного паспорта 
громадянина/ки України тощо. Ці перешкоди 
заважають молодим людям, які проживають на НПУТ, 
користуватися тими самими правами, що і громадяни 
України, не лише стосовно доступу до освіти, а й при 
отриманні свідоцтв про народження, посвідчень 
та інших документів. Так, 16-17-річні дівчата та 
хлопці, які проживають на НПУТ, повідомляли про 
труднощі з підтвердженням свідоцтв про освіту 
для використання за межами НПУТ173. Свідоцтва, 
видані на НПУТ, не мають визнання та зменшують 
можливості випускників отримувати вищу освіту або 
виходити на ринок праці за межами НПУТ. З початку 
збройноо конфлікту приблизно 140  000 хлопців і 
дівчат отримали свідоцтва про середню освіту на 
НПУТ, включаючи свідоцтва про неповну та повну 
загальну середню освіту (9 та 11 класи). 

Моніторинг

Для успішної координації та реалізації запланованих 
заходів Освітній кластер має отримувати оновлену 
інформацію. Для цього було розроблено Інструмент 
моніторингу для Освітнього кластера (ІМКО) для 
звітування партнерів, що дозволяє здійснювати 
моніторинг заходів з реагування на рівні шкіл. Заходи, 
передбачені Інструментом моніторингу, співпадають 
із заходами, включеними до Плану гуманітарного 
реагування на 2021 рік.

173  REACH, ‘Multi Sectoral Needs Assessment in NGCA’, February 2019.

Кожна організація має щоквартально подавати 
свої оновлення за ІМКО. Аналіз дозволить 
відслідковувати заходи реагування в сфері 
освіти, розробляти адвокаційні заходи від імені 
партнерів, виявляти потреби та прогалини, уникати 
дублювання зусиль та допомагати партнерам в 
оперативному плануванні. Ця інформація також 
буде передаватися донорам для збільшення 
фінансування сфери освіти та УКГС для цілей 
координації між кластерами.

Оскільки процеси консультацій з дітьми та 
механізми їхньої участі ще не забезпечені у всіх 
програмах та всіма партнерами, Кластер ініціював 
пілотний проєкт для співпраці з партнерами з 
метою розробки та впровадження системних та 
змістовних процесів залучення дітей, результати 
яких враховуватимуться в заходах реагування в 
сфері освіти. 

Статтею 12 Конвенції ООН про права дитини 
передбачається, що діти мають право висловлювати 
власні погляди. Для того, щоб забезпечити 
належне врахування цих поглядів, нам потрібно 
гарантувати, щоби діти та молодь мали можливість 
висловлювати свої погляди. Кластер та партнери 
наполегливо рекомендують проводити консультації 
з дітьми та молоддю при проведенні оцінки потреб. 
Важливо запрошувати їх брати участь у створенні 
планів реагування та отримувати зворотний зв’язок 
у ході їх впровадження. Оскільки програми, в яких 
брали участь діти та молодь, краще враховують 
їхні реальні потреби, цей підхід може забезпечити 
більшу ефективність та інноваційність рішень.

# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x01

%	дітей,	які	не	відвідують	школу,	в	т.ч.	заходи	дистанційного	
навчання,	з	розподілом	за	статтю	та	рівнями	навчання	(через	
кризу,	у	т.ч.	через	COVID-19) Освіта

Міжсекторальна	оцінка
(REACH)	та	Опитування	ЮНІСЕФ

x02 Кількість	безпекових	випадків	зі	школами	за	останні	12	місяців Освіта
Система	інформації	Освітнього	
кластера

Індикатори
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3.2  
Продовольча безпека та засоби до існування 

Огляд потреб за секторами

Пандемія COVID-19 ускладнила наявні раніше 
проблеми у сфері продовольчої безпеки та 
засобів існування постраждалого внаслідок 
конфлікту населення як на підконтрольних Уряду 
територіях (ПУТ), так і на територіях поза урядовим 
контролем (НПУТ) у Луганській та Донецькій 
областях. Погіршення ситуації з забезпеченням 
продовольством та засобами до існування 
можна пояснити декількома факторами, деякі 
з яких пов’язані між собою та посилюють один 
одного: зростанням цін на продукти харчування, 
порушенням доступу до ринків, поточним 
обмеженням переміщення людей через «лінію 
розмежування», скороченням промислового 
виробництва, повільним економічним зростанням 
в поєднанні з високим рівнем безробіття та 
обмеженістю засобів до існування. 

Обмеження гуманітарного доступу до НПУТ 
Донецької області посилилось через закриття 
пунктів перетину у зв’язку з пандемією COVID-19. 
Це обмежило можливості цивільного населення 
перетинати «лінію розмежування» і призвело до 
значних прогалин в гуманітарному реагуванні, 
оскільки лише декілька гуманітарних партнерів 
мали можливість реалізації проєктів. Ця ситуація 
призвела до того, що потреби майже 230 000 людей 
на НПУТ залишилися незадоволеними.

Очікується, що в найближчому майбутньому 
спроможність вразливих верств населення 
отримати доступ до належних засобів до існування, 
необхідних речей та продуктів харчування буде 
ще більш обмеженою через COVID-19. Рівень 
безробіття та зумовленої   ним бідності серед 
людей по обидва боки «лінії розмежування» 
через закриття чи скорочення підприємств та 

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

1,5млн 70% 26% 43% 15%

Розподіл потреб за зонами

Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ 
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ПІДЗОНИ 20+км 154 20+км 58 20+км 130 20+км 162

ЗАГАЛОМ В 
ЗОНІ 315 117 658 339 91
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низьку продуктивність сільського господарства в 
результаті збройного конфлікту вже були високими, і 
вони залишатимуться такими навіть після відкриття 
пунктів перетину. Через припинення роботи пунктів 
перетину було обмежено доступ до пенсій та інших 
соціальних виплат на ПУТ. Пандемія COVID-19, 
ймовірно, призведе до ще більшого погіршення 
вже складних економічних умов у Донецькій та 
Луганській областях.

Постраждале населення 

За оцінками, у 2021 році в постраждалих районах  
1,5 мільйона осіб потребуватимуть допомоги з 
продуктами харчування та засобами до існування, 
це на 51 % більше порівняно з 2020 роком. Найбільш 
гострими є потреби є в районах уздовж «лінії 
розмежування» та на НПУТ (65  %), особливо на 
НПУТ у Донецькій області, де проживають 43  % 
(658  000) людей, які потребують такої допомоги. 
На НПУТ майже мільйон людей був змушений 
використовувати негативні та несталі механізми 
пристосування для отримання доступу до продуктів 
харчування174. На ПУТ, у тому числі в районах 
конфлікту на сході України та ВПО за межами 
Донецької та Луганської областей, із продовольчою 
незабезпеченістю стикаються 400  000 людей175, і 
понад 200 000 потребують підтримки щодо засобів 
до існування176. Загалом рівень споживання 
продуктів харчування нижчий у жінок, у порівнянні 
з чоловіками, що посилює їхню вразливість та 
збільшує потребу в допомозі177. 70  % людей, які 
потребують допомоги, — жінки. 

Пов’язані з конфліктом обмеження на переміщення 
комерційних товарів на та з НПУТ негативно 
вплинули на можливості отримання доходів, доступ 
до пенсій та постачання товарів, що призвело до 
зростання цін на основні товари. Незважаючи на 
те, що загалом найгостріші та найскладніші потреби 
спостерігаються на НПУТ Донецької області, багато 
районів Луганської та Донецької областей уздовж 
«лінії розмежування» залишаються в зоні активних 

174  REACH, ‘Multi Sectoral Needs Assessment in NGCA’, February 2020.
175  Люди з середнім та високим рівнем незабезпеченості за даними Міжсекторальної оцінки потреб на ПУТ у 2020 р.
176  Розрахунки проведені на основі даних Державної служби статистики України про рівень безробіття (за методологією МОП) та Національної моніторингової системи МОМ.
177  REACH, ‘Multi Sectoral Needs Assessment in NGCA’, February 2020.
178  REACH, ‘Multi Sectoral Needs Assessment in NGCA’, October 2020 (preliminary findings).
179  За розрахунками УКГС на основі даних Державної служби статистики України.

бойових дій, що впливає на доступ постраждалого 
населення до продуктів харчування і, відтак, на 
добробут та рівень життя людей. 

Домогосподарства з низьким рівнем доходу 
в Донецькій та Луганській областях мають 
обмежені засоби до існування, а 64 % літніх людей 
покладаються на пенсії178. Закриття пунктів перетину 
погіршило вже обмежені можливості пересування 
через «лінію розмежування» та ускладнило доступ 
людей до засобів до існування, особливо для тих, 
хто перетинає «лінію розмежування» із НПУТ на 
ПУТ для отримання пенсій та інших соціальних 
виплат (такі люди складають близько 70  % тих, 
хто перетинають «лінію розмежування»). 55  % 
домогосподарств мали обмежений доступ до 
соціальних виплат через закриття пунктів перетину. 
Літні люди становлять 36  %179 постраждалого 
внаслідок конфлікту населення (та 41  % у районах 
уздовж «лінії розмежування»). Також, за оцінками, 
літні люди складають 43  % тих, хто потребує 
продовольчої допомоги та соціального захисту. 

Через запроваджені обмежувальні заходи в зв’язку 
з COVID-19 також суттєво загострилась проблема 
обмеженої доступності продуктів харчування та 
доступу до ринків, особливо у сільській місцевості 
та ізольованих населених пунктах. Ризик нестачі 
продуктів харчування є найбільшим для людей з 
обмеженою мобільністю, багато з яких також мають 
інвалідність і хронічні захворювання. Загалом 
класифікація людей, які потребують допомоги, 
здійснювалась відповідно до Принципів проведення 
спільного міжсекторального аналізу (JIAF). Гострота 
потреб людей, які потребують допомоги у різних 
кластерах, визначалася за такими категоріями: 
немає занепокоєння (1); застосування стратегій 
пристосування у разі виникнення занепокоєння (2); 
застосування стратегій пристосування у кризовій 
ситуації (3); застосування стратегій пристосування у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій (4) та майже 
повне вичерпання можливостей пристосування (5). 
На основі гостроти потреб, розрахованої згідно з 
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Принципами спільного міжсекторального аналізу, 
визначалась пріоритетність районів для проведення 
міжкластерного аналізу. Серед категорій людей, 
які потребують допомоги, кластери розглядали 
домогосподарства, які очолюють жінки; людей 
похилого віку; вразливих людей, які втратили роботу; 
людей з обмеженою мобільністю, переважно людей 
з інвалідністю та хронічними захворюваннями.

Аналіз потреб

Фізичне та психічне здоров’я

Згідно з результатами Мультисекторального 
аналізу потреб 2020 року, 2  % населення в 
Донецькій та Луганській областях стикаються 
зі значною продовольчою небезпекою, та 10% 
— помірною нестачею продуктів харчування. 
Відповідно, за розрахунками, 42  % з 1,5 мільйона 
людей мають потреби, пов’язані із продовольчим 
забезпеченням. Тривала політична криза та 
небезпека, в поєднанні з пандемією, вплинули 
на фізичне та психічне здоров’я постраждалого 
внаслідок конфлікту населення, особливо тих, хто 
проживає ближче до «лінії розмежування». Вразливі 
верстви населення, які потребують невідкладної 
продовольчої допомоги, страждають від наслідків 
низки тривалих потрясінь: переселення, втрати 
роботи, неможливості отримати доступ до 
соціальних послуг та пільг, а також інфляції. Для 
них збільшилася незабезпеченість продуктами 
харчування, зокрема через брак доступу до 
продуктів харчування. 

Високі та нестабільні ціни на продукти харчування у 
постраждалих районах постійно зростають. Згідно 
з експрес-аналізом ринків, проведеним Норвезькою 
радою у справах біженців спільно з ACTED та REACH 
у квітні 2020 року, у 26 (93 %) населених пунктах, де 
проводився аналіз, роздрібні продавці повідомляли 
про зростання цін на продукти харчування в 
середньому на 11,6  %180 , порівняно з лютим 2020 
року. За даними Державної служби статистики 
України, ціни на основні продукти харчування різко 
зросли. Порівняно з 2019 роком ціни на гречку зросли 

180  ACCESS Consortium, ‘Rapid Market Assessment’, April 2020.
181  Державна служба статистики України. Споживання основних продуктів харчування (1999-2019). 
182  Там само 

з 19,5 грн до 42,4 грн у Донецькій області (зростання 
на 117  %) та з 16,6 грн до 37,1 грн у Луганській 
області (зростання на 124 %); ціни на яблука зросли 
на 73 % та 55 %, відповідно; на яловичину — на 9 % 
та 10 %, відповідно. Ціни на хліб зросли в Донецькій 
області на 13  %, а в Луганській області та в країні 
в цілому лише, відповідно, на 3  % і 5  %181. Частка 
витрат на продукти харчування у сукупних витратах 
домогосподарств в Україні залишалася приблизно 
стабільною і на початку 2020 року становила 40 %; 
але у другому кварталі зросла до 43 %182. 

Окрім цього, через жорсткіші обмеження для 
запобігання розповсюдженню COVID-19 позитивні 
тенденції попередніх років змінюються на 
гірше. Пандемія посилила гуманітарні потреби, 
особливо на НПУТ, де потреби вищі, а карантинні 
заходи обмежують спроможності пристосування 
постраждалого населення. Найгостріші потреби у 
продуктах харчування спостерігаються на НПУТ, де 
гуманітарний доступ ускладнений. Постраждале 
населення повинно мати доступ до такої основної 
послуги як безпечне, інклюзивне та сприятливе 
навчальне середовище. Мати достатньо продуктів 
харчування. Необхідно зберегти та забезпечити 
засоби до існування. Повинен бути забезпечений 
доступ до достатньої кількості води та мінімального 
рівня санітарії, основних медичних послуг. Також 
мають бути забезпечені можливості задоволення 
найгостріших потреб у сфері соціально-
правового захисту людей, які мають декілька 
факторів вразливості. Потреби постраждалого 
населення мають забезпечуватися в рамках 
багатосекторальних інтегрованих заходів, особливо 
в секторах водопостачання, санітарії та гігієни, 
охорони здоров’я та захисту. 

Рівень життя та механізми пристосування

Близько 58 % населення мають потреби, викликані 
зниженням рівня життя. Зміна засобів до 
існування — використання негативних механізмів 
пристосування та інших стратегій — є одним із 
проявів продовольчої небезпеки. Основними 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ct/sctp/sctp_u_e.xlsx?web=1
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проблемами для домогосподарств у постраждалих 
районах є високий рівень безробіття, нестабільність 
працевлаштування, наявність боргів та втрата 
засобів до існування. Головним сектором сезонної 
зайнятості для домогосподарств у Донецькій та 
Луганській областях є сільське господарство, 
однак ця галузь постраждала внаслідок збройного 
конфлікту і не відновилася повністю до початку 
пандемії, що ускладнює доступ до засобів 
до існування. 

Крім того, очікується, що поточна пандемія 
прискорить економічний спад у 2021 році. За 
оцінками Світового банку183, прогнозований рівень 
інфляції в Україні складе 4,8  % наприкінці 2020 р. 
та 5  % в 2021 р. Аналітики прогнозують профіцит 
поточного рахунку платіжного балансу на рівні 
1,5 % ВВП у 2020 р. та на рівні 1,9 % ВВП у 2021 р. 
Рівень державного боргу в цьому році зросте до 
62 % ВВП проти 50,4 % ВВП у 2019 році, а в 2021 р. 
скоротиться до 58,9  % ВВП. Економічний розрив 
між постраждалими районами та рештою України 
продовжує збільшуватися. Протягом перших 
семи місяців 2020 р. промислове виробництво 
скоротилося, у порівнянні з аналогічним періодом 
2019 р., на 11  відсоткових пунктів у Донецькій 
області та на 21  відсотковий пункт у Луганській 
області, тоді як загальнодержавне скорочення 
склало 8  відсоткових пунктів184. Ці негативні 
тенденції можуть бути пов’язані з впливом 
збройного конфлікту та карантинних заходів. 
Тенденції у роздрібній торгівлі подібні до динаміки 
промислового виробництва. Після незначної 
стабілізації в 2018–2019 роках у 2020 році обсяг 
ринку роздрібної торгівлі скоротився.

Ситуація ускладнюється через пандемію 
COVID-19 та зростання частоти та інтенсивності 
стихійних лих, пов’язаних зі зміною клімату, 
таких як стихійні пожежі, які вплинули на засоби 
до існування та призвели до загибелі понад 600 
тварин у 2020 році. Поєднання техногенних та 
природних катастроф призводить до суттєвого 
зменшення доходів та можливостей їх отримати, 
а, отже, змушує домогосподарства застосовувати 

183  World Bank, ‘COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021’, 7 October 2020.
184  Державна служба статистики України. Індекс промислового виробництва в Україні в 2015-2020 рр. 

негативні стратегії пристосування, такі як 
позичання коштів. Для відновлення та розширення 
засобів до існування постраждале населення 
потребує невідкладної допомоги засобами 
сільськогосподарського виробництва (культури 
з коротким циклом виробництва, матеріали для 
садівництва, поповнення запасів худоби, навчання 
бенефіціарів тощо). Населенню також потрібна 
підтримка для поліпшення доступу до засобів 
до існування у несільськогосподарських галузях 
(наприклад, можливості працевлаштування, 
отримання доходу, тренінги та гранти).

Партнери Кластера продовольчої безпеки та 
засобів до існування визнають наявність значних 
гуманітарних потреб в секторі, пов’язаних як із 
забезпеченням життєво необхідними продуктами 
харчування і засобами до існування, так і 
посиленням життєстійкості та соціального захисту 
людей завдяки їх підтримці засобами до існування. 
Для відновлення доступу постраждалого населення 
до засобів до існування необхідні планування та 
реалізація середньо- та довгострокових заходів.

Моніторинг

У 2021 році Кластер продовольчої безпеки 
та засобів до існування буде здійснювати 
щоквартальний моніторинг споживання продуктів 
харчування, частки витрат на харчові продукти та 
стратегії пристосування для отримання засобів 
до існування. Ці показники представляють два 
ключові виміри продовольчої незабезпеченості, а 
саме: «поточний стан» (на основі оцінки споживання 
продуктів харчування) та «стан виживання» (на 
основі показників економічної вразливості та 
використання ресурсів домогосподарств).

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2014/pr/ipp/ipp_e/ipp_e14.htm
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# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x01 Індекс	споживання	продуктів	харчування
Продовольча	безпека	і	засоби	до	
існування

Оцінка	продовольчої	безпеки/
Міжсекторальна	оцінка	потреб	REACH

x02 Шкала	голоду	домогосподарств	
Продовольча	безпека	і	засоби	до	
існування

Оцінка	продовольчої	безпеки/
Міжсекторальна	оцінка	потреб	REACH

x03 Частка	витрат	на	продукти	харчування
Продовольча	безпека	і	засоби	до	
існування

Оцінка	продовольчої	безпеки/
Міжсекторальна	оцінка	потреб	REACH

x04
Стратегії	пристосування	для	отримання	
засобів	до	існування

Продовольча	безпека	і	засоби	до	
існування

Оцінка	продовольчої	безпеки/
Міжсекторальна	оцінка	потреб	REACH/
Національна	моніторингова	система	МОМ

x05 Індекс	продовольчої	безпеки	
Продовольча	безпека	і	засоби	до	
існування

Оцінка	продовольчої	безпеки/
Міжсекторальна	оцінка	потреб	REACH

x06 Рівень	безробіття
Продовольча	безпека	і	засоби	до	
існування

Державна	служба	статистики/Державна	
служба	зайнятості/Національна	
моніторингова	система	МОМ

Індикатори
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3.3  
Охорона здоров’я

Огляд потреб за секторами 

Небезпека, відсутність технічного обслуговування 
медичних установ та медичного обладнання, які 
вже тривалий час знаходяться у використанні, 
дефіцит медикаментів та медичних товарів, 
недостатня кількість персоналу та обмежений 
доступ до лікарень та аптек суттєво вплинули 
на спроможності системи задовольняти нові та 
поточні потреби в сфері охорони здоров’я як на 
підконтрольних Уряду територіях (ПУТ), так і на 
територіях поза урядовим контролем (НПУТ). 
Ситуація далі ускладнюється через безпосередній 
й опосередкований вплив пандемії COVID-19, яка 
становить особливу загрозу здоров’ю вразливих 
груп населення. 

Кількість випадків захворювання та смертей, 
пов’язаних із COVID-19, постійно зростає. Водночас 

викликають занепокоєння відсутність протоколів 
обмеження розповсюдження та забезпечення 
належного лікування, поширеність інших інфекційних 
захворювань, таких як туберкульоз, ВІЛ, а також 
респіраторних захворювань, у т.ч. грипу та пневмонії, 
через негативний вплив COVID-19 на реалізацію 
відповідних програм. Пандемія також впливає на 
систему вакцинації, яка й раніше була невідповідною. 
Це підвищує ризик спалахів захворювань, яким 
можна запобігти шляхом вакцинації, таких як кір чи 
поліомієліт, особливо серед дітей. 

Відсутність доступу до медичної допомоги, 
небезпека і низький рівень доходів особливо 
впливають на всі вразливі категорії населення, 
причому особливо значними є наслідки для здоров’я 
літніх людей та людей з інвалідністю, які мають 
вищі ризики неінфекційних захворювань, таких як 
гіпертонія, діабет, респіраторні захворювання, рак 

Розподіл потреб за зонами

Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ 
ОБЛАСТІ

1.5млн

0-5км 56 0-5км 23 0-20км 363 0-20км 157

5-20км 229 5-20км 60

ПІДЗОНИ 20+км 278 20+км 102 20+км 98 20+км 154

ЗАГАЛОМ В 
ЗОНІ 563 185 461 311 -

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

1,5млн 54% 14% 38% 13%
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та інші супутні захворювання. Потреби в послугах 
у сфері психічного здоров’я та психосоціальній 
підтримці постраждалого населення, які вже були 
актуальними і раніше, посилюються внаслідок 
значного впливу COVID-19 та опосередкованих 
соціально-економічних наслідків пандемії.

Постраждале населення 

Відповідно до Принципів спільного 
міжсекторального аналізу на 2021 рік, кількість 
людей, які потребуватимуть допомоги, становить 
понад 1,5 мільйона, у тому числі близько 217  000 
дітей (14  %), 721  000 дорослих (47  %) та 580  000 
літніх людей (38 %). Жінки становлять майже 54 % 
постраждалого населення, або близько 821  000 
осіб. З точки зору географічного охоплення, 
потреби на НПУТ (як в межах до 20 км до «лінії 
розмежування», так і поза цією зоною) є гострішими, 
ніж на ПУТ, особливо коли мова йде про доступ 
до медичних послуг або зменшення витрат на 
задоволення основних потреб у сфері охорони 
здоров’я. На ПУТ серйозність потреб варіюється 
як за рівнем віддаленості від «лінії розмежування» 
(чим більша відстань, тим менш серйозні потреби), 
так і за областями (у Донецькій області потреби 
дещо гостріші, ніж у Луганській області). Різниця 
в рівні потреб між Донецькою та Луганською 
областями частково може бути пояснена різною 
епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з COVID-
19, у Донецькій та Луганській областях (ПУТ). На 
момент проведення аналізу в Донецькій області 
повідомлялося про більшу кількість підтверджених 
випадків інфікування, включаючи серед медичних 
працівників. Крім того, більшість показників, що 
використовуються в аналізі, демонструють більший 
ступінь гостроти медичних потреб серед сільського 
населення на ПУТ, порівняно з мешканцями міст.

До вразливих груп належать літні люди, жінки та 
діти, мешканці ізольованих населених пунктів і 
медичні працівники. 

Літні люди становлять 38 % людей, які постраждали 
внаслідок конфлікту. Згідно з останньою оцінкою 

185  ВООЗ. STEPS: Поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні 2019. — 2020. 
186  Там само.

Help Age International, проведеною у квітні-травні 
2020 року, 99 % літніх людей на ПУТ мають принаймні 
одне хронічне захворювання, 87 % мають обмежену 
мобільність і потребують допоміжних пристроїв, 
92  % повідомляють про проблеми з доступом до 
медичних установ та ліків. Крім того, літні люди 
мають найбільший ризик захворіти на COVID-19185. 
Те саме дослідження показує, що 79 % респондентів 
не могли дозволити собі профілактичні засоби 
проти COVID-19 (мило, антисептики, медичні маски, 
латексні рукавички тощо), 71  % осіб потребували 
підтримки для придбання засобів індивідуального 
захисту, а 100  % повідомили про відчуття тривоги 
через COVID-19186. Через ізоляцію та обмежену 
мобільність літні люди потребують особливих 
підходів у наданні допомоги, таких як догляд на дому 
або підтримка на рівні громади/психосоціальна 
підтримка, які мають сприяти подоланню ізоляції, 
самотності та тривоги, викликаної COVID-19. 

Жінки та діти становлять 68  % постраждалих 
унаслідок конфлікту. Понад 240  000 дітей, які 
проживають поблизу «лінії розмежування», 
регулярно стикаються з обстрілами, наземними 
мінами та вибухонебезпечними залишками війни 
(ВЗВ). Жінки та діти, які мешкають в ізольованих 
населених пунктах, часто мають обмежений 
доступ до послуг з охорони репродуктивного 
здоров’я через безпекові фактори, недоступність 
громадського транспорту та обмежені фінансові 
ресурси. Вагітні та жінки, які годують груддю, 
продовжують стикатися з порушенням доступу до 
охорони репродуктивного здоров’я та механізмів 
направлення для отримання допомоги, допологової 
та післяпологової допомоги та практик безпечної 
пологодопомоги. Послуги з охорони материнського 
здоров’я переважно недоступні через відсутність 
кваліфікованих спеціалістів та те, що механізми 
перенаправлення не працюють. Жінки та діти, 
які постраждали внаслідок збройного конфлікту, 
також мають більше ризиків виникнення проблем зі 
здоров’ям, пов’язаних з психологічними травмами 
та пораненнями, що вимагає постійної медичної 
допомоги та надання психосоціальної підтримки та 
регулярного обстеження. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336643/WHO-EURO-2020-1468-41218-56061-ukr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Жінки та дівчинки також вразливіші до 
застосування негативних стратегій пристосування, 
таких як сексуальні послуги заради виживання, що 
часто призводить до небажаної вагітності та абортів, 
а також підвищує ризик передачі ВІЛ та інфекцій, що 
передаються статевим шляхом, (ІПСШ). 

Мешканці ізольованих населених пунктів 
належать до тих, хто найбільше постраждав 
унаслідок збройного конфлікту. Здебільшого 
це літні люди (41  %), люди з інвалідністю 
(13  %  домогосподарств) та люди з хронічними 
захворюваннями187. За даними оцінки REACH, 
проведеної в 2019 році в ізольованих населених 
пунктах, 40  % домогосподарств повідомили 
про проблеми з доступом до медичних послуг. 
Здатність домогосподарств задовольняти 
основні потреби у сфері охороні здоров’я ще 
нижче в сільській місцевості, особливо через 
високу вартість або недоступність транспорту та 
відсутність послуг швидкої допомоги188. Зокрема, 
результати нещодавнього моніторингу з питань 
захисту 16 ізольованих населених пунктів уздовж 
«лінії розмежування» демонструють, що лише 10 
з 16 (або 63 %) населених пунктів мали достатній 
доступ до громадського транспорту, 7 (44  %) 
повідомили про хороше покриття мобільного 
зв’язку, 5 (31  %) мали доступ до послуг швидкої 
допомоги, та 16 (100 %) населених пунктів не мали 
ані аптек, ані медичних пунктів, в яких вони могли 
б отримати медичну допомогу189. Крім того, жителі 
ізольованих населених пунктів відчувають більший 
рівень страху та тривоги: 74  % домогосподарств 
повідомили про періодичне або постійне відчуття 
загрози життю в денний час, а ще більша частка 
(80 %) — про наявність такого відчуття вночі190. 

У постраждалих унаслідок конфлікту районах 
бракує медичних працівників. Вони часто 
перевантажені та стикаються з більшим ризиком 
психологічних розладів через те, що стають 
свідками травматичних подій. Для багатьох існує 
ризик вигорання та зараження інфекційними 

187  REACH, ‘Protection Assessment of Isolated Settlements. February 2019’. 
188  Там само.
189  UNHCR. Preliminary results of Protection Monitoring of Isolated Settlements in Donetska and Luhanska oblasts (dataset). 
190  REACH, ‘Protection Assessment of Isolated Settlements’, February 2019. 
191  Дані Центру громадського здоров’я.

захворюваннями через використання неналежних 
або застарілих медичних матеріалів та обладнання. 
Це викликає особливе занепокоєння з огляду на 
ситуацію з COVID-19. Станом на 14 листопада 2020 
року було зареєстровано 1 076 підтверджених 
випадків COVID-19 серед медичних працівників 
Донецької та Луганської областей, з них 598 — 
у Донецькій та 478 — у Луганській областях191. 
Оскільки багато кваліфікованих медичних 
працівників виїхали з регіону через небезпеку, ті, хто 
залишається, часто не мають достатньої кваліфікації 
та надають медичні послуги в умовах значного 
перевантаження, обмежених ресурсів, відсутності 
необхідного обладнання, погіршення медичної 
інфраструктури та відсутності можливостей 
підвищення кваліфікації. 

Аналіз потреб 

За оцінками, близько 1,52 мільйона людей 
потребують гуманітарної допомоги в сфері охорони 
здоров’я внаслідок прямого та опосередкованого 
впливу збройного конфлікту та пандемії COVID-19 
на послаблені системи охорони здоров’я на 
ПУТ та НПУТ. 

Інфраструктура охорони здоров’я постраждала під 
час збройного конфлікту через пошкодження або 
відсутність технічного обслуговування. Установи, 
які не отримують підтримки, з часом закриваються 
або скорочують послуги через недостатнє 
фінансування. Медична інфраструктура суттєво 
погіршилась у постраждалих внаслідок конфлікту 
областях, особливо у сільській місцевості. Доступ 
до медичних послуг та невідкладної медичної 
допомоги вздовж «лінії розмежування» залишається 
ускладненим через обмежену доступність 
громадського транспорту, пошкодження дорожньої 
інфраструктури та обмеження пересування через 
пункти перетину. Усі ці фактори створюють труднощі 
для гуманітарних організацій при доставленні ліків 
із ПУТ на НПУТ. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/08/REACH_report_isolated-settlements_2019_0.pdf.
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/08/REACH_report_isolated-settlements_2019_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/08/REACH_report_isolated-settlements_2019_0.pdf
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Майже кожне третє домогосподарство у 
20-кілометровій зоні вздовж «лінії розмежування» 
серйозною перешкодою для доступу до медичних 
послуг вважає відстань і брак транспорту. Люди 
з інвалідністю, літні люди, жінки та сім’ї з малими 
дітьми є одними з найбільш постраждалих груп. 
Під час збройного конфлікту було пошкоджено 
служби первинної медико-санітарної допомоги, 
і це має значний негативний вплив на більшість 
вразливих груп населення (літніх людей, дітей та 
жінок), які мають обмежений доступ до базової 
первинної профілактики. Унаслідок тривалого 
збройного конфлікту сільські медичні заклади на 
ПУТ опинилися «відрізаними» від спеціалізованих 
медичних установ у містах на НПУТ. Небезпека, 
відсутність технічного обслуговування закладів 
охорони здоров’я та медичного обладнання, які вже 
значний час знаходяться у використанні, дефіцит 
медикаментів та медичних засобів, брак персоналу 
та обмежений доступ до лікарень та аптек суттєво 
знизили спроможності системи охорони здоров’я 
задовольняти нові та поточні потреби. Ця ситуація 
ще більше загострилася через пандемію COVID-19. 

На початку 2020 року Уряд України (Міністерство 
охорони здоров’я (МОЗ) та Національна служба 
здоров’я України (НСЗУ)) розпочали реформу, 
яка має на меті змінити підходи до надання 
медичних послуг по всій країні. Попри те, що вже 
можна побачити як деякі зрушення, так і певні 
проблеми, пов’язані з реформою, через наслідки 
пандемії ще зарано оцінювати вплив реформи на 
гуманітарне реагування.

Пандемія COVID-19 становить великий ризик для 
здоров’я людей. Станом на листопад 2020 року, за 
оцінками, рівень смертності від COVID-19 в Україні 
становив 1,9  %, залежно від віку пацієнтів, стану 
здоров’я до зараження та якості й спроможностей 
місцевої системи охорони здоров’я виявляти 
випадки на ранніх термінах та забезпечувати 
належний догляд та лікування. Як видається, 
медичні системи на ПУТ та НПУТ недостатньо 
оснащені для дотримання необхідних протоколів 
уповільнення та запобігання розповсюдженню 
COVID-19. Необхідні обсяги тестування досі не 

192  Avert, ‘HIV and AIDS in Ukraine’, 2019. 

досягнуті через обмежені можливості проведення 
тестів методом полімеразної ланцюгової реакції 
(ПЛР) у країні. Ситуація також ускладнюється 
через недостатнє оснащення лікарень, збільшення 
кількості випадків інфікування серед медичних 
працівників, відсутність фахівців з інфекційних 
хвороб, вірусологів, епідеміологів, брак необхідних 
засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), а також 
низку інших негативних факторів та часто 
незрозумілі механізми направлення пацієнтів для 
отримання допомоги. Хоча деякі ініціативи МОЗ та 
партнерів Кластера охорони здоров’я забезпечили 
важливі покращення упродовж літа та осені 2020 
року, прогнози ВООЗ щодо рівня захворюваності 
викликають серйозні занепокоєння. Окрім 
того, сезонні захворювання в зимовий період 
та відповідні механізми пристосування можуть 
ускладнити контроль, виявлення та діагностику 
COVID-19. Це також може сприяти поширенню 
інших інфекційних захворювань і, отже, спричиняти 
збільшення сезонної захворюваності на різні 
додаткові респіраторні захворювання (пневмонію, 
сезонний грип тощо), що погіршує вже складні 
умови на всіх рівнях медичної допомоги. 

Пандемія COVID-19 також виявила прогалини 
щодо наявності медичних даних. У Донецькій 
та Луганській областях система збору медичних 
даних та доказової медичної інформації була 
недосконалою ще до збройного конфлікту. Конфлікт 
призвів до подальшого скорочення збору даних та 
інформації. Без необхідних даних складно приймати 
рішення про те, куди спрямовувати медичні ресурси 
та яким заходам надавати пріоритет. Ці прогалини 
також знижують здатність контролювати якість 
та ефективність послуг, що надаються, щоби 
забезпечити відповідальність постачальників 
медичних послуг перед населенням.

Інфекційні хвороби становлять серйозну загрозу 
здоров’ю людей у постраждалих унаслідок 
конфлікту районах України. Про це свідчить, 
зокрема, поширеність туберкульозу в країні 
загалом та особливо у вразливих громадах та 
серед хворих на ВІЛ, а також дітей192. Донецька 
та Луганська області мають одні з найвищих 

https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/eastern-europe-central-asia/ukraine
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показників поширеності туберкульозу та ВІЛ/СНІДу 
порівняно з іншими областями. Надання послуг для 
лікування ВІЛ та туберкульозу на НПУТ у Донецькій 
і Луганській областях під час збройного конфлікту 
залежить від міжнародної допомоги, включаючи 
закупівлю лабораторних матеріалів та обладнання, 
препаратів для лікування туберкульозу/ВІЛ 
та надання соціальної підтримки пацієнтам. 
Відсутність регулярної звітності та систем 
повноцінного моніторингу та оцінки призводить 
до зменшення доступу до достовірних даних та 
погіршення якості нагляду і моніторингу програм 
лікування ВІЛ/туберкульозу на НПУТ.

Пандемія COVID-19 може створити нові фактори 
ризику для реалізації програм лікування ВІЛ/ 
туберкульозу. Основними проблемами для 
реалізації програм боротьби з туберкульозом 
є зменшення обсягів виявлення випадків 
туберкульозу, в тому числі в відкритій формі, 
через карантин; ризики невиконання складових 
програми (транспортування мокротиння, питання 
біологічної безпеки, моніторингові візити до 
регіонів, тренінги, надання психосоціальної 
підтримки); складнощі організації курсу лікування 
під безпосереднім наглядом лікарів в умовах 
виписки більшої кількості хворих на туберкульоз 
зі стаціонарних установ; забезпечення належного 
моніторингу протягом усього курсу лікування 
туберкульозу; ризик перерв у забезпеченні 
ліками та потенційні затримки із закупівлею 
діагностичних матеріалів та ліків від туберкульозу. 
Основними проблемами для реалізації програм 
для пацієнтів з ВІЛ на НПУТ є обмежений доступ до 
послуг профілактики ВІЛ, включаючи запобігання 
передачі ВІЛ від матері до дитини та скорочення 
заходів зменшення шкоди; можливе зменшення 
тестування на ВІЛ, пов’язане із карантином та 
обмеженнями на пересування; обмежений доступ 
до тестування на вірусне навантаження та до інших 
лабораторних досліджень; недостатній доступ 
до ранньої діагностики ВІЛ у немовлят; низький 
рівень зв’язку та утримання пацієнтів у програмах 
догляду; обмежена можливість діагностики та 
лікування опортуністичних інфекцій; потенційні 
затримки із закупівлею та розповсюдженням 

193  ВОЗ. Фактори ризики неінфекційних захворювань в Україні у 2019 році. 

матеріалів для діагностики та препаратів для 
лікування ВІЛ для планування багатомісячних 
курсів лікування. Програми з лікування ВІЛ та 
туберкульозу передбачають регулярне оновлення 
керівних принципів та навчання спеціалістів та 
медичних працівників, але це важко забезпечити 
через поточні обмеження на пересування. 

Коронавірусне захворювання COVID-19 та 
пов’язані з ним медичні та соціальні заходи (так 
звані «немедичні заходи») також вплинули на 
невизначеність поставок вакцин на НПУТ та 
наявні, але неоптимальні поставки вакцин на ПУТ. 
Це найбільше виплинуло на планову імунізацію в 
Україні — зокрема, на графік щеплень проти кору, 
епідемічного паротиту, краснухи, поліомієліту, 
дифтерії, правця, певних типів менінгококових 
менінгітів, гепатитів А та В. За останні роки часті 
перебої з постачанням вакцин негативно вплинули 
на щеплення дітей, що призвело до збільшення 
кількості неімунізованих дітей віком до п’яти 
років. Викликає занепокоєння система управління 
та координації розподілу інактивованої вакцини 
проти поліомієліту (ІПВ) для рутинної імунізації. Так, 
навіть якщо наступного року буде запроваджена 
вакцина проти COVID-19, досягти колективного 
імунітету може бути складно, і, навіть якщо це 
станеться, його тривалість може бути занадто 
короткою, щоб забезпечити певний рівень захисту 
вразливих громад.

Низький рівень вакцинації збільшує захворюваність 
та ризик інфекційних захворювань. Наприклад, 
спалах кору, який розпочався у 2016 році і триває 
досі, за останні чотири роки посилився. Відсутність 
своєчасного виявлення, звітності та реагування 
на спалахи захворювань продовжує залишатись 
проблемою для медичної системи охорони на 
сході України. 

Близько 30  % населення, яке проживає в 
постраждалих унаслідок конфлікту районах на 
ПУТ, становлять літні люди, які часто страждають 
на низку хронічних захворювань, включаючи 
гіпертонію, діабет, респіраторні та супутні 
захворювання193. Єдиним джерелом доходу для 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/469174/Risk-factors-NCD-Ukraine-summary-ukr.pdf
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більшості літніх людей є пенсії, але їх недостатньо 
для покриття місячних витрат, не кажучи вже 
про оплату медичних послуг. Через обмежені 
можливості отримання доходу в постраждалому 
регіоні молодші члени сім’ї переїхали і залишили 
людей похилого віку самих. Люди з інвалідністю 
опинилися в ще більш ізольованому та складному 
становищі, оскільки їм важко пересуватися та 
отримувати необхідну медичну допомогу. 

Для роботи системи охорони здоров’я критично 
важливим є утримання медичних працівників. 
Багато медичних працівників виїхали зі сходу 
України після початку збройного конфлікту, що 
призвело до дефіциту кадрів в сфері охорони 
здоров’я. На НПУТ на брак медичних працівників 
також впливає низька заробітна плата, але 
наскільки гострою там є проблема дефіциту кадрів 
невідомо. Нестача спеціалізованого медичного 
персоналу викликає занепокоєння, оскільки 
багатьом медичним працівникам, що залишились, 
бракує підготовки, досвіду та навичок лікування 
пацієнтів. Середній вік медичних працівників 
досить значний, що також викликає занепокоєння. 
Відсутність координації між рівнями первинної, 
вторинної та третинної медичної допомоги також 
впливає на механізми перенаправлення та доступ 
пацієнтів до відповідної інформації щодо послуг. 

Доступ до послуг з охорони репродуктивного 
здоров’я обмежений для більшості постраждалого 
населення в районах уздовж «лінії розмежування» 
через небезпеку, недоступність громадського 
транспорту та дуже часто високу вартість послуг. 
Порушення роботи системи направлень для 
отримання послуг також спричиняє зниження 
якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів. На 
жінок та дітей непропорційно впливає відсутність 
якісних послуг з охорони репродуктивного 
здоров’я на різних рівнях медичної допомоги. 
Вагітні жінки та жінки, які годують груддю, 
продовжують стикатися з порушенням 
доступу до послуг з охорони репродуктивного 
здоров’я та механізмів перенаправлення, до 

194  Інститут психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
195  UN, ‘Policy Brief COVID-19 and the need for action on mental health’, 2020.
196  Гаряча лінія ГО «Ла Страда-Україна»

допологового та післяпологового догляду та 
безпечної пологодопомоги. Охорона здоров’я 
матері в основному недоступна через відсутність 
кваліфікованих фахівців та через те, що не працюють 
системи направлення для отримання таких послуг. 
Як повідомляється, у тих установах, які надають 
такі послуги, бракує основного діагностичного 
обладнання та лікарських засобів, а також засобів 
планування сім’ї для надання якісних послуг тим, 
хто цього потребує.

Потреби в сфері психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки населення, яке 
постраждало внаслідок конфлікту, загострюються 
через вплив пандемії COVID-19 та її соціально-
економічні наслідки. Деякі люди особливо   вразливі, 
наприклад, літні люди, зокрема люди з когнітивними 
розладами або деменцією; люди з психосоціальними 
порушеннями, а також ті, хто мешкає в установах 
або є безпритульними. Повідомлялося про 
декілька спалахів захворювання в психіатричних 
лікарнях України, де розповсюдженню COVID-19 
можуть сприяти умови перебування, а також 
тривалість лікування (яка становить, як правило, 
30 днів і більше). Медичні працівники відчувають 
сильний стрес через страх передачі COVID-19 
родичам або друзям (49,4 %), відсутність захисного 
обладнання (47,8  %), те, що вони стають свідками 
смертей пацієнтів від COVID-19 (47,6  %) та через 
низку інших факторів194, і, відтак, потребують 
комплексної психосоціальної підтримки195. На 
«гарячі лінії» надходить багато повідомлень про 
випадки домашнього насильства196, що викликає 
занепокоєння. А перерви в навчанні є одним із 
найважливіших факторів, що впливають на дітей та 
сім’ї. Цей фактор загострює проблеми з доступом 
до навчання на сході України, які існували і раніше. 
Ситуація ускладнюється через брак розуміння 
того, які механізми пристосування можна 
використовувати для забезпечення психічного 
здоров’я та психосоціального добробуту під час 
COVID-19 (54  %) та які є механізми пристосування 
для зменшення стресу та тривоги (35  %). Крім 
того, у людей викликає занепокоєння наявність 
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хворих на COVID-19 в їхніх громадах, що збільшує 
психологічний стрес в громадах (17 %)197. 

Під час карантину засоби доступу до послуг у 
сфері психічного здоров’я та психосоціальної 
підтримки зазнали суттєвих змін, оскільки 
більшість гуманітарних організацій, які надавали 
психосоціальну підтримку, були змушені перейти на 
віддалені формати роботи, що призвело до низки 
проблем. Необхідно було провести реорганізацію 
та навчання персоналу з питань дистанційної 
роботи. Доступ до послуг, що надаються віддалено, 
залишається ускладненим для бенефіціарів і 
не є широко розповсюдженим через низьку 
якість мобільного зв’язку та інтернет-з’єднання 
у межах до 20 км від «лінії розмежування», а 
також через обмежені навички літніх людей у   
користуванні смартфонами, месенджерами та 
загальні технологічні навички. Деякі служби у 
сфері психічного здоров’я та психосоціальної 
підтримки були закриті через зміну умов роботи. 
Загальнодержавні та нещодавно створені «гарячі 

197  REACH and Health Cluster, ‘Knowledge, Attitude and Practice Survey’, 2020.

лінії» забезпечують психологічну підтримку та 
створюють можливості для тих, хто не має доступу 
до будь-якої іншої допомоги. Однак послуги у сфері 
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, 
що надаються телефоном, мають багато обмежень. 
Необхідно докладніше проаналізувати ефективність 
таких методів надання послуг за нових обставин, 
спричинених пандемією. А послуги у сфері 
психічного здоров’я, що надаються державними 
службами, в основному передбачають перебування 
пацієнта в медичній установі. Такі послуги 
необхідно поступово реформувати та передати їх 
надання на рівень громад. Пріоритет слід надавати 
забезпеченню послуг за місцем перебування 
пацієнта, оскільки такий формат пов’язаний з 
меншими ризиками передачі інфекції, порівняно з 
перебуванням в установі, та може застосовуватися 
у населених пунктах уздовж «лінії розмежування», 
де люди з психічними, неврологічними та 
наркологічними захворюваннями стикаються зі 
значними проблемами, намагаючись отримати 
доступ до спеціалізованих послуг та ліків.

# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x01
Кількість	нових	госпіталізованих	хворих	на	COVID-19	на	100	тис.	
населення	за	тиждень	(у	середньому	за	останній	місяць) Охорона	здоров’я Центр	громадського	здоров'я	

x02
Кількість	смертей,	пов’язаних	з	COVID-19,	на	100	тис.	населення	
за	тиждень	(у	середньому	за	останній	місяць) Охорона	здоров’я Центр	громадського	здоров'я	

x03
Кількість	нових	підтверджених	випадків	на	100	тис.	населення	за	
тиждень	(у	середньому	за	останній	місяць) Охорона	здоров’я Центр	громадського	здоров'я	

x04 Кількість	медичних	працівників,	які	захворіли	на	COVID-19	 Охорона	здоров’я Центр	громадського	здоров'я	

x05
Частка	позитивних	тестів	в	установах,	де	здійснюється	контроль,	
у	середньому	за	2-тижневий	період Охорона	здоров’я Центр	громадського	здоров'я	

x06

Відсоток	медичних	закладів	вторинного/третинного	рівня,	де	є	
відділення	інтенсивної	терапії,	зокрема	забезпечені	киснем	та	
апаратами	ШВЛ		 Охорона	здоров’я Центр	громадського	здоров'я	

Індикатори COVID-19
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# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x01
Кількість	лікарів	на	10	000	населення,	за	областями/
адміністративно-територіальними	одиницями Охорона	здоров’я Центр	медичної	статистики

x02
Відсоток	домогосподарств,	які	заявляють,	що	за	потреби	мають	
доступ	до	послуг	у	сфері	психічного	здоров’я Охорона	здоров’я

Міжсекторальна	оцінка	(REACH)	
2020	р.

x03
Відсоток	домогосподарств,	які	заявляють,	що	за	потреби	мають	
доступ	до	послуг	з	реабілітації	після	травм Охорона	здоров’я

Міжсекторальна	оцінка	(REACH)	
2020	р.

x04

Відсоток	домогосподарств,	які	часто	або	постійно	стикалися	зі	
складнощами	щодо	доступу	до	медичної	допомоги	за	останні	12	
місяців Охорона	здоров’я

Міжсекторальна	оцінка	(REACH)	
2020	р.

x05
Відсоток	домогосподарств,	які	зменшили	медичні	витрати	через	
брак	ресурсів	для	задоволення	основних	потреб Охорона	здоров’я

Міжсекторальна	оцінка	(REACH)	
2020	р.	

x06
Охоплення	вакцинацією	проти	кору	серед	дітей	віком	до	12	
місяців Охорона	здоров’я

Міністерство	охорони	здоров’я	
України

x07
Охоплення	вакцинацією	проти	дифтерії,	правця	та	кашлюку	
(DTP3)	серед	дітей	віком	до	12	місяців Охорона	здоров’я

Міністерство	охорони	здоров’я	
України

x08
Охоплення	вакцинацією	проти	поліомієліту	(POL3)	серед	дітей	
віком	до	12	місяців Охорона	здоров’я

Міністерство	охорони	здоров’я	
України

x09

Кількість	людей	з	діагностованими	онкологічними	
захворюваннями	на	100	тис.	населення,	за	областями/
адміністративно-територіальними	одиницями Охорона	здоров’я Центр	медичної	статистики

x10
Кількість	людей	з	діагностованими	ІПСШ	на	100	тис.	населення,	
за	областями/адміністративно-територіальними	одиницями Охорона	здоров’я Центр	медичної	статистики

x11 Кількість	людей	з	діагностованим	туберкульозом Охорона	здоров’я Центр	медичної	статистики

Гуманітарні індикатори охорони здоров’я
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3.4  
Захист

Огляд потреб за секторами

У 2020 році залишались значні потреби в сфері захисту, 
які ще більше загострились через пандемію COVID-19 
та пов’язані карантинні обмеження. До наявних 
проблем у секторі захисту належать питання захисту 
цивільних осіб, свобода пересування, забруднення 
територій мінами і ВЗВ, питання, пов’язані з майном 
та оформленням документації (включаючи свідоцтва 
про народження та смерть), виплати соціальних 
виплат та пенсій, надання послуг психосоціальної 
підтримки та впровадження довгострокових рішень 
для ВПО. На додаток до сукупних довгострокових 
наслідків збройного конфлікту, зокрема проблем 
доступу до основних послуг у районах уздовж «лінії 
розмежування» та на НПУТ та наслідків для психічного 
здоров’я постраждалих внаслідок конфлікту людей, 
вразливість постраждалого населення посилилась 
через пандемію COVID-19 та заходи реагування на 

неї органів влади. Це особливо відчутно у сільській 
місцевості та в ізольованих населених пунктах, де 
протягом декількох місяців не працював громадський 
транспорт, що обмежувало доступ до послуг та 
засобів до існування. Непропорційно значного 
впливу зазнали літні люди та люди з інвалідністю, 
оскільки їхні опікуни та соціальні працівники не могли 
дістатися до них для надання необхідної підтримки. 
Ситуація навколо пандемії COVID-19 залишається 
непередбачуваною, і взимку 2020-2021 рр. кількість 
заражених COVID-19 людей, ймовірно, збільшиться. 
Це призведе до подальших карантинних обмежень, 
які можуть ще більше загострити проблеми в 
сфері захисту.

Постраждале населення

Проблеми захисту на НПУТ. Люди, які проживають на 
НПУТ, є одними з найбільш вразливих груп, оскільки 

Розподіл потреб за зонами

Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ 
ОБЛАСТІ

2,8млн

0-5км 148 0-5км 79 0-20км 667 0-20км 257

5-20км 361 5-20км 93

ПІДЗОНИ 20+км 475 20+км 178 20+км 152 20+км 233

ЗАГАЛОМ В 
ЗОНІ 984 350 818 491 159

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,8млн 55% 15% 38% 13%
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їхні можливості реалізації основних економічних 
та соціальних прав залишаються обмеженими, у 
тому числі права на достатній життєвий рівень і на 
фізичне та психічне здоров’я. Вони стикаються з 
порушеннями прав людини та проблемами захисту, 
включаючи право на життя внаслідок обстрілів 
та забруднення території мінами/ВЗВ. Після 
запровадження обмежень пересування через «лінію 
розмежування» в зв’язку з COVID-19 економічна 
ізоляція також посилилася через перешкоди доступу 
до пенсій та соціальних виплат. Обмеження свободи 
пересування вплинуло на доступ до документації, 
оскільки люди, які проживають на НПУТ, не 
можуть поїхати на ПУТ для отримання свідоцтв 
про народження та документів, що посвідчують 
особу. Свобода пересування суттєво обмежена, 
оскільки людям, які подорожують з НПУТ на ПУТ, 
пропонується підписати заяву про те, що їм може 
бути не дозволено повертатися назад до скасування 
карантинних заходів без зазначення дати. Крім 
того, люди зобов’язані встановити додаток «Дій 
вдома», який контролює дотримання ними режиму 
самоізоляції протягом двох тижнів після перетину 
«лінії розмежування». Поточні обмеження для 
гуманітарних організацій не дозволяють реалізувати 
низку програм в сфері захисту. Наприклад, не можуть 
проводитися програми в сфері протимінної діяльності, 
інформування про небезпеку вибухонебезпечних 
предметів, надання психосоціальної підтримки, 
запобігання та реагування на гендерно зумовлене 
насильство, що обмежує доступ до гуманітарної 
допомоги людям, які проживають на НПУТ. 

Проблеми захисту в ізольованих населених пунктах 
на ПУТ. В ізольованих населених пунктах проживає 
велика кількість людей з особливими потребами. За 
оцінками, майже 40 % членів домогосподарств —літні 
люди, а 13 % — люди з інвалідністю198. У багатьох із цих 
населених пунктів відсутня базова інфраструктура, 
така як аптеки, продовольчі магазини, які працюють 
щоденно, поштові відділення та медичні установи. 
Надання послуг в ізольованих селах обмежено через 
небезпеку і складність проїзду, від чого найбільше 
страждають ті, хто найбільше потребує таких послуг. 
Широко поширені негативні стратегії пристосування, 

198  REACH, ‘Protection assessment of isolated settlement in GCA’, 2019.
199  УВКБ. Україна. COVID-19. Моніторинговий звіт з питань захисту № 4. — Травень 2020 р. 

зокрема обмеження витрат на медичні послуги та 
скорочення витрат на продовольство. У випадку 
поширення COVID-19 в районах уздовж «лінії 
розмежування», це матиме руйнівний вплив через 
велику частку літніх людей, брак умов для запобігання 
COVID-19 (наприклад, відсутність чистої проточної 
води) та реагування на пандемію (брак медичних 
установ), а також можливе припинення роботи 
громадського транспорту, яке передбачається у разі 
перевищення епідеміологічних порогів199. Миття рук з 
милом та водою є одним з найефективніших заходів 
запобігання COVID-19, але постраждалі внаслідок 
конфлікту люди, які проживають у населених пунктах 
уздовж «лінії розмежування» як на НПУТ, так і на 
ПУТ часто не мають доступу до чистої води через 
пошкоджену інфраструктуру водопостачання.

Літні люди та люди з інвалідністю. Травми, хронічні 
та важкі захворювання зумовлюють їхні особливі 
потреби щодо допомоги з забезпеченням житлом, 
доступом до життєво необхідних послуг, нехарчових 
товарів та води, санітарії та гігієни. Крім того, багато 
літніх людей і людей з інвалідністю не можуть 
отримати необхідні документи на підтвердження 
своєї інвалідності, травми чи захворювання, що ще 
більше ускладнює їхній доступ до державних послуг. 
Люди з хронічними та важкими захворюваннями 
потребують регулярної медичної допомоги, а також 
доступних ліків. Через економічну вразливості 
багато з них змушені обирати між купівлею продуктів 
харчування, оплатою комунальних послуг або 
придбанням ліків. Літнім людям, особливо якщо 
вони опинилися без підтримки тих, хто зазвичай за 
ними доглядає, через проблеми зі здоров’ям складно 
адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. 
Люди з інвалідністю третьої групи повинні регулярно 
проходити обстеження в медико-соціальних комісіях. 
Хоча до законодавства було внесено зміни, що 
дозволяють під час карантину виплачувати соціальні 
виплати без регулярних медичних оглядів, якщо група 
інвалідності не буде підтверджена, усі призначені 
виплати доведеться повернути державі.

Захист ВПО та довгострокові рішення. 55  % ВПО 
повідомляють, що почуваються інтегрованими у 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/unhcr_ukraine_protection_report_4_ukr.pdf
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нових громадах, а основними умовами для успішної 
інтеграції залишаються наявність житла, регулярного 
доходу та працевлаштування. Близько 39  % ВПО 
повідомляють, що не мають наміру повертатися 
до населених пунктів, звідки вони виїхали, а 
44  % обирають варіанти відповіді «можливо в 
майбутньому» або «важко відповісти»200. Тому 
необхідно посилити заходи із забезпечення доступу 
ВПО до засобів до існування та можливостей 
працевлаштування, належного житла та рівного 
доступу до медичної допомоги та послуг там, де вони 
зараз проживають. Хоча наприкінці 2018 року Уряд 
України розробив План заходів з реалізації Стратегії 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб, проте 
залишалися питання його фінансового забезпечення. 
Багато ВПО стикаються з постійними проблемами 
у пошуках довгострокових рішень. Варто зазначити, 
що опитування серед ВПО, які повернулись на НПУТ, 
показало, що для 86 % людей працездатного віку та 
94  % літніх людей основною причиною повернення 
була наявність там житла — відтак, вони не мали 
сплачувати орендну плату за житло. Загалом, 73  % 
респондентів, які повернулися, покладаються на 
пенсії як на основне джерело доходу. Це свідчить про 
те, що переселенцям старшого віку особливо складно 
інтегруватися після переселення та вони потребують 
додаткової допомоги у пошуку доступного житла та 
підтримки для задоволення своїх основних потреб. 

Водночас у чинних програмах забезпечення 
житлом, що реалізуються місцевими органами 
влади, пріоритет надається ВПО працездатного 
віку201. За підрахунками, близько 6  000 людей 
проживають у місцях компактного проживання і 
можуть мати підвищений ризик зараження COVID-19 
через погані санітарні умови та неможливість 
самоізоляції внаслідок тісних умов проживання. 
Впровадження карантинних заходів, пов’язаних з 
COVID-19, призвело до значного економічного спаду 
в країні, а економічне становище багатьох сімей 
ВПО погіршилось через втрату роботи або вимушену 
неоплачувану відпустку202. Вразливість тих, хто 
не працює, неповних родин, людей з хронічними 

200  МОМ. Звіт Національної системи моніторингу. — Червень 2020 р. — С. 29 
201  Там само. 
202  IDPCouncils. Переселенці: життя до і під час COVID-19. — Серпень 2020 р. 
203  МОМ. Звіт Національної системи моніторингу. — Червень 2020 р.
204  Там само.

захворюваннями або інвалідністю та літніх людей ще 
більше загострилася. З огляду на те, що ринок праці 
й раніше був нестабільним (особливо для молоді), 
домогосподарства змушені використовувати свої 
обмежені заощадження, через що вони можуть бути 
не готовими до можливих майбутніх потрясінь. Як 
результат, найбільш незахищені категорії населення 
залишаються вразливими до ризиків у сфері 
захисту, у т.ч. торгівлі людьми, експлуатації праці 
та зловживань. 

Рівень зайнятості серед ВПО нижчий за середній по 
країні. Крім того, 24 % опитаних ВПО повідомляють, 
що вони перебувають у неоплачуваній або частково 
оплачуваній відпустці, причому жінки опинилися в 
порівняно гіршому становищі203. Економічні наслідки 
COVID-19 можуть непропорційно вплинути на доступ 
внутрішньо переміщених жінок та дівчат до засобів 
до існування, що, своєю чергою, може ще більше 
підвищити ризик стати жертвами торгівлі людьми, 
включаючи сексуальне насильство. Відсутність 
роботи є фактором, який може спричинити нове 
переселення та перешкоджає довгостроковому 
розв’язанню проблем ВПО та їх інтеграції до нових 
громад. Серед 60 % ВПО, які винаймають житло, 27 % 
повідомили про ризик виселення з поточного житла 
через неможливість внесення орендної плати204. ВПО 
особливо постраждали від розділення сімей, оскільки 
вони не можуть поїхати на НПУТ для відвідування 
членів сім’ї та літніх родичів через обмеження на 
перетин «лінії розмежування», пов’язані з COVID-19. 
ВПО, які мають реєстрацію місця проживання на НПУТ, 
не змогли б повернутися на ПУТ, якщо вони поїхали б 
на НПУТ, а ВПО з реєстрацією місця проживання на 
ПУТ мають дуже мало шансів отримати дозвіл на 
перетин «лінії розмежування» з боку НПУТ. 

Аналіз потреб 

Захист цивільного населення

Цивільне населення, яке проживає вздовж 
«лінії розмежування», продовжує страждати від 
порушення норм міжнародного гуманітарного права 

https://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_17_ukr_web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/07_2020_sss_report_idps_life_before_and_during_the_covid-19_ukr.pdf
https://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_17_ukr_web.pdf
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та міжнародного права прав людини. З початку 
збройнго конфлікту 3 369 цивільних осіб загинули, 
а понад 7  000 зазнали поранень205. Станом на 30 
листопада 2020 року було зареєстровано 140 жертв 
серед цивільного населення (86 чоловіків, 39 жінок, 
9 хлопчиків, 6 дівчинок), що на 15 % менше порівняно 
з аналогічним періодом 2019 року. У 2020 році 87 % 
жертв серед цивільного населення, пов’язаних з 
обстрілами та використанням стрілецької зброї, були 
зареєстровані на НПУТ. Частка постраждалих від 
мін/ВЗВ зросла з 2016 року і в 2020 році становила 
50  % усіх жертв (15 загиблих та 55 поранених, з 
них 54 чоловіків, 10 жінок та 6 хлопчиків). Хоча 
постраждалим особам надається основна медична 
допомога, бракує комплексних реабілітаційних 
програм для постраждалих та їхніх сімей. 
Відшкодування жертвам серед цивільного населення 
є мінімальними, оскільки відсутня комплексна 
державна політика та механізм відновлення 
прав та відшкодування шкоди цивільним особам, 
постраждалим під час бойових дій. Також не існує 
такого механізму для родичів загиблих. З моменту 
набуття чинності домовленостей про припинення 
вогню 27 липня 2020 року кількість порушень 
режиму припинення вогню значно зменшилася. 
Хоча серед цивільного населення не було жертв 
унаслідок активних бойових дій, люди продовжують 
страждати від мін та ВЗВ. Водночас з початку 
збройного конфлікту було понад 20 домовленостей 
про припинення вогню, і важко передбачити, як довго 
триватимуть поточні домовленості. 

Обмеження свободи пересування. Заходи щодо 
стримування COVID-19, вжиті національними 
органами влади та установами на НПУТ, значно 
обмежили рух через «лінію розмежування». 
Пункти перетину були закриті 16 березня 2020 
року, в результаті чого люди по обидва боки «лінії 
розмежування» не могли її перетнути, що призвело 
до можливого розділення сімей. Окрім того, люди, 
які проживають на НПУТ, не мають можливості 
поїхати на ПУТ, щоб отримати доступ до ліків, пенсій 
та соціальних виплат, зняти готівку, отримати доступ 
до ринку праці та джерел доходу, а також відвідати 
сім’ї. Також були закриті пункти пропуску на 

205  УВКПЛ. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, 16 лютого – 31 липня 2020 року. — 2020.
206  UNCHCR, ‘Checkpoints crossings’ (online dashboard).

адміністративному кордоні з Кримом, що перервало 
зв’язки з материковою Україною. 11 червня два з 
п’яти пунктів перетину «лінії розмежування» знову 
відновили роботу, хоча з деякими обмеженнями. 
Кількість перетинів «лінії розмежування» у жовтні 
ледве досягла 21 373, що в рази менше, ніж у січні 
2020 року, коли «лінію розмежування» перетнули 
понад 1 мільйон разів206. В’їзд на НПУТ у Луганській 
області дозволяється лише людям, які мають 
реєстрацію місця проживання на НПУТ, а для в’їзду 
на НПУТ у Донецькій області необхідно отримати 
попереднє схвалення на НПУТ, причому цей процес 
може зайняти до трьох тижнів, а критерії прийняття 
рішень залишаються незрозумілими. Люди, які 
перетинають «лінію розмежування» з боку НПУТ на 
ПУТ, повинні пройти двотижневе спостереження в 
медичній установі або встановити застосунок для 
мобільного телефону для моніторингу самоізоляції, 
яким більшості літніх людей важко користуватися, 
оскільки їхні мобільні телефони занадто застарілі 
і не підтримують такий застосунок, або вони 
стикаються з труднощами при використанні 
мобільних телефонів із сенсорним екраном. 
Самоізоляція або перебування в медичній установі 
можуть бути припинені після негативного ПЛР-тесту 
на COVID-19, який є недоступним для багатьох 
вразливих людей. 

Оскільки КПВВ закриті, для проїзду між НПУТ 
та ПУТ люди змушені подорожувати транзитом 
через Росію. При в’їзді на ПУТ з Росії багато людей 
стикаються зі значними штрафами за «незаконне 
перетинання державного кордону». Вплив пандемії 
COVID-19 на постраждалі внаслідок конфлікту 
райони в 2021 році передбачити важко. Для 
постраждалих людей, які проживають і на ПУТ, і на 
НПУТ, необхідно відновлення переміщення через 
«лінію розмежування» з дотриманням умов безпеки. 
Очікувалось, що відкриття двох додаткових КПВВ у 
Луганській області в листопаді 2020 року зменшить 
навантаження на інші пункти перетину та скоротить 
час очікування. Однак не було досягнуто взаємної 
домовленності щодо роботи цих двох пунктів 
перетину. Початок руху громадського транспорту 
через «лінію розмежування» значно полегшив 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/30thReportUkraine_UA.pdf
https://www.unhcr.org/ua/en/resources/checkpoints-crossings
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би ситуацію для людей, зробив процес перетину 
зручнішим та більш швидким. Загалом, робота пунктів 
перетину залишається невизначеною, оскільки і з 
боку ПУТ, і з боку НПУТ їх закривають, коли вважають, 
що це необхідно для стримування COVID-19. 

Доступ до соціальних виплат та пенсій. До березня 
2020 року основною причиною перетину «лінії 
розмежування» з боку НПУТ був доступ до пенсій 
та соціальних виплат на ПУТ (75  %)207. Кількість 
пенсіонерів, місце проживання яких зареєстроване 
на НПУТ, які отримують пенсії на ПУТ, з початку 
збройного конфлікту зменшилася на 67  %208, що є 
значною проблемою у сфері захисту, враховуючи, 
що пенсії є основним джерелом доходу для літніх 
людей. Хоча з початку збройного конфлікту 
минуло шість років, механізм виплати пенсій досі 
є дискримінаційним та непрактичним. Більше того, 
відсутній механізм виплати заборгованості з пенсій. 

З листопада 2014 року пенсіонери, які проживають 
на НПУТ, отримували свої пенсії лише в тому 
випадку, якщо вони їздили на ПУТ і були 
зареєстровані як ВПО. Починаючи з 2016 року, були 
запроваджені додаткові обмежувальні заходи для 
перевірки того, чи пенсіонери, що зареєстровані як 
ВПО, дійсно постійно проживають на ПУТ — відтак, 
вони мали їздити на ПУТ принаймні кожні 60 днів. 
Єдина можливість відновити виплату пенсій — 
це звернення до суду, проте більшість судових 
рішень про відновлення виплат пенсій не виконані, 
і пенсіонери мають подавати особисті позови до 
суду. Такі дії органів влади зіграли важливу роль 
у зменшенні доступу до пенсій для людей, які 
проживають на НПУТ. Декілька судових рішень, 
винесених у 2018 році, визнали такі дії незаконними. 
Було винесено декілька судових рішень про 
відновлення виплат пенсій, включаючи накопичені 
борги за виплатою пенсій. У червні 2019 року Уряд 
України прийняв рішення про збільшення вдвічі суми 
коштів, які були виділені на здійснення пенсійних 
виплат відповідно до судових рішень. Однак 
спеціальний порядок сплати цієї заборгованості, 
а також механізм виплати пенсій для тих, хто не 

207  UNHCR, Right to Protection, ‘Eastern Ukraine Checkpoint Monitoring Dashboard’. 
208  ООН. Інформаційна довідка: виплата пенсій. — Березень 2020 р.
209  ООН. Інформаційна довідка: реєстрація народження. — Березень 2020 р.

може перетинати «лінію розмежування», досі не 
запроваджені. Із введенням карантинних заходів 
в зв’язку з COVID-19 у березні 2020 року рух через 
«лінію розмежування» було практично зупинено. 
Хоча Уряд припинив заходи перевірки для всіх ВПО, 
включаючи пенсіонерів, незалежно від місця їхнього 
проживання, і продовжив термін дії банківських 
карток для отримання пенсій до 31 грудня 2020 року, 
більшість пенсіонерів, які проживають на НПУТ, не 
мали можливості отримати своє основне джерело 
доходу з березня 2020 року.

Доступ до документації. Протягом шести років 
постраждалі від конфлікту люди, які проживають 
на НПУТ, стикалися з проблемами при отриманні 
документів, що посвідчують особу, документів про 
акти цивільного стану та право на майно. Це має 
повсюдний вплив на всі аспекти їхнього життя, 
обмежуючи доступ до послуг і прав та свободу 
пересування, особливо в районах уздовж «лінії 
розмежування». Аналіз судових рішень, винесених 
протягом 2016-2019 років, свідчить про те, що 
лише 45 % дітей, народжених на НПУТ у Донецькій 
та Луганській областях, отримали свідоцтво про 
народження, видане органами влади України209. 
Ситуацію можна було б поліпшити шляхом повного 
впровадження Закону № 2268, прийнятого в січні 2018 
року, який підтверджує недійсність усіх документів, 
виданих на НПУТ, та запроваджує виняток для 
«документів, що підтверджують факти народження 
або смерті особи». Офіційне підтвердження смерті 
на НПУТ також отримати важко, що може призвести 
до проблем щодо спадкування та майнових 
прав. За відсутності можливості визнання фактів 
народження та смерті в адміністративному порядку 
люди, які проживають на НПУТ, повинні звертатися 
до суду для встановлення цих фактів та отримання 
відповідних свідоцтв, що викликає додаткове 
фінансове та організаційне навантаження на сім’ї. 
Обмеження руху через «лінію розмежування» через 
пандемію COVID-19 майже повністю унеможливило 
поїздки до ПУТ для отримання необхідної 
документації, що ускладнює в майбутньому 
підтвердження відповідних фактів у судах. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGM3NzRjMzgtYzYxZC00ZjAwLThkMzgtYjRlODFhZmY5ZmEzIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/briefing-note-pensions-united-nations-ukraine-march-2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/briefing-note-birth-registration-united-nations-ukraine-march-2020
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Загалом порядок отримання документів, що 
посвідчують особу, та документів про право на 
майно, є складним, і люди висловлюють потребу 
в постійній правовій допомозі з боку гуманітарних 
організацій. А мешканці ізольованих населених 
пунктів та сіл уздовж «лінії розмежування» 
потребують виїзної мобільної правової допомоги 
через свою обмежену мобільність. 

Охорона психічного здоров’я та психосоціальна 
підтримка. Цивільне населення, яке проживає 
по обидва боки «лінії розмежування», постійно 
стикається з ризиками загибелі чи травм унаслідок 
обстрілів, перестрілок, присутності військових, мін 
та ВЗВ. Домогосподарства висловлюють серйозні 
занепокоєння з приводу обстрілів, особливо в 
Луганській та Донецькій областях (ПУТ), хоча 
частка домогосподарств, що знаходяться в зоні 
обстрілу в межах 5 км від «лінії розмежування», 
знизилася з 86  % влітку 2018 року до 60  % влітку 
2019 року210. 94  % літніх людей, які проживають 
уздовж «лінії розмежування», повідомляють 
про різні психосоціальні проблеми, пов’язані з 
конфліктом, і 100 % повідомляють про тривогу через 
пандемію COVID-19211. Діти також повідомили про 
високий рівень тривоги щодо COVID-19: лише 19 % 
опитаних дітей говорять, що вони не турбуються 
через COVID-19212. Серед ВПО симптоми депресії 
відчувають 25 % (порівняно з 14 % загалом по країні). 
Жінки, як правило, страждають більше, ніж чоловіки. 
Водночас близько 20  % ВПО, які страждають від 
серйозної тривоги та депресії, намагалися отримати 
послуги у сфері психічного здоров’я. 

Партнери Кластера з питань захисту повідомляють 
про постійні потреби в психосоціальній підтримці 
постраждалого від конфлікту населення, 
яке відчуває підвищену тривогу, пов’язану 
з економічною незахищеністю, обмеженим 
доступом до послуг, страхом зараження COVID-19 
та посиленою ізоляцією через карантинні 
обмеження. Мешканці цих громад вже мали 
високий рівень психосоціальних переживань, 

210 REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis GCA’, 2019..
211 HelpAge International. Огляд оцінки потреб літніх жінок і чоловіків. — Травень 2020 р. 
212 Save the Children, ‘COVID-19’s impact on children in Eastern Ukraine’, 2020.
213 Програма ЮНІСЕФ «Гуманітарна діяльність в інтересах дітей» 2019 р.: хоча за оцінкою ПГР на 2019 рік, допомоги потребують 700 00 дітей, які проживають у районах, що 

постраждали внаслідок конфлікту, пріоритетом для ЮНІСЕФ має бути надання підтримки 500 000 дітей, які мешкають у межах 20 км по обидва боки «лінії розмежування» та 
на не підконтрольних Уряду територіях.

і, отже, вони можуть більш вразливими до 
додаткового стресу, викликаного пандемією. 
Доступ до психосоціальної підтримки ще сильніше 
обмежений, оскільки через пандемію COVID-19 
та обмеження на громадські зібрання партнери 
Кластера скоротили організацію групових заходів 
з надання психосоціальної підтримки. Літні люди 
та люди, які проживають у сільській місцевості, 
часто не можуть користуватися дистанційними 
послугами, які гуманітарні організації надають 
телефоном або скайпом. Для всіх постраждалих 
унаслідок конфлікту людей необхідно забезпечити 
покращений доступ до інформації та послуг з 
охорони психічного здоров’я та психосоціальних 
служб, а також інформації про симптоми стресу та 
позитивні механізми пристосування.

Захист дітей

Понад 500  000 хлопчиків та дівчинок, 
які проживають у межах 20 км від «лінії 
розмежування»213, продовжують страждати від 
збройного конфлікту, що безпосередньо загрожує 
їхній фізичній безпеці та психічному здоров’ю. 
Більшість із цих дітей потребують психосоціальної 
підтримки. Крім того, неодноразові обстріли об’єктів 
критичної інфраструктури, включаючи школи, 
загрожують доступу до освіти та соціальних послуг. 
Тим часом ослаблені механізми підтримки сім’ї та 
громад, щоденні стресові фактори та втрата надії 
на майбутнє продовжують загострювати проблеми 
дітей та тих, хто доглядає за ними, а в деяких 
випадках призводять до випадків бездоглядності 
та жорстокого поводження з дітьми. Згідно з 
повідомленнями партнерів Субкластера з питань 
захисту дітей, це пов’язано з тим, що особи, що 
доглядають за дітьми, які сильно постраждали від 
стресу та труднощів, часто не мають механізмів 
пристосування, позитивних батьківських навичок, 
отже, не забезпечують належного виховання та 
піклування про своїх дітей. Крім того, бойові дії, що 
продовжуються, та економічні труднощі призвели 
до посилення сімейного та гендерно зумовленого 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/helpage-international-snapshot-assessment-humanitarian-needs-older-0
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насильства, коли діти стають або жертвами 
насильства, або його свідками. Хоча захист 
прав дітей, реагування на гендерно зумовлене 
насильство та сімейне насильство є частиною 
національної політики та стратегій, нині діти, які 
пережили насильство або стали його свідками, 
мають обмежений доступ до відповідних послуг, у 
тому числі в районах, що постраждали внаслідок 
конфлікту. Також, службам, що нині працюють на 
рівні громад, часто бракує кадрів і вони не можуть 
ефективно реагувати на проблеми дітей та їх сімей. 
Тому постраждалі діти та сім’ї терміново потребують 
постійної психосоціальної підтримки та посилення 
систем захисту і соціальних послуг. 

Основною проблемою на сході України, що 
призводить до смерті, травм та порушення доступу 
до засобів до існування залишаються наземні 
міни та ВЗВ. Інциденти, пов’язані з мінами та ВЗВ, 
є причиною 33 % всіх жертв серед дітей, пов’язаних 
з конфліктом. З початку збройного конфлікту 
через міни та ВЗВ загинуло 39 та було поранено 
137 дітей (85  % жертв серед дітей — хлопчики). 
Травми, спричинені наземними мінами та/або ВЗВ, 
негативно впливають на фізичне та психосоціальне 
здоров’я дітей, осіб, які доглядають за ними, освіту/
навчання та здатність підтримувати засоби до 
існування. Водночас кількість послуг підтримки для 
постраждалих від мін або ВЗВ, особливо якісних 
послуг з реабілітації дітей, є обмеженою. Відповідно, 
часто потреби дітей залишаються незадоволеними.

Ключовою проблемою для тисяч дітей, народжених 
на НПУТ, залишається ризик безгромадянства, 
оскільки їхні свідоцтва про народження не 
визнаються державою214. Із закриттям пунктів 
перетину через карантинні заходи в зв’язку з 
COVID-19 отримання свідоцтва про народження 
дітей, народжених на НПУТ, стало ускладненим і 
часто неможливим. 

За даними нещодавнього дослідження ЮНІСЕФ, 
очікується, що COVID-19 буде непропорційно 
впливати на дітей України: так, майже 50% 
домогосподарств з дітьми до початку спалаху 

214 ООН. Інформаційна довідка: реєстрація народження. —2020. Берез.
215 UNICEF, ‘Child poverty analysis’, March 2020.

жили в бідності215. Стало очевидним, що карантин 
справив сильніший вплив на сім’ї з дітьми, які 
проживають у постраждалих унаслідок конфлікту 
районах, особливо на тих, хто має дитину з 
інвалідністю (оскільки ці сім’ї часто мають низький 
соціально-економічний статус). Враховуючи, що 
підприємства закриті через карантин, відчутною є 
втрата доходу, особливо для найбільш незахищених 
верств населення. У випадку запровадження 
дистанційного навчання доступ деяких дітей до 
освіти ускладнений через відсутність обладнання 
та інтернету. Серед сімей-ВПО найбільшого впливу 
зазнають багатодітні сім’ї, ромські громади та 
домогосподарства з одним з батьків.

На початку карантину в зв’язку з COVID-19 12 
березня 2020 року Міністерство освіти і науки 
видало наказ про закриття всіх шкіл, включаючи 
школи-інтернати для дітей з інвалідністю та дітей, 
що мають інші потреби в спеціальній освіті. Понад 
42  000 дітей були відправлені додому із шкіл-
інтернатів, однак це було зроблено без попередньої 
перевірки сімейних умов таких дітей. Враховуючи, 
що в Донецькій та Луганській областях велика 
кількість дітей перебувають в інтернатних установах, 
це стало новою проблемою у сфері захисту дітей у 
постраждалих від конфлікту районах, оскільки деякі 
діти повернулися додому, де їм загрожує жорстоке 
поводження, бездоглядність та/або важкі економічні 
умови. З’являється все більше свідчень того, що 
карантинні заходи COVID-19 мали серйозний вплив 
на рівень домашнього насильства, включаючи 
насильство над дітьми та бездоглядність. За даними 
національної «гарячої лінії» для дітей та мобільних 
бригад з реагування на гендерно зумовлене 
насильство на сході України, кількість дзвінків 
та повідомлень від дітей та осіб, які доглядають 
за дітьми, з Донецької та Луганської областей 
зросла, включаючи декілька випадків дзвінків 
та повідомлень від дітей, які повернулися зі шкіл-
інтернатів. Більшість дітей, які зверталися на «гарячу 
лінію», потребували допомоги у сфері психічного 
здоров’я, а також підтримки в зв’язку з тим, що 
вони ставали свідками або переживали домашнє 
насильство, цькування та інші форми насильства. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/briefing-note-birth-registration-united-nations-ukraine-march-2020
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Крім того, більшість цих дітей не мали доступу 
до онлайн-навчання через соціально-економічні 
труднощі сімей, а також відсутність можливості 
онлайн-навчання для дітей з особливими потребами. 
Карантинні обмеження також торкнулися дітей 
із сімей з низьким рівнем доходу, які не мають 
комп’ютерів, або дітей, які живуть в ізольованих 
населених пунктах та не мають стабільного 
з’єднання з інтернетом. Отже, основним викликом 
для органів влади на місцевому та центральному 
рівнях і для інших зацікавлених сторін залишається 
захист прав дитини та продовження посилення 
стандартів захисту, а також забезпечення доступу 
до основних та спеціалізованих послуг у районах, що 
постраждали внаслідок конфлікту, у т.ч. у зв’язку із 
погіршенням ситуації через COVID-19 та карантин. 

Гендерно зумовлене насильство

Серйозна гуманітарна криза на сході України 
продовжує збільшувати потреби щодо скорочення 
ризиків, запобігання та реагування на гендерно 
зумовлене насильство (ГЗН), насильство з боку 
інтимних партнерів та домашнє насильство (ДН). 

Запобігання ГЗН є головним завданням державної 
політики України в цій сфері216, але проблемою 
досі є відсутність сталих рішень щодо створення 
безпечних притулків у районах, що постраждали 
від конфлікту, оскільки це ставить під сумнів 
ефективність механізмів перенаправлення. Гострою 
проблемою залишається відсутність інформації 
та доступу до життєво важливих послуг для 
постраждалих, особливо у віддалених та сільських 
районах. Процеси децентралізації та нові підходи 
до координації зусиль з гуманітарною спільнотою 
можуть створити нові виклики у зміцненні системи 
реагування. Висока толерантність до насильницької 
поведінки та негативні механізми пристосування, 
які використовують інтимні партнери, що брали 
участь у бойових діях, підвищують ризики ГЗН та 
насильства з боку інтимних партнерів217.

216 Україна набула офіційного статусу члена «Партнерство Біарріц» (міжнародної ініціативи щодо рівних прав та можливостей для всіх); набув чинності Указ Президента України 
«Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», виданий 
у вересні 2020 р.

217  ОБСЄ. Добробут і безпека жінок. Доповідь про результати дослідження. — 2019.
218  Брифінг заступниці Міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко. — 7 серпня 2020 р. 
219  Там само.
220 Ґерчева Д. Подвоєння проблеми домашнього насильства. — Українська Правда. — 2020. 15 листопад. 

Пов’язані з COVID-19 обмеження, такі як обмеження 
пересування, більш сувора ізоляція, ускладнення 
доступу до медичних установ та соціальних послуг, 
збільшили потребу в рішеннях щодо перебування 
постраждалих від насильства в безпечному 
віддаленому притулку, місце розташування 
якого невідоме широкій громадськості. Люди з 
особливими потребами, які постраждали внаслідок 
конфлікту (люди з інвалідністю, літні люди, жінки, які 
очолюють домогосподарства) також стикаються з 
додатковими загрозами. 

Багато рішень, впроваджених гуманітарними 
організаціями (безпечний притулок, мобільні 
бригади з надання психосоціальної підтримки, 
координаційні центри з питань насильства, 
спеціалізовані послуги з охорони здоров’я), 
мають стати складовими системного реагування. 
Охоплення населення цими послугами поступово 
розширюється, оскільки органи влади та місцеві 
громади почали надавати спеціалізовані послуги на 
додаток до послуг, які забезпечуються гуманітарними 
партнерами. Пункти надання медичних послуг та 
мобільні клініки пропонують покращені можливості 
для найбільш вразливих груп осіб, які пережили 
ГЗН, проте доступ досі обмежений. Існує потреба в 
розбудові спроможності постачальників послуг, а 
також у збільшенні підтримки, яка ними надається.

У 2020 році кількість повідомлень про ГЗН/ДН/
насильство з боку інтимних партнерів зросла 
щонайменше на 50  %. Це пов’язано не лише з 
COVID-19218, а й із підвищенням довіри людей до 
системи. За даними Національної поліції України, 
кількість дзвінків, пов’язаних з ДН/насильством з 
боку інтимних партнерів, протягом березня-червня 
2020 року зросла на майже 40  % (порівняно з 
аналогічним періодом 2019 року)219. Генеральна 
прокуратура також повідомила, що в травні 2020 
року було відкрито 1 511 справ щодо ДН (у травні 
2019 року — 795 справ)220. На ПУТ у Луганській 
області кількість звернень до соціальних служб на 

https://www.osce.org/files/f/documents/0/8/440318_0.pdf
https://life.pravda.com.ua/society/2020/08/7/241914/
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/06/15/241326/
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початку 2020 року була на 334 % вищою, ніж у 2015 
році, а кількість звернень протягом січня-червня 
2020 року зросла на 54  % (78  % були від жінок)221. 
Провайдери послуг на ПУТ повідомляють, що 
найбільш поширеною формою ГЗН є психологічне 
насильство, іншими поширеними формами є фізичне 
(70 %) та економічне насильство (34 %)222. На жаль, 
бракує доступних для порівняння даних про ГЗН на 
НПУТ223. Ще одним проблемним питанням є доступ 
працівників гуманітарних організацій до НПУТ. 

Перехідний план Субкластера з питань ГЗН 
став інструментом для поєднання процесів 
гуманітарного відновлення та розвитку в галузі 
запобігання та реагування на ГЗН в Україні. 
Обласним державним адміністраціям пропонується 
створити потужні обласні координаційні механізми 
для запобігання та протидії насильству. Субкластер 
з питань ГЗН продовжує свою координацію в 
Донецькій та Луганській областях (на ПУТ) за участі 
місцевих органів влади. Загальна координація 
також здійснюється спільно з місцевими органами 
влади та громадами, беручи до уваги процеси 
децентралізації та залучення громадян до 
громадського життя.

Право на житло, землю та майно

Забезпечення прав постраждалого внаслідок 
конфлікту населення на житло, майно та землю 
вимагає вирішення низки таких важливих питань, 
як компенсація за пошкоджене або знищене 
майно, врахування в нормативно-правових актах і 
державних стратегіях і програмах щодо документів 
про право власності на майно аспектів, пов’язаних 
зі збройним конфліктом, та обмеженого доступу 
до певних послуг, пов’язаних з правом на житло, 
землю та майно. 

З початку збройного конфлікту понад 55 000 будинків 
на НПУТ і ПУТ були пошкоджені або зруйновані 
внаслідок бойових дій, а компенсація за пошкоджене 
або знищене нерухоме майно залишається однією з 

221 Брюханов А. Если в семье бьют. 334% - прирост домашнего насилия на Луганщине… — Остров. — 2020. 24 верес. 
222 ACTED / AGORA, ‘Gender-based violence service provision in selected hromadas of Luhansk and Donetsk oblasts’, July 2020.
223 International Alert. Аналітичний звіт. Ветерани в Україні: що далі? Реінтеграція колишніх військовослужбовців. — 2019.
224 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У 2020 році 74 громадян отримали компенсацію за зруйноване житло в Донецькій та Луганській областях. 

— 2020. 30 груд.

найбільш актуальних проблем у сфері прав на житло, 
землю та майно. У липні 2019 року Кабінет Міністрів 
України запровадив адміністративний порядок 
відшкодування вартості зруйнованого житла на ПУТ 
згідно з підходом, який передбачає залучення комісії 
з розгляду колективних позовів. У державному 
бюджеті на 2020 рік спочатку було виділено 
40 млн грн на виплати компенсацій за житло, 
зруйноване внаслідок збройного конфлікту, але в 
березні 2020 року цю суму було скорочено до 20 млн 
грн через спалах COVID-19. Однак до вересня 2020 
року цей адміністративний механізм не працював 
через відсутність додаткових підзаконних актів 
щодо конкретних аспектів процедури. 2 вересня 
2020 року постановою Кабінету Міністрів України 
№ 767 було внесено зміни до адміністративного 
механізму грошової компенсації за зруйноване 
житло, яким було встановлено практичну поетапну 
процедуру компенсації, за допомогою якої місцеві 
органи влади могли усувати правові прогалини 
та розробити підходи до управління бюджетними 
витратами. Прийняття цього механізму є кроком 
вперед, однак органам влади у сфері прав на житло, 
землю та майно потрібно буде контролювати його 
впровадження, підвищувати обізнаність серед 
постраждалого населення про новий механізм та 
надавати людям правову допомогу та консультації 
для отримання необхідної документації про майно 
для подання заяв на компенсацію. У проєкті 
державного бюджету на 2021 рік передбачено 
114 млн грн, і, якщо його приймуть, компенсацію 
зможуть отримати більше людей224.

У той же час не існує механізму відшкодування шкоди 
за пошкодження житла, використання житлових 
будинків, комерційної власності та приватних 
земельних ділянок у військових цілях. Також 
немає звільнення від оподаткування земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, які 
не можуть бути використані через близькість до 
району бойових дій, використання у військових 
цілях або забруднення мінами. У Постанові Кабінету 
Міністрів України № 767 передбачена фінансова 

https://www.ostro.org/lugansk/society/articles/597845/
https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Whatsnextforveterans_UKR_2019.pdf
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допомога за пошкоджене житло, що знаходиться 
на ПУТ, однак надання такої допомоги залежить 
від наявності коштів у місцевих громад. Механізму 
відшкодування шкоди за пошкоджене або знищене 
майно, розташоване на НПУТ, не існує.

Однією з найпоширеніших проблем у сфері права 
на житло, землю та майно залишається відсутність 
документів, що підтверджують факт власності 
чи оренди житла. Основними перешкодами для 
людей, які прагнуть офіційно встановити своє право 
власності, є юридичні складнощі та бюрократичні 
процедури. Часто процес отримання документів на 
право власності може бути фінансово затратним. 
Якщо не розв’язати цю проблему, вона може стати 
перешкодою для реалізації рішень із забезпечення 
житлом та обмежити можливості людей подавати 
заяви на отримання компенсації від держави.

На НПУТ була створена паралельна система 
регулювання права на житло, землю та майно та 
запроваджена обов’язкова перереєстрація права 
власності. Через ці заходи ВПО мають побоювання 
щодо втрати власності на НПУТ та почуваються 
більш невпевнено щодо своїх прав на власність та 
повагу до приватного та сімейного життя. 

Найбільш сталим рішенням житлових питань 
для ВПО є надання їм постійного житла на основі 
права приватної власності. Однак реалізація 
чинних програм не може вважатися успішною та 
достатньою для розв’язання житлових потреб ВПО 
через відсутність фінансування на державному та 
місцевому рівнях, відсутність достатнього житла 
в двох областях, що постраждали від конфлікту, 
недостатню обізнаність про чинні програми та наявне 
фінансування, а також бюрократичні перешкоди. 

Після запровадження обмежень, пов’язаних з 
COVID-19, держава одразу звернула увагу на 
окремі проблеми в сфері права на землю, житло 
та майно (доступ до субсидій на комунальні 
послуги для певних категорій населення): так, було 
запроваджено більш гнучкі правила для органів 

225 Цей показник базується на оцінках партнерів з протимінної діяльності з урахуванням аналізу інцидентів, районів, що постраждали від бойових дій, та кількості населення, що 
проживає в цих районах. Для оцінки точного масштабу та впливу забруднення мінами необхідно провести подальше нетехнічне обстеження.

226 За даними УВКПЛ станом на 10 листопада 2020 р.

влади та людей, які потребують допомоги. У той 
же час пандемія COVID-19 негативно впливає на 
весь спектр прав на житло, землю та майно через 
обмеження свободи пересування, доступу до 
правосуддя та державних послуг. Якщо пандемія 
суттєво вплине на економіку, видатки з бюджету 
на державні програми житлового будівництва та 
компенсації за зруйноване житло можуть бути 
перерозподілені для реагування на COVID-19.

Протимінна діяльність

Забруднення мінами залишається однією з 
ключових проблем в Україні, від якої, за оцінками, 
постраждали 2 мільйони чоловіків, жінок та дітей225. 
З початку збройного конфлікту внаслідок мін та ВЗВ 
загинуло та було поранено 1 145 людей (60 % з них 
— чоловіки, 21 % — жінки, 13 % — хлопчики та 2% — 
дівчинки, і стать ще 3  % невідома)226. У 2020 році 
від мін або ВЗВ отримали поранення 55 цивільних 
осіб та 15 осіб загинули. В Україні досі не існує 
національної централізованої бази даних жертв 
наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися. 
Окрім екстреної медичної допомоги, комплексної 
допомоги постраждалим від мін не надається. 

Попередня оцінка органів влади свідчить, що 
7 000 км2 на ПУТ Донецької та Луганської областей 
забруднені протипіхотними мінами та ВЗВ. Через 
поточний збройний конфлікт неможливо точно 
оцінити рівень забруднення мінами вздовж «лінії 
розмежування» на ПУТ, а на НПУТ важко зібрати 
дані через обмежений гуманітарний доступ. Окрім 
смертельної загрози для більш ніж 2 мільйонів 
людей, забруднення мінами також заважає 
доступу до продуктів харчування та засобів до 
існування, оскільки люди не можуть займатися 
сільськогосподарською діяльністю, рибальством 
або тваринництвом. Міни також загрожують 
людям під час збирання дров для опалення, що 
є поширеним явищем на сході України. Бойові 
дії часто перешкоджають доступу до основних 
комунальних послуг, таких як постачання води, 
електроенергії та газу. Обслуговування та ремонт 
об’єктів інфраструктури ускладнюється або 
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унеможливлюється наявністю мін та ВЗВ. Навчання 
щодо ризиків вибухонебезпечних предметів, яке 
проводиться для людей у   населених пунктах 
уздовж «лінії розмежування» та на КПВВ, на НПУТ 
необхідно підтримувати та розширювати, оскільки 
це робиться в дуже обмеженому масштабі через 
обмеження доступу. 

Завдяки також постійній адвокації міжнародної 
спільноти з протимінної діяльності 17 вересня 
2020 року було внесено зміни до Закону України 
«Про протимінну діяльність в Україні». Закон 
передбачає створення національного органу з 
питань протимінної діяльності як колективного 

органу під головуванням Міністерства оборони. 
Повинні бути створені два незалежні центри 
протимінної діяльності при Міністерстві оборони та 
Державній службі з надзвичайних ситуацій. Закон 
також повинен завершити впровадження системи 
управління інформацією у протимінній діяльності 
в Україні з метою підвищення ефективності 
планування та встановлення пріоритетів щодо 
протимінної діяльності. Агенції ООН, Координатор 
проєктів ОБСЄ та міжнародні оператори протимінної 
діяльності готові надати свою допомогу та підтримку 
національним установам із протимінної діяльності.

# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x01
%	домогосподарств,	які	не	мають	документів,	що	визнаються	
Урядом	України Захист

Міжсекторальна	оцінка
(REACH)	в	2020	р.

x02
%	людей,	які	постраждали	від	безпекових	інцидентів	протягом	
останніх	12	місяців Захист INSO

x03
%	ВПО,	які	змушені	скорочувати	витрати	навіть	на	харчування	або	
мають	кошти	лише	на	продукти	харчування	 Захист

Звіт	Національної	моніторингової	
системи	МОМ,	червень	2020	р.

x04 %	ВПО,	які	не	інтегровані	в	приймаючі	громади Захист
Звіт	Національної	моніторингової	
системи	МОМ,	червень	2020	р.

x05

%	літніх	людей,	які	перетнули	«лінію	розмежування»	щонайменше	
один	раз	у	2019	році	для	отримання	пенсії	або	розв’язання	
основних	проблем	(зняття	коштів	або	придбання	основних	
товарів) Захист

Звіт	щодо	перетину	лінії	
розмежування	БФ	«Право	на	
захист»/УВКБ	2019	р.

x06

%	дорослого	населення,	які	перетнули	«лінію	розмежування»	
щонайменше	один	раз	у	2019	році	для	розв’язання	питань,	
пов’язаних	із	документами,	пенсією	та	возз’єднанням	сім'ї Захист

Звіт	щодо	перетину	лінії	
розмежування	БФ	«Право	на	
захист»/УВКБ	2019	р.

x07
%	дітей	та	осіб,	що	доглядають	за	дітьми,	які	потребують	
психосоціальної	підтримки	або	послуг	захисту	дітей Захист

Субкластер	із	питань	захисту	
дітей

x08
Кількість	дітей,	народжених	на	НПУТ	між	2015	та	2019	роками,	які	
не	отримали	свідоцтва	про	народження	від	українських	органів	 Захист

Статистика	Міністерства	юстиції	
щодо	реєстрації	народження/
смерті,	відкриті	джерела	на	НПУТ

x09
%	жінок	(18+),	яким	недоступні	послуги,	пов’язані	із	гендерно	
зумовленим	насильством Захист

Субкластер	із	питань	гендерно	
зумовленого	насильства

x10
%	людей,	які	потребують	послуг	з	очищення	територій	від	мін	та	
боєприпасів,	що	не	розірвалися Захист

Субкластер	із	питань	протимінної	
діяльності

Індикатори
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3.5  
Житло та непродовольчі товари

Огляд потреб за секторами

Після шести років тривалого збройного конфлікту 
на сході України заходи держави та гуманітарної 
спільноти призвели до значного зменшення 
гуманітарних потреб у житлі як на ПУТ, так і 
(меншою мірою) на НПУТ. За підрахунками, з 
понад 55  000 житлових будинків, пошкоджених 
унаслідок бойових дій, по обидва боки «лінії 
розмежування», 1 000 домогосподарств на ПУТ і 
7 500-9 000 домогосподарств на НПУТ досі мають 
гуманітарні потреби щодо ремонту своїх будинків. 
Залишаються значні прогалини, особливо у 
важкодоступних районах з високим рівнем 
небезпеки та обмеженим фізичним доступом. 

Пандемія COVID-19 спричинила затримки у 
проведенні ремонту житла у 2020 році, оскільки 
ця діяльність вимагає фізичної присутності 

будівельних бригад. Під час пандемії багато 
людей, особливо літніх людей, змушені були 
залишатися вдома з метою самоізоляції та 
карантину, що показало необхідність поліпшення 
стану будинків, пошкоджених унаслідок 
збройного конфлікту. 

Суворі погодні умови в зимовий період в Україні 
продовжують створювати загрозу здоров’ю, а 
іноді і життю людей, які проживають по обидва 
боки «лінії розмежування». COVID-19 погіршив 
цю ситуацію, оскільки багато людей втратили 
засоби до існування. Як результат, понад 40 000 
вразливих домогосподарств як на ПУТ, так і 
на НПУТ відчувають проблеми щодо належної 
підготовки до зими і були визначені партнерами 
Кластера житла/НПТ пріоритетною групою для 
отримання допомоги для підготовки до зими.

Розподіл потреб за зонами

Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ 
ОБЛАСТІ

174

0-5км 33 0-5км 14 0-20км 20 0-20км Н/Д

5-20км 74 5-20км 4

ПІДЗОНИ 20+км 2 20+км - 20+км 1 20+км Н/Д

ЗАГАЛОМ В 
ЗОНІ 109 18 21 22 4

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

174тис. 56% 25% 35% 10%
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Доступне житло, соціальне житло та механізми 
компенсації для ВПО залишаються пріоритетним 
завданням у контексті пошуку довгострокових 
сталих рішення для тих, хто був переміщений 
унаслідок збройного конфлікту. Понад 500  000 
ВПО по всій Україні продовжують жити в 
орендованих помешканнях, не маючи гарантії 
проживання, а 6  900 ВПО проживають у центрах 
компактного проживання та зазнають підвищеного 
ризику виселення. 

Постраждале населення 

Люди, які потребують допомоги з 
ремонтом будинків

Упродовж усіх шести років збройного конфлікту 
допомога для забезпечення житлових потреб 
в основному була зосереджена на ПУТ, де була 
достатня присутність гуманітарних організацій, 
вони мали доступ до цільових районів, а Донецька 
обласна адміністрація вживала заходів для ремонту 
будинків. На ПУТ гуманітарні організації зменшили 
обсяг своєї діяльності, оскільки держава бере на себе 
відповідальність за ремонт будинків. Наприклад, 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
(ДСНС) у Донецькій області (на ПУТ) проводить 
ремонт будинків, щоб знизити потреби в житлі для 
непереміщеного населення, осіб, які повернулися, 
та ВПО, які проживають у районах уздовж «лінії 
розмежування» та, як повідомляється, живуть у 
частково пошкоджених або зруйнованих будинках. 
Допомога, яку надає ДСНС, охоплює все населення, що 
має право на отримання допомоги (тобто, це не лише 
найуразливіші сім’ї, які є пріоритетом для гуманітарних 
організацій), однак вона обмежується ремонтом дахів 
та вікон. За оцінками, 750 домогосподарств матимуть 
потребу в додатковій допомозі, оскільки обсяг 
ремонтних робіт, здійснених ДСНС, буде недостатнім 
для забезпечення житлових умов, що відповідають 
керівним принципам Кластера житла. 

Аналіз вразливості, проведений на ПУТ, показує, що 
понад 50 % осіб з додатковими потребами є літніми 
людьми, а близько 65  % таких домогосподарств 
очолюють жінки. Результати аналізу потреб за 
попередні роки залишаються актуальними: крім 

найбільших вразливих груп, таких як літні люди або 
люди з інвалідністю чи хронічними захворюваннями, 
протягом останніх років було виявлено, що 
однією з найуразливіших груп також є безробітні 
передпенсійного віку як серед місцевих жителів 
(непереміщених осіб), так і серед ВПО, що пов’язано 
з відсутністю роботи та можливостей для отримання 
доходу. Обмеження у пересуванні та доступі заважають 
гуманітарним організаціям проводити всебічну 
оцінку потреб у житлі на НПУТ із метою виявлення 
тих вразливих домогосподарств, яким потрібна 
гуманітарна допомога для проведення ремонту. 

Люди, які потребують допомоги для 
підготовки до зими

Через скорочення фінансування та зменшення 
присутності партнерів у 2020 році значна кількість 
домогосподарств має потребу в допомозі для 
підготовки до зимового сезону 2020-2021 років. 
Незважаючи на те, що критичні потреби людей, 
які проживають в ізольованих населених пунктах, 
забезпечені, ширша група населення (приблизно 
30 000 домогосподарств в межах до 5 км від «лінії 
розмежування» на ПУТ) зіткнеться зі значними 
труднощами в майбутньому зимовому сезоні. За 
оцінками Кластера, на НПУТ допомоги для підготовки 
до зими потребують 23  000 домогосподарств 
(42  000 осіб) — оцінка базується на кількості 
домогосподарств, які зареєструвались на НПУТ 
для отримання соціальної допомоги, пов’язаної з 
підготовкою до зими. На ПУТ Кластер житла/НПТ 
застосував більш детальний підхід до визначення 
критичної потреби в допомозі, за результатами чого 
було виявлено 46  000 домогосподарств, які мають 
потреби в такій допомозі (або 110 000 людей). Новий 
підхід до оцінки потреб передбачав визначення 
декількох порогових значень для кожного 
показника (належні рішення щодо опалення, 
відсутність основних зимових НПТ тощо), тому у 
визначену Кластером кількість домогосподарств, 
які потребують допомоги, включені ті, хто має 
найгостріші потреби. На сході України багато 
домогосподарств потребують вугілля, дров або 
інших видів палива для опалення, що часто є 
недоступним або дорогим, особливо в ізольованих 
населених пунктах. Потреби щодо підготовки до 
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зими залежать від типу населеного пункту (міського/
сільського), відстані від «лінії розмежування» та 
відстані до найближчого ринку/адміністративного 
центру. Люди, які проживають у міських населених 
пунктах у зоні 5-20 км від «лінії розмежування», як 
правило, мають кращий доступ до ринків та мережі 
електропостачання, тоді як у зоні до 5  км, яка є 
переважно сільською, люди потребують твердого 
палива для індивідуальних опалювальних приладів; 
в деяких населених пунктах цієї зони Кластер досі 
радить доставляти паливо в натуральній формі (а не 
гроші на його придбання), оскільки доступ до ринків 
є обмеженим, і домогосподарствам буде важко 
скористатися грошима для придбання палива.

ВПО в центрах компактного проживання

У 2020 році Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій продовжило 
моніторинг ситуації в центрах компактного 
проживання. Обласні державні адміністрації 
повідомили, що у 155 центрах компактного 
проживання по всій Україні проживає 6  900 
ВПО. Серед мешканців — близько 2  000 літніх 
людей та 1 700 дітей у віці до 18 років. Більшість 
центрів компактного проживання розташовані 
в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській 
областях, а більшість ВПО проживають у будинках 
або закладах, які використовувалися як санаторії 
чи гуртожитки. Для того, щоб отримати більш точне 
розуміння потреб ВПО з точки зору довгострокових 
рішень, Уряд України планує провести комплексне 
профілювання відповідно до рекомендацій місії 
Спільної служби з профілювання внутрішньо 
переміщених осіб (JIPS), яка відвідала Україну в 
2016 році. Тим не менше, багато центрів компактного 
проживання повідомили партнерам Кластера про 
такі потреби, як допомога для підготовка до зими, 
індивідуальна правова допомога та довгострокові 
рішення щодо забезпечення житлом.

Аналіз потреб 

Ремонт пошкоджених будинків

За останні роки Кластер житла/НПТ за допомогою 
своїх партнерів зареєстрував приблизно 55  000 

будинків, які були пошкоджені з початку збройного 
конфлікту. Незважаючи на режим припинення 
вогню, внаслідок якого протягом трьох місяців 
майже не були зафіксовано нових пошкоджень 
житлових приміщень, прогнозована кількість 
нових збитків на кінець 2020 року буде аналогічною 
обсягам 2019 року. 

На ПУТ залишається певна кількість будинків, 
пошкоджених унаслідок збройного конфлікту та 
ще не відремонтованих. Вона включає два типи 
будинків: пошкоджені будинки, що знаходяться в 
небезпечних місцях поблизу «лінії розмежування», 
де гуманітарні партнери не можуть проводити 
ремонт з безпекових причин, та будинки в районах, 
на які не поширюється програма ремонту ДСНС (у 
Луганській області), або там, де обсяг ремонту ДСНС 
не може повністю задовольнити потреби сімей 
в житлі. За оцінками Кластера, загалом йдеться 
про 1  005 домогосподарств у двох областях, які 
потребують допомоги.

За оцінками кластера, на НПУТ гуманітарної 
допомоги з ремонтом житла потребують близько 
7 500–9 000 домогосподарств, більшість з них — у 
Донецькій області. Люди живуть у пошкоджених 
будинках, через що на них частково впливають 
погодні умови. Ці несприятливі умови життя 
можуть знизити їхній імунітет та зробити їх більш 
вразливими до захворювань. Під час пандемії 
COVID-19 це особливо небезпечно. 

Окрім пошкодженого житла, все гострішою 
проблемою стає утримання майна в постраждалих 
унаслідок збройного конфлікту районах. Житлові 
приміщення та об’єкти соціальної інфраструктури, 
технічне обслуговування яких протягом останніх 
п’яти років не здійснювалося (навіть якщо вони 
не зазнали безпосереднього впливу збройного 
конфлікту), можуть незабаром опинитися в 
критичних умовах, у результаті чого для тисяч 
людей у   сільській місцевості та містах виникне 
загроза нової кризи, оскільки ці будівлі стануть 
непридатними для життя. У деяких випадках через 
відсутність технічного обслуговування опалення 
таких будинків у зимовий період стане дорожчим. 
Недоступність та нездатність утримувати ці 
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об’єкти ускладнюються через проблеми безпеки 
та фінансування. Крім того, хоча ці будинки не 
зазнали пошкоджень унаслідок конфлікту, вони 
не отримували підтримки для обслуговування 
від гуманітарних організацій. За розрахунками 
місцевих органів влади, на ПУТ є близько 4 000–4 
500 будинків, щодо яких є потреба в підтримці для 
технічного обслуговування. Відповідні розрахунки 
для будинків на НПУТ відсутні.

У вересні 2020 року в Луганській області (на ПУТ) 
біля «лінії розмежування» сталися масштабні 
лісові пожежі, внаслідок яких значних збитків 
зазнали приватні домогосподарства та об’єкти 
інфраструктури. Загалом людям із 32 населених 
пунктів довелося залишити свої домівки та 
шукати можливості для тимчасового проживання. 
Найбільш постраждали такі населені пункти, як 
Сиротине, Муратове, Капітанове, Смолянинове 
та Воронове. Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, мобілізувавши бригади 
з усієї України, організовувала евакуацію з цих 
населених пунктів і тимчасово розміщувала 
людей у   школах, гуртожитках та будинках 
культури Сєвєродонецька та Станиці Луганської. 
Гуманітарні організації вирішили нагальні 
потреби, забезпечивши надання НПТ першої 
необхідності та одягу. Внаслідок стихійних 
пожеж було пошкоджено будинки 590 приватних 
домогосподарств. Обсяги збитків варіювались від 
зруйнованих господарських будівель та розбитих 
вікон до значних збитків. Для реагування на цю 
надзвичайну ситуацію органи влади виділили 
кошти з резервного фонду державного бюджету: 
постраждалі отримуватимуть грошову підтримку 
до 300 тис. грн (еквівалентно 10  500 дол. США), 
якої, за розрахунками, має бути достатньо для 
компенсації середньої вартості часткового 
ремонту. Розмір компенсації пропорційний обсягу 
пошкоджень. Однак сума державної підтримки 
може не покрити повний ремонт або не надійти 
своєчасно для підтримки всіх постраждалих сімей. 

Допомога для підготовки до зими 

Через обмежувальні заходи, які запроваджувались 
у зв’язку з COVID-19 як на ПУТ, так і на НПУТ, багато 

домогосподарств втратили доходи, що призвело 
до збільшення числа бенефіціарів, які не можуть 
задовольнити свої основні потреби. Відтак, для 
найбільш уразливих людей по обидва боки «лінії 
розмежування», особливо мешканців ізольованих 
населених пунктів, де існують проблеми з 
безпекою та доступ до основних послуг та ринків 
обмежено, допомога для підготовки до зими 
залишається життєво важливою. У холодні зимові 
місяці багато таких домогосподарств залежать від 
вугілля, дров або інших видів палива, яке часто є 
недоступним або дорогим, особливо в ізольованих 
населених пунктах: вартість мінімальної кількості 
вугілля, необхідного для опалення в зимовий 
період, становить близько 7  000 грн, що складає 
значну частину доходу пенсіонера (враховуючи, 
що середньомісячна пенсія в Україні приблизно 
дорівнює 3 000 грн). 

З огляду на свою обмежену присутність та 
скорочення фінансування, при наданні допомоги 
з підготовки до зими гуманітарні організації 
в Україні намагаються доповнювати заходи 
підтримки органів влади або заходи на НПУТ. 
Кластер рекомендує організаціям, які планують 
брати участь у програмах допомоги для підготовки 
до зими, враховувати (у кожному конкретному 
випадку) субсидії для підготовки до зими, які 
надаються населенню як на ПУТ, так і на НПУТ, 
фактичний доступ до них та їхні обсяги. Розмір 
такої допомоги недостатній, щоб задовольнити 
потреби всіх людей. Більше того, місцевим органам 
влади довелося перенаправити кошти з місцевих 
бюджетів для подолання наслідків COVID-19, 
внаслідок чого суми, що були виділені як субсидії 
для підготовки до зими, було зменшено. Згідно з 
оцінками Кластера житла/НПТ (на основі інформації 
від районних державних адміністрацій), субсидіями 
від органів влади охоплено лише 30 % населення, 
яке потребує допомоги для підготовки до зими.

Постійні житлові рішення для ВПО

Понад 1,4 мільйона людей в Україні зареєстровано 
як ВПО, причому 734 000 з них постійно проживають 
на ПУТ. Хоча деякі з них змогли забезпечити засоби 
для існування та почати життя заново, багато ВПО 
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залишаються вразливими та живуть у ситуації 
тривалого переміщення. Понад 65  % усіх ВПО227 в 
Україні продовжують жити в орендованому житлі 
або гуртожитках, і принаймні 3  % з них мають 
платити занадто високу вартість орендної плати та 
комунальних послуг, на яку вони витрачають значну 
частину доходу. Протягом останніх декількох років 
було розпочато впровадження деяких програм, що 
мали на меті забезпечити ВПО довгостроковими 
житловими рішеннями, включаючи субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання житла місцевими органами влади. 
Водночас такі програми охоплюють лише незначну 
частину постраждалого населення, і існує потреба 
у кращому розумінні того, як партнери Кластера 
житла можуть доповнювати чи підтримувати 
ініціативи органів влади. Як показують дані, 
отримані партнерами під час обговорень у фокус-
групах для цілей Високорівневої панелі з питань 
ВПО, ВПО надають пріоритет довгостроковим 
сталим рішенням із забезпечення житлом.

У центрах компактного проживання центрах різних 
типів по всій Україні проживає понад 6  900 ВПО, 
багато з них у складних умовах. Через накопичену 
заборгованість за орендну плату та комунальні 
послуги багато людей ризикують бути виселеними. 
Унаслідок пандемії COVID-19 багато ВПО втратили 
можливості отримання доходу та мають додаткові 
труднощі, щоб забезпечити дітей засобами 
дистанційного навчання. Більше того, в Херсонській 
області було зареєстровано 3 випадки самогубств 
через психосоціальний тиск та інші фактори стресу. 
Багато ВПО, які проживають у центрах компактного 
проживання, — це літні люди, люди з інвалідністю та 
діти. За даними відповідальних осіб у таких центрах 
у Донецькій та Луганській областях (де проживає 
приблизно 1  000 ВПО), пріоритетною потребою 
для них є вугілля для опалення. Проте решта 
5  900 людей, які проживають в інших областях, 
повідомляють місцеві органами та партнерів 
Кластера про нагальну необхідність пошуку 
довгострокових житлових рішень. Близько 50  000 
вразливих переселенців, осіб, які повернулися, 
та інших постраждалих унаслідок конфлікту осіб, 
що проживають у соціальних закладах та центрах 

227  За даними Національної системи моніторингу МОМ про становище внутрішньо переміщених осіб, червень 2020 року.

компактного проживання на НПУТ, мають гострі 
потреби в допомозі для підготовки до зими. 

Права на житло, землю та майно

Стосовно програм забезпечення житлом 
постраждале внаслідок конфлікту населення 
(включаючи ВПО) продовжує стикатися з 
численними проблемами щодо реалізації 
прав на житло, землю та майно, які необхідно 
розв’язувати, щоб забезпечити безпеку права 
власності та подальше користування цими 
правами. Ці проблеми включають визнання права 
власності на майно, компенсацію за пошкодження 
або втрату майна, надання дозволів на будівництво 
та відсутність доступу до певних послуг, пов’язаних 
з житлом, землею та майном. 

І партнери Кластера, і бенефіціари стикаються з 
проблемами, пов’язаними з аспектами будівництва 
та складною нормативною базою. Відповідно 
до національного законодавства, більшість 
будівельних або ремонтних робіт потребує 
виконання певних вимог, таких як підтвердження 
права власності, отримання дозволу на будівництво 
та багато інших. Невиконання цієї правової 
процедури може призвести до адміністративних 
штрафів, знесення будівель та (на рівні країни) до 
значних прогалин в реєстрації майна. Прийняття 
«будівельної амністії» зменшило б бюрократичний 
тягар для людей, які провели ремонт будинків без 
належних дозволів. 

Правові складнощі та прогалини ускладнюють 
отримання документів на право власності на 
житло чи земельні ділянки для багатьох людей. 
Залежно від обставин, цей процес може коштувати 
власнику від декількох сотень (у найпростіших 
випадках) до понад 10 тисяч грн. Якщо держава 
чи гуманітарні організації не зможуть розв’язати 
ці питання, це може обмежити доступ бенефіціарів 
до безпечного житла та отримання компенсації від 
держави за зруйноване житло. 

У вересні 2020 р. Кабінет Міністрів України вніс 
зміни до адміністративного механізму виплати 
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грошової компенсації за житло, зруйноване 
внаслідок збройного конфлікту. Таким чином, 
постраждалі внаслідок конфлікту особи, 
включаючи ВПО, житло яких, розташоване на 
території ПУТ, було зруйновано внаслідок збройного 
конфлікту, можуть подати заяву на компенсацію у 
розмірі до 300 тис. грн (еквівалентно приблизно 
10 500 дол. США). Ці зміни є кроком вперед, 
але залишається багато питань, які потребують 
розв’язання: прийняття більш широкого 
рамкового закону про компенсації, розробка 
технічних настанов оцінки розміру шкоди, виплати 
компенсацій за пошкоджене житло та створення 
реєстру даних про порушення майнових прав тощо. 
За даними Кластера житла щодо зруйнованого 
житла, подати заяву на отримання такої компенсації 
можуть понад 500 домогосподарств.

Моніторинг

Кластер буде продовжувати моніторинг потреб 
та прогалин у забезпеченні житлом та наданні 
підтримки для підготовки до зими.

• У тісній співпраці з ДСНС будуть узгоджені дані 
про прогалини в забезпечені житлових потреб, які 
залишаються. 

• Загальний обсяг компенсацій людям, будинки яких 
були повністю зруйновані, буде узгоджуватися з 
Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій.

• Команда Кластера здійснюватиме координацію 
потреб та заходів партнерів у сфері надання 
підтримки для підготовки до зими.

# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x01
%	домогосподарств,	які	проживають	у	пошкоджених	унаслідок	конфлікту	
будинках Житло/НПТ

Міжсекторальна	
оцінка	(REACH)

x02
%	домогосподарств,	які	повідомляли	про	недостатній	рівень	опалення	
взимку Житло/НПТ

Міжсекторальна	
оцінка	(REACH)

x03
%	домогосподарств,	яким	не	вистачає	зимових	предметів	першої	
необхідності Житло/НПТ

Міжсекторальна	
оцінка	(REACH)

Індикатори
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3.6  
Вода, санітарія та гігієна (ВГС)

Огляд потреб за секторами

У 2021 році у районах, що постраждали від конфлікту, 
підтримки в сфері ВСГ потребуватиме 3,1 мільйона 
людей — це приблизно на 300 000 людей більше, ніж у 
2020 році. Це збільшення пов’язане з тим, що потреби 
в сфері ВСГ тісно пов’язані з потребами в сфері 
охорони здоров’я, оскільки в Україні поширюється 
пандемія COVID-19. За оцінками, наприкінці 2021 року 
термінової допомоги для покращення рівня гігієни 
потребуватимуть 1,85 мільйона людей. Незважаючи 
на ефективну донорську підтримку Кластера ВСГ у 
середині 2020 року, на початку 2021 року зусилля з 
боротьби з вірусом необхідно подвоїти. 

Потреби у сфері водопостачання та санітарії, 
виявлені раніше, не лише не зникли, але навіть 
поглибились упродовж 2020 року. Наразі 
кілька установ працює у сфері вдосконалення 

поводження з твердими та медичними відходами. 
Як і раніше, існує потреба в цільовій підтримці 
в окремих випадках, наприклад, з підвезенням 
води водовозами. Але також є необхідність 
у більш масштабній підтримці комунальних 
підприємств водопостачання: наприклад, для 
початку відновлення та запровадження підходів із 
зменшення ризику катастроф на окремих водогонах 
і насосних станціях, а також в окремих громадах, 
які постраждали внаслідок бойових дій. Водночас 
на інфраструктуру водопостачання продовжують 
впливати безпекові інциденти, і про це слід 
інформувати міжнародну спільноту. 

В умовах збройного конфлікту на сході України 
заходи у сфері ВСГ, як і раніше, сприятимуть 
поліпшенню здоров’я та добробуту постраждалих 
людей. Окрім того, реалізація заходів та робота 
працівників комунальних служб по обидва боки 

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ЖІНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

3,1млн 54% 14% 41% 13%

Розподіл потреб за зонами

Тисячі людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ 
ОБЛАСТІ

3,1млн

0-5км 81 0-5км 42 0-20км 813 0-20км 331

5-20км 440 5-20км 123

ПІДЗОНИ 20+км 450 20+км 150 20+км 211 20+км 319

ЗАГАЛОМ В 
ЗОНІ 971 315 1024 650 129
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«лінії розмежування» можуть сприяти процесам 
відновлення та розбудови миру.

Постраждале населення 

COVID-19 суттєво вплинув на кількість людей, які 
потребують допомоги у сфері ВГС у 2021 році. З-поміж 
5,4 мільйона людей, які проживають у Донецькій та 
Луганській областях, та 390 000 ВПО, які проживають 
на ПУТ, 1,73 мільйона (28  %) потребують допомоги 
із забезпеченням водопостачання та 1,11 мільйона 
(18  %) потребують допомоги у сфері санітарії. 
Наприкінці 2020 року 1,85 мільйона людей (близько 
30  %), у тому числі 130  000 ВПО в інших областях 
України, потребували допомоги щодо покращення 
санітарно-гігієнічних умов, що здебільшого стосується 
гігієнічних вимог, пов’язаних з COVID-19. 

Основну групу   людей, які потребують допомоги щодо 
забезпечення належного рівня гігієни та мінімізації 
ризиків, спричинених COVID-19, становлять 
1,16 мільйона літніх людей та 400  000 людей з 
інвалідністю. Ці люди належать до груп з найвищими 
ризиками інфікування. Крім того, кількість літніх 
людей, особливо жінок, які живуть поблизу «лінії 
розмежування», є непропорційно високою. З-поміж 
3,1 мільйона людей, які потребують допомоги у сфері 
ВСГ, 55 % становлять жінки, а 45 % — чоловіки. 

Понад три чверті людей, які потребують допомоги 
у сфері ВСГ, проживають у містах (76 %), а 24 % — у 
сільській місцевості. Це свідчить про те, що криза 
на сході України має урбанізований характер, та 
показує, що багато людей, яким потрібна допомога 
для запобігання інфікуванню COVID-19, живуть 
у містах. 43  % (1,29 мільйона осіб) людей, які 
потребують допомоги в сфері ВСГ, проживають на 
ПУТ, а 57 % (1,67 мільйона) — на НПУТ. Те, що більша 
кількість людей з такими потребами проживає на 
НПУТ, пов’язано з більшою кількістю населення 
на цій території. Також на КПВВ досі залишається 
необхідність забезпечення гідних умов для людей, 
і для цього місцеві органи влади все ще потребують 
підтримки у сфері ВСГ. Ця підтримка має допомогти 

228  REACH, ‘Knowledge Attitudes and Practices Assessment (KAPA) for GCA’, September 2020.
229  UNICEF, ‘COVID-19 Public Opinion Survey’, 2020.
230  HelpAge. Огляд оцінки потреб літніх людей. —2020. Січ.

органам влади обладнати нещодавно відкриті пункти 
перетину в Щасті та Золотому та сервісні центри, які 
планується створити на кожному КПВВ. 

За даними Кластера ВСГ, допомога також необхідна 
451  000 дітей. Діти в дитячих будинках, школах та 
дитячих садках, де водопостачання та санітарно-
гігієнічні умови є недостатніми, знаходяться в зоні 
ризику. Також у зоні ризику знаходяться діти у більших 
громадах через умови проживання — наприклад, 
діти з багатодітних сімей або з домогосподарств, 
очолюваних дітьми, де рівень доходу може бути 
недостатнім для придбання родиною достатньої 
кількості засобів гігієни.

Аналіз потреб 

Як свідчать численні дані, у 2021 році є підвищені 
потреби в підтримці для забезпечення належних 
гігієнічних умов: як на рівні домогосподарств, так 
і на рівні установ, включаючи лікарні, як лікують 
пацієнтів з COVID-19, первинні, вторинні та третинні 
медичні установи. 

Згідно з даними REACH, 77 % людей на ПУТ повідомили, 
що для захисту від COVID-19 миють руки, і 86 % людей 
знають, що мити руки потрібно протягом 20 секунд і 
більше. Водночас це означає, що 23 % не думають про 
те, що для захисту від COVID-19 потрібно мити руки, а 
14 % не усвідомлюють, що руки треба мити протягом 20 
секунд або більше (Оцінка знань, ставлення та практик 
REACH, вересень 2020 р.)228. За даними ЮНІСЕФ (2020)229, 
95 % людей усвідомлюють, що їм слід регулярно мити 
руки та говорять, що вони це роблять. Як стверджує 
REACH, незрозуміло, чи мають люди повноцінний 
доступ до мила та проточної води, та чи задумуються 
вони про те, щоб мити руки достатньо довго. 

За даними HelpAge (2020)230, на ПУТ біля «лінії 
розмежування» 82  % літніх людей (у тому числі 85  % 
жінок) потребують допомоги в отриманні засобів 
гігієни, які їм важко отримати або які є дорогими. З них 
39 % зазначили, що їм потрібні урологічні прокладки, а 
21 % потребують підгузків для дорослих. 
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Станом на квітень 2020 року 25 % людей повідомляли, 
що засоби гігієни недоступні у населених пунктах, в 
яких вони проживають (ситуація є гострішою в менш 
доступних та віддалених місцях), у той час як у лютому 
2020 року про таку нестачу повідомляли 7  % людей 
(REACН/Норвезька рада у справах біженців)231. Тим 
часом ціни на ці засоби гігієни також зросли майже на 7 % 
у період з лютого до квітня, і 25 % роздрібних продавців 
повідомили про відсутність у продажу антисептичних 
засобів для рук. 45  % людей змушені їхати до інших 
населених пунктів для придбання засобів гігієни, що 
становить очевидний ризик збільшення поширення 
COVID-19. Вірогідно, пральний порошок був менш 
доступним у населених пунктах, в яких проживають 
опитані люди. Однак протягом карантинного періоду 
лише 12 % людей їздили купувати засоби гігієни в інші 
населені пункти. Хоча це може зменшити передачу 
вірусу, це також означає, що під час карантину люди 
були змушені використовувати засоби гігієни гіршої 
якості або більшої вартості (які були доступні в тих 
населених пунктах, де вони проживають), або навіть 
обходитися без певних засобів. 

Згідно з опитуванням Кластера ВСГ, проведеним у 
2019 році, приблизно у 5  % домогосподарств жінки, 
можливо, використовують неналежні практики 
менструальної гігієни232. Незважаючи на те, що ці дані 
не оновлювалися, необхідність продовження заходів 
з підтримання менструальної гігієни у 2021 році 
залишається актуальною. Одна неурядова організація 
повідомила, що спостерігає зниження рівня знань з 
питань менструальної гігієни серед дуже молодих жінок 
та підлітків на НПУТ у 2020 році порівняно з початком 
збройного конфлікту. 

Ситуація у лікарнях є складною у всіх сферах. За 
даними REACH, що базуються на аналізі ситуації в 
473 первинних, вторинних та третинних установах у 
Луганській та Донецькій областях (лише на ПУТ), 60 % 
медичних установ повідомили, що вони не забезпечують 
належного поводження з медичними відходами та що 
вони утилізували медичні відходи як звичайне сміття 
або спалювали їх без використання спалювального 

231  ACCESS Consortium, ‘Rapid Market Assessment’, April 2020.
232  Кластер ВСГ. Дослідження Кластера ВСГ про потреби. — 2019.
233  REACH, ‘Rapid Assessment of Health Facilities in GCA’, April 2020.
234  REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis in GCA’, October 2020.
235  HelpAge. Огляд оцінки потреб літніх людей. —2020. Січ.

обладнання (REACH. Оперативна оцінка ситуації в 
медичних установах, квітень 2020)233. 72  % медичних 
закладів мали лише обмежену кількість засобів для 
дезінфекції рук, а 55  % не мали паперових рушників. 
Цей дефіцит рушників є значним, оскільки люди, 
включаючи медичний персонал, можуть не мити руки 
взимку, якщо не мають можливості потім їх витерти. 
29  % повідомляли про проблеми з водою для прання 
або прибирання, тоді як 47 % установ первинної медико-
санітарної допомоги змушені використовувати воду, яка 
підвозиться водовозами, або воду з колодязів. Оскільки 
лише на ПУТ працює 167 вторинних та третинних 
медичних установ (а на НПУТ — співставна кількість), 
необхідні значні зусилля для підвищення рівня гігієни та 
вдосконалення профілактики інфекцій та інфекційного 
контролю. Також подібні проблеми забезпечення гігієни 
стосуються дитячих будинків, шкіл та дитячих садків, 
особливо будинків для літніх людей, які визнаються як 
один з найбільш очевидних пріоритетів для підвищення 
рівня гігієни під час пандемії COVID-19. 

Розглядаючи потреби у воді на сході України, 
слід зазначити, що 14  % домогосподарств, які 
покладаються на централізоване водопостачання 
як основне джерело води, в 2020 році отримували 
воду лише за розкладом. Згідно з оцінкою Кластера 
ВСГ (2019 р.), у населених пунктах поблизу «лінії 
розмежування» цей показник становить 28 %. Згідно 
з аналізом тенденцій REACH (2020)234, кількість людей, 
які щоденно стикаються з нестачею води, зменшилася 
з 10 % у 2019 році до 6 % у 2020 році, а частка витрат 
домогосподарств на комунальні послуги зросла з 
14  % у 2019 році до 17  % у 2020 році. Однак обидва 
показники можна пояснити похибками у методології 
дослідження. Згідно з оглядом HelpAge (січень 
2020 року)235, 71 % літніх людей (67 % з них — жінки) 
повідомили про обмежений (90 %) доступ до безпечної 
питної води або взагалі його відсутність (10 %).

Ще однією проблемою є якість води. Дослідження, 
проведене організацією «Людина в біді» в 2020 році, 
показало, що окрім високого рівня жорсткості води, 
домогосподарства в деяких районах стикалися з 
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підвищеним вмістом свинцю в питній воді. А в інших 
районах вода, які отримували домогосподарства, 
була забруднена нітратами, коліформами або 
обома речовинами, що вказує на потенційне 
забруднення водопровідної мережі місцевими 
каналізаційними мережами.

У зоні збройного конфлікту на сході України 
зростають санітарні потреби. Згідно з оглядом 
HelpAge (січень 2020 року)236, 51 % літніх людей біля 
«лінії розмежування» мають труднощі з доступом 
до санітарії (84  % з них мають обмежений доступ, 
9  % мають непостійний або скорочений доступ та 
7 % взагалі не мають доступу). Опитування в фокус-
групах з партнерами Кластера ВСГ показало, що 
деякі домогосподарства, які проживають поблизу 
«лінії розмежування», досі мають проблеми з 
очищенням вигрібних ям, а в інших не налагоджено 
ефективного вивозу сміття.  

38  % людей у зоні конфлікту використовують 
централізоване опалення237. Це створює ризики 
через брак фінансування: слід звернути увагу, що 
домогосподарства з більшим рівнем доходу, як 
правило, замість підключення до централізованої 
системи встановлюють особисті опалювальні 
котли, тобто, домогосподарства з нижчим рівнем 
доходу залишаються залежними від старої системи. 
Крім того, 54  % домогосподарств мають земельні 
ділянки, 30  % з них використовують водопровідну 
воду (питну або технічну) для поливу рослин, і 30 % 
відчували нестачу води для поливу. Таким чином, 
прогалини в забезпеченні водою значною мірою 
пов’язані з продовольчою безпекою населення. 

Під час пандемії COVID-19 потреби у сфері ВСГ, 
виявлені на сході України, мають негативний вплив 
на здоров’я та добробут населення, а обмежений 
доступ до послуг має негативні гуманітарні наслідки 
з точки зору рівня життя людей. 

Для розв’язання негайних проблем у сфері охорони 
здоров’я та добробуту людей, спричинених як через 
COVID-19, так і через збройний конфлікт, партнерам 
Кластера ВСГ слід розглянути такі заходи:

236  Там само.
237  Кластер ВГС.

• Розповсюдження гігієнічних наборів (або ваучерів 
на них) серед домогосподарств, особливо серед 
літніх людей і людей з інвалідністю, та задоволення 
особливих потреб літніх людей щодо урологічних 
прокладок та підгузок для дорослих у містах або 
в районах уздовж «лінії розмежування».

• Надання засобів для чищення, особливо 
прального порошку, відбілювачів, паперових 
рушників та антисептичних засобів для рук, 
установам, для яких виникають ризики у зв’язку 
з COVID-19. У цьому випадку для підвищення 
ефективності можна використовувати ваучери. 

• Підвищення обізнаності про ризики COVID-19 
та про те, як люди можуть захистити себе. 
Пропаганда гігієни, миття рук та загальні 
інформаційні повідомлення про COVID-19. 

• Забезпечення наявності інфраструктури для 
миття рук у медичних установах, школах, дитячих 
садках, дитячих будинках та будинках для 
літніх людей або ключових місцях у громадах. 
Створення місць для миття рук або пунктів 
із антисептичними засобами для рук, якщо 
це необхідно. 

• Аварійний ремонт поточних централізованих 
або децентралізованих систем водопостачання 
та створення нових джерел водопостачання або 
аварійне забезпечення чистою водою, особливо 
у випадку, якщо такі заходи покращують гігієну в 
лікарнях, школах, дитячих будинках та будинках 
для літніх людей. 

• Транспортування води до ізольованих населених 
пунктів уздовж «лінії розмежування», але при 
цьому має бути чітка стратегія передачі таких 
функцій місцевим організаціям; забезпечення 
бутильованої води в крайніх випадках. 

• Поліпшення якості води на рівні домогосподарств 
за рахунок кращого дотримання правил 
гігієни при зберіганні води (у ємностях або 
резервуарах); реалізація пілотних проєктів із 
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очищення води на рівні домогосподарств в 
поєднанні з постійним посиленим моніторингом 
якості води у партнерстві з органами влади та 
вдосконаленням лабораторних можливостей 
для проведення аналізів якості. Продовження 
постачання хімічних реактивів для очистки води 
компаніям-водопостачальникам (при цьому 
також необхідно розробити чітку стратегію 
передачі таких функцій місцевим організаціям).

• Підвищення та забезпечення якості води, 
поліпшення доступності води та санітарних умов 
на пунктах перетину. 

• Аварійні ремонти каналізації, каналізаційних 
насосних станцій, очисних споруд. 

• Санітарно-гігієнічна допомога щодо очищення 
вигрібних ям у сільських районах «уздовж лінії 
розмежування», ініціативи на рівні громади 
щодо зменшення ризиків для здоров’я внаслідок 
накопичення твердих побутових відходів. 

• Забезпечення санітарних умов в установах: 
туалети, прибирання або загальне вдосконалення 
поводження з відходами з акцентом на медичні 
відходи, пов’язані з COVID-19. 

• Ремонт систем гарячого водопостачання або на 
рівні установ, або на комунальному рівні.

За перші три квартали 2020 року було зафіксовано 
58 безпекових інцидентів з об’єктами ВСГ, які 
негативно вплинули на людей на сході України 
та поставили під загрозу життя працівників цих 
об’єктів. Це менше, ніж за аналогічний період 2019 
року, коли було зафіксовано 77 інцидентів. Водночас 
насосна станція першого підйому Південно-
донбаського водогону та Донецька фільтрувальна 
станція постраждали 11 разів кожна. Крім того, 
повідомлялося про 22 інциденти, які могли 
спричинити викиди стічних вод в навколишнє 
середовище. Канал Сіверський Донець-Донбас, 
головна водна артерія для всього регіону, також 
принаймні двічі був пошкоджений через обстріли, що 
створює ризики для водопостачання 3,1 мільйона 
людей. Постачальники води та електроенергії 
продовжують стикатися з фінансовими 
проблемами, безпосередньо пов’язаними зі 
збройним конфліктом, що, відповідно, призводить 
до перебоїв у водопостачанні у всіх районах. Отже, 
як доповнення до роботи 30 партнерів Кластера 
ВСГ на місцях, необхідно проводити активну 
адвокацію із захисту цивільної інфраструктури та 
її працівників.

# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x01
%	домогосподарств,	які	потребують	допомоги	у	сфері	гігієни	під	
час	пандемії		COVID ВСГ

Дослідження	ВСГ/	COVID-19	KAPA	
Survey	(REACH)	/	Звіт	Національної	
системи	моніторингу	(МОМ)

x02 %	домогосподарств,	які	потребують	допомоги	з	водопостачанням	 ВСГ
Дослідження	ВСГ/	Міжсекторальна	
оцінка	(REACH)

x03 %	домогосподарств,	які	потребують	допомоги	у	сфері	санітарії ВСГ
Дослідження	ВСГ/	Міжсекторальна	
оцінка	(REACH)

x04

%	вторинних/третинних	медичних	установ,	які	мають	потреби,	
пов’язані	з	профілактикою	та	контролем	за	інфекційними	
захворюваннями	(у	сфері	гігієни) ВСГ

Готовність	до	COVID	19:	оперативна	
оцінка	ситуації	в	медичних	установах	
(RaHFA)	(REACH)

x05
%	вторинних/третинних	медичних	установ,	яким	необхідна	
підтримка	щодо	належної	утилізації	медичних	відходів ВСГ

Готовність	до	COVID	19:	оперативна	
оцінка	ситуації	в	медичних	установах	
(RaHFA)	(REACH)

Індикатори



ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2021 Р.

102

Частина 4:  

Додатки

ЧЕРМАЛИК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
90-річний Владислав у своєму будинку, розташованому 
за кілька сотень метрів від зони інтенсивних бойових дій.
Фото: УКГС/ Євген Малолетка
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КІЛЬКІСТЬ ОЦІНОК ПАРТНЕРИ

153 72

4.1  
Джерела даних 

Аналіз гуманітарних потреб був підготовлений на 
основі понад 100 оцінок, проведених  гуманітарними 
партнерами із жовтня 2019 року до жовтня 2020 
року. Завдяки цьому було сформовано комплексне 
розуміння гуманітарних потреб в Україні, особливо 
на ПУТ, де гуманітарний доступ менш обмежений, 
ніж на НПУТ, і де було зібрано більше даних.

Кількість оцінок

Міжкластерні Освіта

Продовольча
безпека та 

засоби
до існування

Охорона 
здоров’я Захист

Житло та
непродовольчі

товари

Вода, санітарія
та гігієна Загалом

ПУТ Донецька 4 1 2 7 27 1 2 44

ПУТ Луганська 16 3 17 48 64 3 9 160

НПУТ Донецька 4 1 2 6 27 1 1 42

ПУТ Луганська 18 3 16 48 61 2 6 154

Загалом 20 3 18 57 67 3 10 153

ТИП ОЦІНКИ

• оцінки, пов’язані з COVID-19: 79

• оцінки, не пов’язані з COVID-19: 74

Розподіл оцінок за сектором та розташуванням
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4.2  
Методологія

Міжсекторальний аналіз

Спільна методологія, що лежить в основі 
аналізу для цілей Огляду гуманітарних потреб 
2021 року, базується на Принципах спільного 
міжсекторального аналізу (Joint Intersectoral 
Analysis Framework (JIAF), розроблених у 2019 
році. У 2020 році показники JIAF були переглянуті, 
головним чином, для врахування показників, 
пов’язаних з COVID-19, і їх кількість була скорочена 
з 38 у 2019 році до 30. Ці показники були обрані 
відповідно до загального переліку показників, 
наскільки це було можливо/доцільно. Вони були 

класифіковані за трьома основними складовими: 
i) рівень життя; (ii) фізичне та психічне здоров’я 
та (iii) механізми пристосування (згідно з 
глобальними рамками JIAF). 

Цього року спільний міжсекторальний аналіз 
в основному проводився Міжкластерною 
координаційною групою (МККГ) та УКГС, проте 
можливості для з’ясування думок і оцінок 
фахівців-партнерів на місцях були обмежені 
через COVID-19 та пов’язані з цим обмеження 
на пересування та зібрання. МККГ обговорила 

СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Тамара біля посічених шрапнеллю воріт свого будинку. Її чоловік 
помер, а діти через конфлікт виїхали.
Фото: «Людина в біді»/Альона Будаговська
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та розглянула наявні якісні дані, підтвердила 
обсяг аналізу потреб, узгодила групи та підгрупи 
населення, географічні райони (адміністративно-
територіальні одиниці) та відповідні показники 
та представила дані з розподілом за районами 
для поглиблення спільного аналізу гуманітарної 
ситуації та потреб. 

Було вирішено, що обсяг аналізу JIAF залишиться 
таким само, як й у попередньому році:

• Дві групи населення: постійне населення та ВПО.

• Географічні райони, розділені за першим 
адміністративним рівнем (дві області на сході 
України) та на підзони в залежності від відстані 
від «лінії розмежування».

Додатковий географічний розподіл між 
сільськими та міськими районами був можливий 
лише в деяких підзонах на ПУТ.

Визначення ступеня гостроти потреб

При визначенні гостроти потреб 2021 року 
застосовується п’ятибальна шкала, яка 
була адаптована відповідно до глобальних 
рекомендацій. Визначення ступеня проводилося 
за допомогою дворівневого підходу. Спочатку 
кластери визначили п’ять порогових значень 
для міжсекторально визначених показників 
за трьома гуманітарними умовами (фізичне 
та психічне здоров’я, рівень життя та 
механізми пристосування).

Там, де були доступні дані, визначені порогові 
значення застосовувались систематично для 
визначення оцінки від 1 до 5. Всі значення гостроти 
потреб були консолідовані на міжкластерному 
рівні для формування спільної оцінки гостроти 
потреб в 11 географічних зонах аналізу. 

Нижче наведено перелік показників JIAF та 
відповідні порогові значення: 

# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ 1 2 3 4 5

x01 %	дітей,	які	не	
відвідують	школу,	
в	т.ч.	заходи	
дистанційного	
навчання,	з	
розподілом	за	
статтю	та	рівнями	
навчання	(через	
кризу,	у	т.ч.	через	
COVID-19)

Освіта 100	%	дітей	
шкільного	віку	
відвідували	
школу	у	
поточному	/	
останньому	
шкільному	році

>75	%	дітей	
шкільного	віку	
відвідували	
школу	у	
поточному	/	
останньому	
шкільному	році

>50	%	дітей	
шкільного	віку	
відвідували	школу	
у	поточному	/
останньому	
шкільному	році

>25	%	дітей	
шкільного	віку	
відвідували	школу	
у	поточному	/
останньому	
шкільному	році

0-25	%	дітей	
шкільного	
віку	
відвідували	
школу	у	
поточному/
останньому	
шкільному	
році

x02 Кількість	
безпекових	
інцидентів	за	
останні	12	місяців	

Освіта 0 1-10	інцидентів 11-20	інцидентів 21-30	інцидентів Понад	30	
інцидентів

x03 Індекс	споживання	
продуктів	
харчування

Продовольча	
безпека	і	
засоби	до	
існування

Прийнятний	і	
стабільний

Прийнятний,	але	
спостерігається	
погіршення	у	
порівнянні	з	
типовим	рівнем

Граничний Критичний		 Значна	
продовольча	
небезпека	

x04 Частка	витрат	
на	продукти	
харчування

Продовольча	
безпека	і	
засоби	до	
існування

<50	% 50-65	% 65-75	% 75-85	% >	85	%

Індикатори
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# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ 1 2 3 4 5

x05 Відсоток	
домогосподарств,	
які	витрачають	
заощадження	
через	брак	доходів	
для	забезпечення	
основних	потреб	

Продовольча	
безпека	і	
засоби	до	
існування

Не	
спостерігається	
виникнення	
потреб	або	
застосування	
кризових	або	
надзвичайних	
механізмів	
пристосування

Найбільш	
суттєвими	
стратегіями	
пристосування	
для	домо-
господарств	
за	останні	30	
днів	є	стратегії	
пристосування	
через	виникнення	
потреб

Найбільш	
суттєвими	
стратегіями	
пристосування	для	
домогосподарств	
за	останні	30	
днів	є	стратегії	
пристосування	в	
кризовій	ситуації	

Найбільш	суттєвими	
стратегіями	
пристосування	для	
домогосподарств	
за	останні	30	
днів	є	стратегії	
пристосування	
у	надзвичайній	
ситуації

Майже	повне	
вичерпання	
можливостей	
пристосу-
вання

x06 Шкала	голоду	
домогосподарств 

Продовольча	
безпека	і	
засоби	до	
існування

0	(немає) 1	(незначний) 2-3	(помірний) 4	(значний) 5-6	(сильний)

x07 Відсоток	
домогосподарств,	які	
скорочують	витрати	
на	медичні	послуги	
через	брак	ресурсів	
для	забезпечення	
основних	потреб	

Охорона	
здоров’я

20	%	домо-
господарств	
повідомили	
про	скорочення	
витрат	на	
медичні	послуги	
через	брак	
ресурсів	для	
забезпечення	
основних	
потреб	

21-30	%	домо-
господарств	
повідомили	
про	скорочення	
витрат	на	
медичні	послуги	
через	брак	
ресурсів	для	
забезпечення	
основних	
потреб 

31-40	%	
домогосподарств	
повідомили	
про	скорочення	
витрат	на	медичні	
послуги	через	
брак	ресурсів	для	
забезпечення	
основних	потреб	

41-50	%	
домогосподарств	
повідомили	про	
скорочення	витрат	
на	медичні	послуги	
через	брак	ресурсів	
для	забезпечення	
основних	потреб	

>	50	%	домо-
господарств	
повідомили	
про	
скорочення	
витрат	на	
медичні	
послуги	
через	брак	
ресурсів	для	
забезпечення	
основних	
потреб	

x08 Відсоток	
домогосподарств,	
які	часто	або	
постійно	стикалися	зі	
складнощами	щодо	
доступу	до	медичної	
допомоги	за	останні	
12	місяців

Охорона	
здоров’я

>	10	%	домо-
господарств	
повідомили,	що	
стикалися	зі	
складнощами	
щодо	доступу	
до	медичної	
допомоги	
(«постійно»	+	
«часто»)

10-19	%	домо-
господарств	
повідомили,	що	
стикалися	зі	
складнощами	
щодо	доступу	
до	медичної	
допомоги	
(«постійно»	+	
«часто»)

20-19	%	
домогосподарств	
повідомили,	що	
стикалися	зі	
складнощами	
щодо	доступу	
до	медичної	
допомоги	
(«постійно»	+	
«часто»)

30-39	%	
домогосподарств	
повідомили,	що	
стикалися	зі	
складнощами	щодо	
доступу	до	медичної	
допомоги	(«постійно»	
+	«часто»)

>	40	%	домо-
господарств	
повідомили,	
що	
стикалися	зі	
складнощами	
щодо	доступу	
до	медичної	
допомоги	
(«постійно»	+	
«часто»)

x09 Відсоток	медичних	
закладів	
вторинного/
третинного	рівня,	
де	є	відділення	
інтенсивної	
терапії,	зокрема	
забезпечені	киснем	
та	апаратами	ШВЛ	

Охорона	
здоров’я

>80	%	медичних	
закладів	
вторинного/
третинного	
рівня	мають	
відділення	
інтенсивної	
терапії,	зокрема	
забезпечені	
киснем	та	
апаратами	ШВЛ

>71-80	%	
медичних	
закладів	
вторинного/
третинного	
рівня	мають	
відділення	
інтенсивної	
терапії,	зокрема	
забезпечені	
киснем	та	
апаратами	ШВЛ

>61-70	%	медичних	
закладів	
вторинного/
третинного	рівня	
мають	відділення	
інтенсивної	
терапії,	зокрема	
забезпечені	
киснем	та	
апаратами	ШВЛ

>51-60	%	медичних	
закладів	вторинного/
третинного	рівня	
мають	відділення	
інтенсивної	терапії,	
зокрема	забезпечені	
киснем	та	апаратами	
ШВЛ

<50	%	
медичних	
закладів	
вторинного/
третинного	
рівня	мають	
відділення	
інтенсивної	
терапії,	
зокрема	
забезпечені	
киснем	та	
апаратами	
ШВЛ

x10 Кількість	медичних	
працівників,	які	
захворіли	на	
COVID-19

Охорона	
здоров’я

<9	медичних	
працівників	
захворіли	на	
COVID-19

10-29	медичних	
працівників	
захворіли	на	
COVID-19

30-59	медичних	
працівників	
захворіли	на	
COVID-19

59-79	медичних	
працівників	
захворіли	на	
COVID-19

>80	медичних	
працівників	
захворіли	на	
COVID-19
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# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ 1 2 3 4 5

x11 Відсоток	людей,	
які	вважають	
коронавірусну	
хворобу	COVID-19	
реальною	значною	
загрозою	здоров’ю	
населення	та	
довіряють	заходам	
реагування	Уряду

Охорона	
здоров’я

>	60	%	вважають	
COVID-19	
загрозою	
здоров’ю	
населення	
та	значною	
проблемою	
(«надзвичайно	
важливо»	
+	«дуже	
важливо»)

51-60	%	
вважають	
COVID-19	
загрозою	
здоров’ю	
населення	
та	значною	
проблемою	
(«надзвичайно	
важливо»	+	
«дуже	важливо»)

41-50	%	вважають	
COVID-19	загрозою	
здоров’ю	
населення	
та	значною	
проблемою	
(«надзвичайно	
важливо»	+	«дуже	
важливо»)

31-40	%	вважають	
COVID-19	загрозою	
здоров’ю	населення	
та	значною	
проблемою	
(«надзвичайно	
важливо»	+	«дуже	
важливо»)

<	30%	вважають	
COVID-19	
загрозою	
здоров’ю	
населення	
та	значною	
проблемою	
(«надзви-чайно	
важливо»	
+	«дуже	
важливо»)

x12 Кількість	
підтверджених	
випадків	COVID-19

Охорона	
здоров’я

< 100 
підтверджених	
випадків	
COVID-19	

100-400 
підтверджених	
випадків	
COVID-19	

401-800 
підтверджених	
випадків	COVID-19	

801-1500  
підтверджених	
випадків	COVID-19	

>1501 
підтверд-
жених	
випадків	
COVID-19	

x13 Відсоток	
домогосподарств,	
які	не	мають	
документів	на	
право	власності,	що	
визнаються	Урядом	
України	

Захист 0-1	%	
домогоспо-
дарств,	які	
не	мають	
документів	
на	право	
власності,	що	
визнаються	
Урядом	України

2-3	%	
домогоспо-
дарств,	які	
не	мають	
документів	
на	право	
власності,	що	
визнаються	
Урядом	України

4-19	%	домогоспо-
дарств,	які	
не	мають	
документів	на	
право	власності,	
що	визнаються	
Урядом	України

20-49	%	
домогосподарств,	які	
не	мають	документів	
на	право	власності,	
що	визнаються	
Урядом	України

50+	%	домо-
господарств,	
які	не	мають	
документів	
на	право	
власності,	що	
визнаються	
Урядом	
України

x14 Відсоток	людей,	
які	постраждали	
від	безпекових	
інцидентів	протягом	
останніх	12	місяців

Захист 0-9	безпекових	
інцидентів	у	
населеному	
пункті	упродовж	
останніх	12	
місяців

10-20 
безпекових	
інцидентів	у	
населеному	
пункті	упродовж	
останніх	12	
місяців

21-99	безпекових	
інцидентів	у	
населеному	пункті	
упродовж	останніх	
12	місяців

100-199	безпекових	
інцидентів	у	
населеному	пункті	
упродовж	останніх	
12	місяців

> 200 
безпекових	
інцидентів	у	
населеному	
пункті	
упродовж	
останніх	12	
місяців

x15 Відсоток	ВПО,	
які	змушені	
скорочувати	
витрати	навіть	
на	харчування	
або	мають	кошти	
лише	на	продукти	
харчування	

Захист 0-9	%	ВПО	
змушені	
скорочувати	
витрати	навіть	
на	харчування	
або	мають	
кошти	лише	
на	продукти	
харчування	

10-29	%	ВПО	
змушені	
скорочувати	
витрати	навіть	
на	харчування	
або	мають	
кошти	лише	
на	продукти	
харчування	

30-49	%	ВПО	
змушені	
скорочувати	
витрати	навіть	
на	харчування	
або	мають	кошти	
лише	на	продукти	
харчування	

50-69	%	ВПО	змушені	
скорочувати	витрати	
навіть	на	харчування	
або	мають	кошти	
лише	на	продукти	
харчування	

70+%	ВПО	
змушені	
скорочувати	
витрати	
навіть	на	
харчування	
або	мають	
кошти	лише	
на	продукти	
харчування	

x16 Відсоток	ВПО,	які	
не	інтегровані	в	
приймаючі	громади

Захист 0-1	% 2-4	% 5-24	% 25-49	% 50+	%

x17 Відсоток	літніх	
людей,	які	
перетнули	«лінію	
розмежування»	
щонайменше	один	
раз	у	2019	році	для	
отримання	пенсії	
або	розв’язання	
основних	проблем	
(зняття	готівки	або	
придбання	основних	
товарів)

Захист 0-10	% 11-30	% 31-50	% 51-74	% 75+	%
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x18 Відсоток	дорослого	
населення,	яке	
перетнуло	«лінію	
розмежування»	
щонайменше	один	
раз	у	2019	році	
для	розв’язання	
питань,	пов’язаних	
із	документами,	
отримання	готівки	
або	відвідання	
рідних

Захист 0-10	% 11-30	% 31-50	% 51-74	% 75+	%

x19 Відсоток	дітей	та	
осіб,	що	доглядають	
за	дітьми,	які	
потребують	послуг	
у	сфері	психічного	
здоров'я	та	
психосоціальної	
підтримки	

Захист 20	% 50	% 60	% 70	% 75	%

x20 Відсоток	дітей,	
які	народилися	
на	НПУТ	у	2015-
2019	р.,	які	не	
отримали	свідоцтва	
про	народження	
українського	зразка

Захист 0-10	% 11-24	% 25-40	% 41-60	% 61+	%

x21 Відсоток	жінок	
(18+),	яким	
недоступні	
послуги,	пов’язані	
із	гендерно	
зумовленим	
насильством

Захист 0-30	% 31-50	% 51-75	% 76-90	% >90	%

x22 Відсоток	людей,	
які	потребують	
послуг	з	очищення	
територій	від	мін	та	
боєприпасів,	що	не	
розірвалися	

Захист 1)	мешканці	
населених	
пунктів,	де	
не	було	таких	
випадків,	
розташованих	
більш	ніж	за	
20	км	від	«лінії	
розмежування»	
(всі	райони	
Донецької	та	
Луганської	
областей);	
2)	Інші	мешканці	
(не	постраждалі	
внаслідок	
конфлікту)

1)	мешканці	
населених	
пунктів,	де	
не	було	таких	
випадків,	
розташованих	
більш	у	межах	
20	км	від	«лінії	
розмежування»	
(всі	райони	
Донецької	та	
Луганської	
областей)	+	
79	%	всього	
населення	
великих	міст

1)	мешканці	
населених	пунктів,	
розташованих	
найближче	до	
замінованої	
території	у	межах	
до	20	км	від	«лінії	
розмежування»	
+	20	%	всього	
населення	великих	
міст;
2)	мешканці	
населених	пунктів,	
де	повідомлялося	
про	1-4	таких	
випадки,	
розташованих	
більш	ніж	за	
5	км	від	«лінії	
розмежування»	
(всі	райони	
Донецької	та	
Луганської	
областей)

1)	мешканці	населених	
пунктів,	розташованих	
найближче	(до	1	км)	до	
замінованої	території	
(для	великих	міст	із	
населенням	>=50	тис.	
—	все	населення);
2)	мешканці	
населених	пунктів,	де	
повідомлялося	про	
1-4	таких	випадки,	
розташованих	у	межах	
до	5	км	від	«лінії	
розмежування»;
3)	мешканці	
населених	пунктів,	
де	повідомлялося	
про	5	та	більше	
таких	випадки,	
розташованих	більш	
ніж	за	5	км	від	«лінії	
розмежування»	(всі	
райони	Донецької	та	
Луганської	областей)

1)	люди,	
які	часто	
використову-
ватимуть	
територію	після	
розмінування;	
2)	кількість	
жертв	мін/
ВЗВ	за	даними	
HALO;	
3)	мешканці	
населених	
пунктів,	де	
повідомлялося	
про	5	та	більше	
таких	випадки,	
розташованих	
у	межах	до	5	
км	від	«лінії	
розмежування»	
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# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ 1 2 3 4 5

x23 Відсоток	
домогосподарств,	
які	проживають	
у	пошкоджених	
унаслідок	конфлікту	
будинках

Житло/НПТ Житло	не	було	
пошкоджено	
внаслідок	
конфлікту
АБО	
житло	
пошкоджено	
внаслідок	
конфлікту	ТА	
відремонтовано,
АБО	
відповідь	на	
питання	про	
наявність	
пошкоджень	-	
«Невідомо».

Дані	щодо	ПУТ:	
близько	1045	
домо-господарств

Житло	
пошкоджено	
внаслідок	
конфлікту		
ТА
наявна	одна	
з	наступних	
проблем:	

пошкодження	
даху;	розбиті	
вікна;	
пошкоджені	
вхідні	двері,	які	
не	закриваються	
належним	
чином;	тріщини	
по	стінах.

Дані	щодо	
ПУТ:	близько	
205	домо-
господарств

Житло	
пошкоджено	
внаслідок	
конфлікту	
ТА
не	
відремонтовано,
ТА
наявна	одна	
з	наступних	
проблем:

дах	частково	
завалився;	значні	
тріщини/пробоїни	
у	більшості	стін;	
немає	вхідних	
дверей	та	вікон.

Житло	пошкоджено	
внаслідок	конфлікту	
ТА
не	відремонтовано,
ТА
будинок	повністю	
зруйновано,	або	
стіни	повністю	
зруйновані,	або	
пошкоджено	
фундамент,	або	
пошкоджено	
газопровід	або	
водопровід,	або	
електричні	або	
каналізаційні	мережі.

Дані	щодо	ПУТ:	
близько	570	
домогосподарств

Н/Д

x24 Відсоток	
домогосподарств,	
які	повідомляли	про	
недостатній	рівень	
опалення	взимку

Житло/НПТ Домогоспо-
дарства	
витрачають	
<20	%	на	
опалення	або	
частка	витрат	
невідома

Домогосподар-
ства	
витрачають	
20-29	%	на	
опалення	

Домогосподар-
ства	витрачають	
30-39	%	на	
опалення	

Домогосподарства	
витрачають	>	40	%	на	
опалення

Н/Д

x25 Відсоток	
домогосподарств,	
яким	не	вистачає	
зимових	предметів	
першої	необхідності

Житло/НПТ У	домогоспо-
дарства	немає	
потреби	у:
• зимовому	
взутті,
• теплому	
верхньому	одязі,	
• теплій	білизні
ТА
в	нього	є	
принаймні	
одна	пічка	або	
переносний	
обігрівач

Домогосподар-
ству	необхідно	
принаймні	одне	
з	наступного:
• зимове	взуття,
• теплий	верхній	
одяг,	
• тепла	білизна
ТА
в	нього	є	
принаймні	
одна	пічка	або	
переносний	
обігрівач	

Домогосподар-
ству	необхідно	
принаймні	одне	з	
наступного:
• зимове	взуття,
• теплий	верхній	
одяг,	
• тепла	білизна
ТА
немає	ані	пічки,	
ані	переносного	
обігрівача

Домогосподарству	
необхідно	принаймні	
дві	позиції	з	
наступного:
• зимове	взуття,
• теплий	верхній	
одяг,	
• тепла	білизна
ТА
немає	ані	пічки,	
ані	переносного	
обігрівача

Н/Д

x26 Відсоток	домогос-
подарств,	які	пот-
ребують	допомоги	у	
сфері	гігієни	під	час	
пандемії	COVID-19

ВСГ <=15	% 16-30	% 31-50	% 51-70	% >=	71	%

x27 Відсоток	домогос-
подарств,	які	пот-
ребують	допомоги	з	
водопостачанням

ВСГ <=20	% 21-30	% 31-40	% 41-60	% >=	61	%

x28 Відсоток	домогос-
подарств,	які	
потребують	допомоги	
у	сфері	санітарії

ВСГ 1-15	% 16-30	% 31-50	% 51-70	% >	71	%
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Відповідно до Глобальних вказівок JIAF щодо 
циклу гуманітарних програм (ЦГН) 2021 року та 
враховуючи те, що не було зібрано дані на рівні 
домогосподарств для певної географічної області 
та групи населення, аналітична група в Україні 
опрацьовували дані за Сценарієм Б. Два основні 
кроки для визначення рівня гостроти потреб для 
кожної ключової одиниці включають:

• Кожному з 30 показників було присвоєно бал 
гуманітарного стану, розрахований для кожного 
географічного району/групи населення (ключової 
одиниці), використовуючи крок у 25 відсотків: бал 
від 1 до 5 присвоюється при досягненні перших 
25 % шляхом додавання відсотків (починаючи з 5, 
потім 4, і так далі до 1). 

• Остаточний бал (оцінка JIAF може бути від 
1 до 5), який поєднував ступінь гостроти за 
30  показниками, складається із середнього 
показника макс. 50  % для кожної ключової 
одиниці. Ми отримали оцінку ступеня гостроти 
потреб для кожної ключової одиниці, а також 
оцінку JIAF, яка визначає вихідну частку 
населення, яку слід враховувати для розрахунку 
кількості людей, які потребують допомоги.

Ця методологія вперше передбачає оцінку ступеня 
гостроти потреб для кожної ключової одиниці 

(від 1 до 5), яка в основному базується на даних 
показників і дозволяє забезпечити прямий зв’язок 
між ступенем гостроти потреб та кількістю людей, 
які потребують допомоги.

Більш докладну інформацію див. у розділі 
«Принципи спільного міжсекторального аналізу 
(Joint Intersectoral Analysis Framework (JIAF)». 

Визначення кількості людей, які 
потребують допомоги

Загальна кількість людей, які потребують 
допомоги, представляє суму двох основних груп, 
які потребують гуманітарної підтримки: мешканців 
двох областей, постраждалих унаслідок конфлікту, 
і ВПО, які постійно проживають на ПУТ. Відповідно 
до Сценарію Б Керівництва JIAF 2021 року, було 
проведено два порівняння гостроти потреб та 
кількості людей, які потребують допомоги (після 
отримання балів гостроти потреб та оцінок JIAF): 

• Порівняння оцінок JIAF із «критичним показником» 
з розподілом населення за типом гостроти потреб. 

• Порівняння оцінки JIAF з оцінками кількості 
людей, які потребують допомоги, для окремих 
секторів, доступних для кожної окремої області/
групи, щоб оцінити кількість людей, які потребують 

# ІНДИКАТОРИ СЕКТОРИ 1 2 3 4 5

x29 Відсоток	вторинних/
третинних	медичних	
установ,	які	мають	
потреби,	пов’язані	
з	профілактикою	
та	контролем	за	
інфекційними	
захворюваннями	(у	
сфері	гігієни)

ВСГ <=20	% >	21-40	% >	41–60	% >	61-80	% >	81	%

x30 Відсоток	вторин-
них/третинних	
медичних	установ,	
яким	необхідна	
підтримка	щодо	
належної	утилізації	
медичних	відходів	

ВСГ <=20	% >	21-30	% >	31-40	% >	41-60	% >	61	%

https://assessments.hpc.tools/sites/default/files/km/03.HPC_2021-JIAF_Guide.pdf
https://assessments.hpc.tools/sites/default/files/km/03.HPC_2021-JIAF_Guide.pdf
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гуманітарної допомоги, для цілей Огляду 
гуманітарних потреб.

Місцеві мешканці, які потребують допомоги

Згідно з методикою JIAF, загальна кількість людей, 
які потребують допомоги, була розрахована на основі 
поєднання 30 показників JIAF для кожного з десяти 
пріоритетних географічних районів (з розподілом на 
сільські та міські райони, де це можливо). Найбільша 
кількість людей, які потребують допомоги, була 
розрахована Кластерами на основі їхніх показників 
у кожному з десяти географічних районів.

Ця методологія застосовувалася за умови 
підтвердження того, що дані відповідних оцінок 
були статистично репрезентативні для географічних 
одиниць аналізу для цілей ОГП. За відсутності 
доступної інформації (що особливо характерно для 
НПУТ) використовувалася експертна оцінка. Ця 
надійна методологія дозволила зібрати вичерпні 
доступні дані, які забезпечують більш обґрунтований 
аналіз порівняно з попередніми підходами, які в 
основному базувались на експертних оцінках.

ВПО, які потребують допомоги

Що стосується кількості ВПО, які потребують 
допомоги, для розрахунку використовувався 
показник 1,4 мільйона ВПО, які були зареєстровані 
Міністерством соціальної політики станом на 
серпень 2020 року. Проте є загальне розуміння, 
що не всі з цих 1,4 мільйона зареєстрованих ВПО 
проживали на ПУТ. Багато з них проживали на 
НПУТ, але були змушені зареєструватися як ВПО 
в управліннях соціальної політики, щоби зберегти 
доступ до пенсійних і соціальних виплат, які 
здійснюються Урядом України. Причиною цього 
є політика Уряду, яка пов’язує пенсійні виплати 
з реєстрацією ВПО. Для цілей планування та 
уникнення потенційного подвійного підрахунку 
людей, які потребують допомоги, щодо цих 1,4 
мільйона зареєстрованих ВПО проводився розподіл 
за місцем їхнього проживання — на ПУТ чи на НПУТ.

Методологія, яка була спочатку розроблена у 
2016 році, була додатково доопрацьована для 

розрахунку кількості ВПО, які потребують допомоги, 
та відповідного навантаження на гуманітарних 
партнерів. Застосовуючи методологію, затверджену 
для розрахунку в рамках Циклу гуманітарних 
програм 2020 року, Робоча група з питань управління 
інформацією та МККГ погодили, що з 1,45 мільйона 
зареєстрованих ВПО на ПУТ постійно проживає 
730  000 ВПО. Решта зареєстрованих ВПО (близько 
720  000 осіб) розглядалися як такі, що постійно 
проживають на НПУТ, і включалися в число людей, 
які проживають на НПУТ.

Для Циклу гуманітарних програм 2021 року 
Кластером з питань захисту були визначено, що 
кількість ВПО, які потребують допомоги, є такою 
самою, оскільки дані про незначне збільшення 
кількості ВПО в Україні, надані Міністерством 
соціальної політики, не свідчать про зростання рівня 
потреб. Пізніше це виявилося в контексті ступеня 
гостроти потреб, що спостерігався для цієї групи 
населення. Для ЦГП 2020 року Кластер з питань 
захисту визначив два показники, пов’язані з ВПО, і 
включив їх до списку 30 індикаторів JIAF:

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

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

Отже, кількість ВПО, які потребують допомоги, була 
оцінена на рівні близько 350 000 осіб (додатково до 
місцевих мешканців, які потребують допомоги).

У трьох географічних районах, де були доступні 
дані для визначення ступеня гостроти потреб ВПО, 
оцінка JIAF виявилася відповідною кількості ВПО, 
яка потребує допомоги, яка була розрахована 
лише за допомогою єдиного підходу Кластера з 
питань захисту.
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Контекст

Подія/Потрясіння

Вплив

Гуманітарні умови 

Поточні та прогнозовані першочергові потреби/проблеми

Політичний

Чинники

Вплив на 
гуманітарний доступ   

Нормативно-правовий  

Екологічний

Мешканці постраждалих територій

Постраждалі люди

Люди, які потребують допомоги 

Соціокультурний

Демографічний

Інфраструктурний 

Економічний

Основні фактори / Вразливості, які існували раніше

Вплив на 
системи та послуги  

Вплив на людей

Технологічний

Безпековий

Розподіл за віковими, гендерними особливостями та з урахуванням інвалідності

Умови 
життя

Гострота потреб

Механізми 
пристосування

Фізичне та 
психічне здоров’я

1 32 4 5

Принципи проведення спільного міжсекторального аналізу (JIAF)
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СТАДІЯ ГОСТРОТИ  
ПОТРЕБ

ОСНОВНІ БАЗОВІ  
НАСЛІДКИ

ЦІЛІ МОЖЛИВОГО  
РЕАГУВАННЯ

1 Відсутні/
Мінімальні потреби

Задовільний рівень життя (з урахуванням 
контексту): можливі деякі ознаки погіршення та/або 
невідповідності основних соціальних послуг, можливі 
потреби у вдосконаленні нормативно-правової бази. 
Можливість задоволення всіх основних потреб без 
застосування несталих механізмів пристосування 
(зокрема використання/вичерпання ресурсів). 
Жодного або мінімальний вплив/рівень ризиків для фізичного 
та психічного здоров’я людей.

Розбудова спроможностей для 
відновлення життєстійкості 

Підтримка заходів 
щодо зменшення 
ризиків катастроф

2 Виникнення потреб Через вплив на рівень життя застосовуються 
стратегії пристосування (внаслідок чого зменшуються 
можливості захисту або засоби до існування). 
Неможливість задовольнити деякі основні потреби, 
не вдаючись до несталих механізмів пристосування 
у стресових умовах та/або засобів, короткострокові 
негативні наслідки яких можна згодом усунути. 
Загалом мінімальний вплив на фізичне та психічне здоров’я 
людей (несприятливий вплив на фізичне та психічне здоров’я). 
Можливі окремі прояви порушень (зокрема порушень 
прав людини).

Заходи щодо зменшення 
ризиків катастроф

Захист засобів до існування

3 Значні потреби Погіршення рівня життя (у порівнянні зі звичайним/
типовим рівнем), що призводить до застосування 
негативних механізмів пристосування, які можуть 
спричинити незворотну шкоду (наприклад, прискорене 
використання/вичерпання ресурсів). Зменшення доступу 
до/доступності соціальних/основних товарів і послуг. 
Неможливість задовольнити деякі основні 
потреби, не вдаючись до надзвичайних механізмів 
пристосування, які можуть спричинити незворотну 
шкоду у коротко-/середньостроковій перспективі. 
Погіршення фізичного та психічного здоров’я. Шкода фізичному 
та психічному здоров’ю, яка спричиняє втрату гідності.

Захист засобів до існування

Запобігання та мінімізація 
ризику надзвичайного 
погіршення умов життя

4 Надзвичайні потреби Надзвичайне погіршення рівня життя, виживання 
залежить від гуманітарної допомоги та/або надзвичайних 
стратегій пристосування, які у довгостроковій 
перспективі спричиняють незворотну шкоду. 
Надзвичайне скорочення/втрата засобів до існування, що 
призведе до значних прогалин/потреб найближчим часом. 
Численні суттєві порушення прав людини. Спричинення 
незворотної шкоди та підвищений рівень смертності.

Заходи, спрямовані 
на спасіння життів 
та забезпечення 
засобами до існування

5 Катастрофічні потреби Катастрофічне падіння рівня життя. 
Майже повне/повне вичерпання можливостей пристосування. 
Вичерпання останніх механізмів пристосування. 
Висока смертність (загальний коефіцієнт смертності, 
смертність серед дітей до п’яти років) та/або незворотна 
шкода. Незворотна шкода фізичному та психічному здоров’ю 
призводить до надзвичайно високого рівня смертності. 
Численні суттєві порушення прав людини.

Усунення/запобігання 
численним випадкам 
смертності та/або повній 
втраті  засобів до існування

Шкала гостроти потреб відповідно до Принципів проведення спільного міжсекторального аналізу (JIAF)



ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2021 Р.

114

4.3  
Інформаційні прогалини та обмеження

Згідно з реєстром оцінок, у період з жовтня 2019 
року до жовтня 2020 року було проведено близько 
106 оцінок, включаючи оцінки щодо COVID-19 та 
оцінки мультисекторальної, секторальної, проєктної 
або тематичної спрямованості. Більшість оцінок 
охоплювало ПУТ, і лише деякі були спрямовані на 
НПУТ через обмеження доступу. Виникає потреба 
щодо розширення оцінки потреб на всі райони НПУТ 
(за умови, що доступ до цих районів є можливим).

Двома основними оцінками ситуації та потреб на 
НПУТ є щорічна міжсекторальна оцінка потреб 
REACH, яка застосовує змішані методи збору даних 
(проведена в січні-лютому 2020 року) та Моніторинг 
гуманітарної ситуації (HSM), в рамках якого 
проводився збір даних користувачів «гарячої лінії» 
протягом серпня-вересня 2020 року. Унікальність 
цього Моніторингу полягає в тому, щодо його 
завданням є виявлення тенденції, що розвиваються 
чи виникають, у потребах домогосподарств, з 
особливим акцентом на економічну безпеку 
домогосподарств, спроможність пристосування та 
доступ до основних послуг після спалаху COVID-19 
та карантинних заходів. Оцінка буде повторюватися 
щокварталу. Інші дослідження, які мають обмежене 
охоплення НПУТ, включають щоквартальну 
доповідь УВКПЛ про ситуацію з правами людини 
в Україні та щоквартальний огляд питань перетину 
«лінії розмежування» БФ «Право на захист» (який 
проводиться на ПУТ). Однак на останнє вплинуло 
закриття пунктів перетину з березня 2020 року, 
що призвело до значного скорочення кількості 
перетинів «лінії розмежування». 

Хоча ці оцінки дають загальний огляд гуманітарних 
потреб по обидві боки «лінії розмежування», 
залишаються труднощі у встановленні деяких 
загальних рамок, особливо пов’язаних із 
методологією та термінами вибірки. Узгодженість 

рамок вибірки має велике значення для 
забезпечення репрезентативності (географічно та 
демографічно) та порівнянності даних, отриманих 
за різними оцінками, для задоволення потреби 
в деталізації, як того вимагає розширений підхід 
до Циклу гуманітарних програм. Проблеми з 
обмеженим доступом та прийняттям оцінок потреб 
на НПУТ також обмежують вибірку та збір даних. 
Як наслідок, результати цих оцінок, проведених 
на НПУТ, не є ні детальними, ні географічно та 
демографічно репрезентативними (порівняно з 
оцінками потреб домогосподарств з відповідним 
обсягом та структурою вибірки, доступ до яких 
необмежений). Такі дані повинні бути доповнені 
неофіційними даними або експертними оцінками 
для визначення програмних заходів з реагування 
там, де буде потрібна конкретна інформація/аналіз. 

Проблема, яка є спільною для інших процесів 
аналізу, полягає в тому, що JIAF спирається на 
комбінацію первинних та вторинних даних, які часто 
збираються за допомогою різних методологій, і всі 
вони мають обмеження, властиві гуманітарному 
контексту: наприклад, обмеження доступу, 
обмеження через безпекові міркування тощо. 
Додаткові обмеження щодо способів збору даних 
спричинені COVID-19.

Оскільки вдосконалений підхід до підготовки Циклу 
гуманітарних програм потребує більш глибокого 
та широкого аналізу ситуації і пов’язаних з нею 
потреб, необхідно більше інвестицій у зміцнення 
аналітичних спроможностей та спроможностей 
управління інформацією всіх зацікавлених сторін, 
включаючи кластери. З огляду на амбітні завдання, 
які було визначено в рамках нового підходу до 
підготовки Циклу гуманітарного планування, 
також залишається потреба в зборі даних, яких 
зараз не вистачає, особливо стосовно людей, які 
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проживають на НПУТ, та потреба в деталізації та 
репрезентативності даних на найбільш детальному, 
наскільки це можливо, рівні. Також необхідне 
більш активне співробітництво для проведення 
скоординованих або спільних оцінок у 2021 році і 
в наступні періоди з метою оптимізації не тільки 
наявних обмежених ресурсів, але і відкриття 
доступу для аналізу (там, де це можливо) для 
вдосконалення процесів планування гуманітарних 
програм і їх моніторингу.

Уряд України провів реформу адміністративно-
територіального устрою країні, і для географічного 
аналізу та визначення представництва в країні 
будуть використовуватися нові адміністративні 
рівні 2 та 3 (райони та громади). Цей перехід до 
нової системи геоданих для аналізу потреб на сході 
України став основною причиною щодо обмеженого 
використання адміністративних рівнів згідно з JIAF.
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4.4  
Скорочення

ВВП: Валовий внутрішній продукт 

ВЗВ: Вибухонебезпечні залишки війни 

ВООЗ: Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВПО: Внутрішньо переміщені особи 

ВСГ: Вода, санітарія та гігієна 

ГЗН: Гендерно зумовлене насильство

ГФУ: Гуманітарний фонд для України

ДСНС: Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

ЗІЗ: Засоби індивідуального захисту

ЗСУ: Збройні Сили України 

КМУ: Кабінет Міністрів України

КПВВ: Контрольний пункт в’їзду-виїзду 

МГП: Міжнародне гуманітарне право 

Мінсоц: Міністерство соціальної політики 

МККГ: Міжкластерна координаційна група 

МКЧХ: Міжнародний комітет Червоного Хреста 

ММПЛУ: Моніторингова місія ООН з прав 
людини в Україні

МОМ: Міжнародна організація з міграції 

МППЛ: Міжнародне право прав людини 

МСОП: Міжсекторальна оцінка потреб

МРТОТ: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій 

НМС: Національна система моніторингу МОМ

НПТ: Непродовольчі товари 

НПУТ: Не підконтрольні Уряду території 

НУО: Неурядова організація 

ОБСЄ: Організація з безпеки та співпраці в Європі 

ОГП: Огляд гуманітарних потреб 

ОГС: Організація громадянського суспільства

ОЕСР: Організація економічного 
співробітництва та розвитку 

ООС: Операція Об’єднаних сил 

ПГР: План гуманітарного реагування 

ПППН: Підзвітність перед постраждалим  
населенням 

ПТСР: Посттравматичний стресовий розлад 

ПУТ: Підконтрольні Уряду території 

СВП: Саморобний вибуховий пристрій 

ТКГ: Тристороння контактна група

УВКБ: Управління Верховного комісара Організації 
Об’єднаних Націй у справах біженців 

УВКПЛ: Управління Верховного комісара Організації 
Об’єднаних Націй з прав людини 

УКГС: Управління Організації Об’єднаних Націй з 
координації гуманітарних справ 

УЦВС: Управління цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил України

ЦГП: Цикл гуманітарних програм

ЮНІСЕФ: Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй 

ЮНФПА: Фонд народонаселення Організації 
Об’єднаних Націй 

DDG: Данська Група з розмінування 

DRC: Данська Рада у справах біженців 

INFORM: Індекс управління ризиками 

INSO: Міжнародна організація з питань безпеки 
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JIAF: Рамкові принципи проведення спільного 
міжсекторального аналізу 

JIPS: Спільна служба з профілювання внутрішньо 
переміщених осіб 

NRC: Норвезька Рада у справах біженців 

SCORE: Соціальна єдність та примирення 

UAH: Українська гривня (національна валюта України)
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