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Огляд був розроблений Гуманітарною групою країни та її партнерами.

Цей огляд відображає загальне розуміння Гуманітарної групи країни щодо кризи, враховуючи найбільш гострі 
гуманітарні потреби та оцінку кількості людей, які потребують допомоги. Огляд є консолідованою фактологічною 
базою, що використовується при спільному стратегічному плануванні реагування. 

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

www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine

www.reliefweb.int

www.unocha.org
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ЧАСТИНА I:    

ЧАСТИНА I: 
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ   

Гуманітарні потреби та основні показники

Вплив кризи

Люди, які потребують допомоги, за секторами

Зосередження потреб

Сприйняття гуманітарної діяльності населенням та 

підзвітність потерпілим особам
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Умовні позначення:

Зона бойових дій та обмеженого доступу
з огляду питань безпеки

Територія уздовж «лінії розмежування»

Люди, які потребують допомоги

«Лінія розмежування»
станом на червень 2016

«Лінія розмежування»
станом на жовтень 2017

Непідконтрольні Уряду території

1,8M

1M

0,6M

ЛЮДИ,ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

3,4 млн

Межі і назви, а також позначення, що використовуються на цій карті, не означають 
офіційного схвалення або визнання Організацією Об’єднаних Націй. Дані стосовно 
інцидентів,пов’язаних з безпекою та доступом, надані INSO. 
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ЧАСТИНА I: ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ГУМАНІТАРНІ

ПОТРЕБИ ТА ОСНОВНІ 
ПОКАЗНИКИ
Кількість жертв збройного конфлікту на сході України досягла критичного рівня: 4,4 мільйона людей 
постраждали від кризи, з яких 3,4 мільйона потребують гуманітарної допомоги та захисту. Через обстріли 
міських районів та цивільної інфраструктури 60 відсотків людей, які мешкають вздовж 457-кілометрової 
«лінії розмежування», щотижня страждають від наслідків обстрілів, і майже 40 відсотків переживають 
обстріли щодня.1 Щомісяця фіксується трохи менше мільйона індивідуальних перетинів «лінії розмежування», 
що стає однією з найбільш забруднених мінами ділянок землі у світі. З 2016 року, рівень продовольчої 
безпеки знизився вдвічі, від цього наразі страждає 1,2 мільйона людей, а також зростає кількість випадків 
захворювання на мультирезистентний туберкульоз, ВІЛ і навіть поліомієліт. Поширеність ВІЛ серед вагітних 
жінок у районах, що постраждали від конфлікту, значно вища, ніж середній показник по країні. Ці наслідки 
погіршуються через надзвичайно сувору українську зиму, суттєві обмеження гуманітарного доступу та 
недостатні засоби існування для людей, які постраждали від кризи. Надії на політичне вирішення конфлікту 
тануть, а разом з ними вичерпуються й заощадження людей та їх здатність долати труднощі. Впродовж 
чотирьох років кризи мільйони людей, у тому числі 1,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 
половина з яких є людьми похилого віку, змушені робити неможливий вибір між їжею, медикаментами, 
притулком, опаленням або освітою для власних дітей. Унікальність демографії кризи в Україні полягає 
у тому, що літні люди становлять майже 30 відсотків від усіх, хто потребує допомоги. Найбільш вразливі 
верстви населення все частіше вдаються до негативних стратегій, у тому числі до сексу заради виживання, 
торгівлі людьми та алкоголізму. Гуманітарна криза на сході України є тривалою та складною, тоді як 
реагування на неї критично недофінансоване та значною мірою ігнорується міжнародною спільнотою.
1. Ці цифри не включають тих, хто проживає уздовж «лінії розмежування» на непідконтрольних Уряду територіях (НПУТ), та зазнає регулярних обстрілів у місцях проживання.

1Захист

Цивільне населення продовжує 
зазнавати серйозних ризиків у сфері 
безпеки, добробуту та основних 
прав внаслідок постійних активних 
бойових дій, а також забруднення 
територій мінами та іншими 
вибухонебезпечними пристроями 
(ВНП). Також існує нагальна потреба 
в активізації дій Уряду для вирішення 
проблем, що виникають внаслідок 
вимушеного переміщення громадян. 
Особливості реєстрації ВПО та 
перевірки їхнього статусу ще більше 
ускладнюють зусилля, скеровані на 
покращення ситуації, оскільки в 
багатьох випадках зняття з реєстрації 
призводить до втрати соціальних 
виплат, таких як право на пенсійне 
забезпечення. Впроваджені обов’язкові 
процедури можуть зашкодити 
найбільш вразливим особам, особливо 
тим, хто мешкає на непідконтрольних 
Уряду територіях (НПУТ), створюючи 
фізичні та фінансові бар’єри для 
дотримання їхніх прав. У 20172 році 
негативні наслідки посилилися через 
збільшення кількості домогосподарств, 
які вимушені покладатися лише на 
пенсії та соціальні виплати (включно 
з виплатами для ВПО). Ця залежність 
є найвищою в 5-кілометровій зоні 
уздовж «лінії розмежування», що 
відображає найнижчі показники 
рівня зайнятості, що є потенційними 
наслідками порушення економічних 
відносин між ПУТ та НПУТ.

2. Кластер продовольства та 
забезпечення доходів, «Спільна оцінка 
продовольчої безпеки», вересень 2017.

3Невідкладна допомога

Менш ніж за рік рівень продовольчої 
безпеки знизився вдвічі як на ПУТ, 
так і на НПУТ, де майже 1,2 мільйона 
людей відчувають помірний та гострий 
продовольчий дефіцит. Невідкладний 
ремонт житла, продовольча допомога 
та термінова медична допомога стали 
критично важливими для мільйонів 
людей, які мешкають по обидві 
сторони від «лінії розмежування». 
Гостро стоїть проблема палива, 
особливо взимку. Оскільки 
критична цивільна інфраструктура 
залишається в епіцентрі бойових 
дій, потреба у життєво необхідному 
водо- та електропостачанні зростає. 
Обмежений доступ до послуг охорони 
здоров’я, нестабільність роботи 
транспорту, пошкодження або 
закриття об’єктів створює реальну 
загрозу виживанню людей, особливо 
уздовж «лінії розмежування». 
Школи, що розташовані біля «лінії 
розмежування», регулярно опиняються 
під обстрілами, навіть під час уроків. 
Негайне збільшення масштабів 
надання невідкладної допомоги є 
першочерговим завданням, особливо 
для найбільш вразливих верств 
населення, таких як людей похилого 
віку.  

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ

2Скорочення доступу

У 2017 році погіршився доступ 
громадян до гуманітарних товарів та 
послуг. Уряд запровадив додатковий 
контроль за перетином «лінії 
розмежування», тоді як де-факто 
влада зберігає суворі обмеження на 
будь-яку діяльність на НПУТ. Одному 
з головних гуманітарних партнерів 
було заборонено працювати на НПУТ 
у 2017 році. Свобода пересування 
у Луганській області залишається 
надзвичайно обмеженою, весь регіон 
обслуговує лише один пішохідний 
пункт перетину. Спроби домовитися 
про відкриття додаткового пункту 
перетину тривають. Де-факто влада, 
попри  постійний діалог, продовжує 
вимагати обов’язкової «реєстрації» 
гуманітарних партнерів та їх програм. 
Попри численні проблеми, гуманітарні 
партнери продовжують реалізовувати 
свої програми на теренах НПУТ, але 
не в тому обсязі, що є необхідним для 
задоволення найважливіших потреб 
населення.

4Втрата доступу до 
засобів до існування

Затяжний характер кризи негативно 
впливає на здатність людей долати 
труднощі. Конфлікт паралізував 
економічну діяльність у східних 
промислових регіонах України, що 
серйозно вплинуло на добробут та 
рівень життя людей. Опосередкований 
вплив цих факторів також спровокував 
зубожіння населення.3  На початку 
2017 року рівень безробіття різко 
зріс до 18 відсотків у районах, що 
постраждали від конфлікту. ВПО та 
громади, які їх приймають, стикаються 
з економічним навантаженням4. 
«Лінія розмежування» фактично стала 
кордоном з негативним економічним 
та соціальним впливом на громадян. 
Разом із втраченими заощадженнями 
впала й спроможність населення 
отримувати базові послуги, що  змушує 
багатьох застосовувати негативні 
практики, щоб звести кінці з кінцями, 
зокрема: вимушене позбавлення дітей 
можливості ходити до школи, надання 
сексуальних послуг заради виживання 
та інша незаконна діяльність. Оскільки 
ситуація надалі погіршується, 
цивільні особи втрачають здатність 
до самозабезпечення. Через це вкрай 
необхідно продовжувати гуманітарну 
діяльність, поєднану зі створенням 
можливостей для населення для 
доступу до засобів до існування та 
відновлення нормального способу 
життя. 

3. На підконтрольних Уряду територіях 
двох областей, що безпосередньо 
постраждали від конфлікту, в період 
з 2013 по 2016 р. рівень бідності, що 
зріс через підвищення вартості життя, 
збільшився з 20% у 2013 році до 72% у 
2016 р. у Луганській області, та з 22% до 
68% у Донецькій області (ПУТ).

4. Світовий банк, «Соціально-
економічні наслідки внутрішнього 
переміщення та повернення ветеранів», 
травень 2017.
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* За даними Державної служби статистики України щодо кількості населення станом на 2017 рік. 
** Цифра включає 0,5 млн ВПО на ПУТ. Кількість людей, які потребують допомоги та проживають по обидві сторони «лінії розмежування», включена в оцінку на ПУТ та НПУТ відповідно.
*** Цифра включає кількість людей, які потребують допомоги та проживають по обидві сторони «лінії розмежування». Їх включено в оцінку на ПУТ та НПУТ відповідно.
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ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

ДОПОМОГИ У СФЕРІ 

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ 

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

ДОПОМОГИ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА 

ХАРЧУВАННЯ 

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

ДОПОМОГИ У СФЕРІ 

ПРОДОВОЛЬСТВА 

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОХОДІВ***

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

ДОПОМОГИ У СФЕРІ 

ОСВІТИ 

 

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

ДОПОМОГИ У 

СФЕРІ ЖИТЛА ТА 

НЕПРОДОВОЛЬЧИХ 

ТОВАРІВ***

3,4 млн 3,3 млн 2,2 млн 1,6 млн 0,7 млн 0,6 млн

млн

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

ДОПОМОГИ У СФЕРІ 

ЗАХИСТУ** 
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ВПЛИВ

КРИЗИ 
Мільйони людей на сході України продовжують страждати через затягнуту безвихідь політичної ситуації 
та збройний конфлікт, що досі триває. Попри численні спроби домовитись про припинення вогню, бойові 
дії тривають з майже щоденними обстрілами, часто трапляються локальні зіткнення, а забруднення 
боєприпасами, що не розірвалися, продовжується. З урахуванням обмеженого доступу, щомісяця близько 
мільйона людей перетинають «лінію розмежування», де вони змушені чекати протягом багатьох годин 
у довгих чергах з мінімальними умовами. За чотири роки тривалий конфлікт та соціально-економічні 
розбіжності між ПУТ та НПУТ призвели до значної реорганізації доступу до послуг, таких як освіта, охорона 
здоров’я, правова допомога, ринки та магазини, розташовані уздовж та поруч з «лінією розмежування». Вже 
можна побачити ознаки довгострокових наслідків, у тому числі й зростання бідності на ПУТ.5 Блокування 
залізничних перевезень, торговельне ембарго та «націоналізація» важливих об’єктів приватного сектору 
на НПУТ призвели до втрати багатьох робочих місць та закриття підприємств. Заощадження та резерви 
громадян вичерпані, а ті, хто найбільше їх потребує, змушені розтягувати обмежені ресурси або обходитися 
без них. Нещодавній аналіз вказує, що люди вдаються до принизливих або негативних практик, щоб вижити.  
Мова може йти про вимушене позбавлення дітей можливості ходити до школи, вчинення протизаконних дій 
та надання сексуальних послуг заради виживання. Якщо ці проблеми не буде вирішено, негативні наслідки 
можуть перетворитися на зачароване коло, що не тільки створюватиме додаткові гуманітарні потреби, але й 
суттєво підірве зусилля з відновлення та негативно вплине на розвиток країни в цілому.

5. Кластер продовольства та забезпечення доходів, Аналіз впливу конфлікту на соціально-економічну ситуацію на сході України, вересень 2017.

Небезпечні наслідки насильства 

У зв’язку з тим, що сторони не дотримуються численних 
угод про припинення вогню, з квітня 2014 року загинуло 
понад 2 500 цивільних чоловіків, жінок та дітей,6 а ще 9 000 
отримали поранення. Вздовж «лінії розмежування» щодня 
відбувається в середньому 40 збройних зіткнень. 

6. Цифри можуть змінюватися, оскільки з часом з’являються нові дані.

Майже 200 0007 людей, які проживають у 5-кілометровій 
зоні вздовж «лінії розмежування» на ПУТ, регулярно 
зазнають травм, втрачають своїх близьких або сусідів, 
також завдається шкода їх майну, виникають систематичні 
перешкоди у доступі до основних послуг. Регулярне 
використання важкого озброєння, забороненого 
«Комплексом заходів з виконання Мінських угод», 
непомірно впливає на життя цивільного населення.

7. REACH, «Зональна оцінка» 2017.

ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ ВПЛИВ КОНФЛІКТУ ПЕРЕТИН «ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ»

«У нас нема підвалу, тому нам доводиться 
ховатися у маленькому коридорі щоразу, коли 

починається обстріл чи стрілянина. Обстріл 
28 травня (2017 р.) був найстрашнішим, і 

він стався просто посеред дня», -  Наталія, 
63 роки, мешканка села Красногорівка 

Донецької області.

3,4 млн

30%

перетинів «лінії розмежування»

люди похилого віку     
60%
 жінки та діти

1млн≈

у світі 

 Щомісяця 1 500 сутичок 
 негативно впливають на 
майже  200 000 людей,
  
від «лінії розмежування» (ПУТ)
які проживають на відстані 5 км  

 за рівнем забрудненості мінами   

Україна 3-я

Люди, які 
потребують допомоги 

«Це нелюдяно. Щоб перетнути «лінію 
розмежування», нам доводиться чекати по 
10, а іноді навіть по 15 годин. Ми маємо її 

перетинати. Я можу отримати пенсію лише на 
ПУТ», -  літня жінка у черзі на контрольному 
пункті в’їзду/виїзду «Майорське» Донецької 

області.
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Наземні міни, вибухонебезпечні залишки війни (ВЗВ) 
і боєприпаси, що не розірвалися, представляють дедалі 
більшу загрозу для цивільних осіб та обмежують їх доступ 
до сільгоспугідь, позбавляючи населення можливості 
встати на ноги.  У період з січня по вересень 2017 року 
внаслідок інцидентів, пов’язаних з мінами, загинуло та 
було поранено близько 103 цивільних чоловіків, жінок та 
дітей.8 Отже, норми міжнародного гуманітарного права 
та Мінські домовленості про припинення вогню майже не 
виконуються. 
Крім того, у зв’язку з постійними військовими діями 
на сході Україні процес документації даних про 
зниклих осіб значно порушився. Попри відновлення 
зусиль як на ПУТ, так і на НПУТ, ефективного обміну 
даними для експертного аналізу (наприклад, зразками 
ДНК та антропометричними даними) через «лінію 
розмежування» не було протягом більше трьох років. 
Попри нещодавні позитивні зміни в законодавстві, не 
існує ефективної можливості порівняти дані про зниклих 
осіб, надані Урядом (від 8659 до 1476 осіб10), та дані, про 
які повідомляють де-факто органи влади (509 осіб станом 
на 10 листопада 2017 року, згідно з інформацією від де-
факто органів влади Донецької області).11 Станом на 22 
серпня 2017 року, за даними ЗМІ, кількість зниклих через 
конфлікт осіб становить від 1000 до 1500 осіб.12 

Перетин «лінії розмежування» є небезпечним 

Оскільки постановою Уряду в січні 2015 року було введено 
обмеження на перетин «лінії розмежування», свобода 
пересування громадян України була суворо обмежена. 
Перетин «лінії розмежування» став небезпечною, 
тривалою та важкою процедурою. У вересні 2017 року 
кількість перетинів зросла до рекордно високого рівня - 
понад 1,2 мільйона. Щомісяця фіксується близько одного 
мільйона перетинів - у порівнянні з 700 000 у 2016 році. 
Найвищий зріст кількості перетинів спостерігався на 
контрольному пункті в’їзду/виїзду «Станиця Луганська» 
- це єдиний відкритий пішохідний пункт перетину в 
Луганської області. Тисячі цивільних осіб щомісяця 
перетинають цей контрольний пункт, що є розхитаним, 
зношеним та небезпечним дерев’яним мостом, що 
потребує ремонту. 

На додаток до постійних обстрілів і замінованих 
8. Дані надані Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини.

9. Станом на 15 листопада, за даними Головного управління Національної поліції у 
Донецькій області.

10. Станом на 15 листопада, за даними Національної поліції України 

11. Так звана «Луганська народна республіка» не надала ніяких даних.  

12. https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2290807-krasnyj-krest-razyskivaet-640-
propavsih-bez-vesti-na-donbasse.html.

ділянок, контрольні пункти в’їзду/виїзду, особливо 
ті, що знаходяться у «нейтральній зоні», не мають ні 
належних  медичних та санітарних закладів, ні укриття, 
а довгі черги змушують людей чекати по декілька годин, 
а іноді й днів. Очікуючи в черзі влітку, люди стикаються 
із сильною спекою, а взимку - з хуртовинами, вітром 
та холодом, ризикуючи своїм здоров’ям. Зокрема це 
створює проблеми для людей похилого віку, людей з 
обмеженими можливостями, дітей та вагітних жінок. 
За повідомленнями, у 2017 році щонайменше 14 людей 
померли або зазнали серйозних ускладнень зі здоров’ям 
під час очікування у чергах на блокпостах. Труднощі, 
а також часті закриття контрольних пунктів через 
небезпеку та затори, спонукають людей обирати довші 
та надзвичайно небезпечні маршрути через території, де 
ризик загинути від мін та боєприпасів, що не розірвалися, 
є ще більшим.

Попри всі ці проблеми, люди продовжують перетинати 
«лінію розмежування» для підтримки сімейних зв’язків, 
доступу до послуг та отримання життєво важливих 
соціальних пільг, включно з пенсіями. У листопаді 2016 
року вагу особистих речей, що фізичні особи могли 
перевозити через «лінію розмежування», було збільшено 
до 75 кг. 

Попри активну діяльність з відстоювання інтересів 
цивільного населення, ці обмеження на свободу 
пересування людей та товарів продовжують 
демонструвати свою нелюдську природу щоразу, коли 
люди перетинають «лінію розмежування».

Люди похилого віку несуть на собі тягар 
конфлікту 
Люди похилого віку складають значну частину населення 
України, яке постраждало від конфлікту, і становлять 
майже 30 відсотків від 3,4 мільйона людей, які потребують 
гуманітарної допомоги та захисту, та половину 
зареєстрованих ВПО.13 Це найбільший відсоток людей 
похилого віку, які постраждали від конфлікту в одній 
країні; цей показник є свідченням унікальної демографії 
цієї кризи. Ці цифри також є наслідком дискримінаційної 
політики країни щодо ВПО,14 що прив’язала доступ 
до соціальних виплат та пенсій до статусу ВПО, хоча 
є громадяни, котрі нікуди не переїжджали. Отже, щоб 
отримати доступ до соціальних пільг та пенсій, мешканці 
НПУТ, включно з людьми похилого віку та людьми з 
обмеженими можливостями, повинні перетинати «лінію 
розмежування», щоб отримати статус ВПО на ПУТ. 
Їм також заборонено перебувати на НПУТ більше 60 
календарних днів, інакше вони ризикують втратити статус 

13. У 2017 році Міністерство соціальної політики зареєструвало 1,6 мільйона 
внутрішньо переміщених осіб

14. У листопаді 2014 року Кабінет Міністрів України видав постанову № 595, що 
обмежує право на пенсії та соціальні виплати громадянам України, які проживають 
на НПУТ. Внаслідок цього приблизно 1 200 000 людей лишились без підтримки, що є 
критичною для їх існування. Через рік постанова був оскаржений в судах, а Вищий 
адміністративний суд України виніс рішення про визнання постанови незаконною 
та недійсною. Проте це рішення суду так і не було виконане. У 2016 році Уряд 
запровадив подальші обмеження на доступ до соціальних виплат та пенсій для ВПО, 
визначивши додаткові процедури для перевірки статусу ВПО та призупинивши 
соціальні виплати та пенсії для 500 000-2 600 000 ВПО на сході України, допоки вони 
не підтвердять свою постійну присутність у місцях реєстрації ВПО.

«Я їжджу до сина, який лежить у лікарні. У 
мене там родичі... Процедура перетину «лінії 

розмежування» майже така сама, як при 
перетині справжнього кордону», - каже літня 
жінка у черзі на контрольному пункті в’їзду/

виїзду «Майорське» Донецької області.
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ВПО та свої пенсії.

У середині 2017 року були запроваджені додаткові вимоги 
з перевірки, що змусило пенсіонерів-ВПО пройти черговий 
раунд перевірки «Ощадбанком» - головним державним 
банком, що відповідає за виплату пенсій та соціальних 
виплат. З цим пов’язана велика хвиля людей, які поспішали 
перетнути «лінію розмежування». ВПО-пенсіонери з 
обмеженими можливостями повинні проходити таку ж 
процедуру, що й працездатні ВПО, попри труднощі та 
додаткові витрати. За оцінками, станом на січень 2017 року, 
приблизно 407 000 ВПО втратили доступ до соціальних 
виплат та пенсій внаслідок призупинення виплат через 
перевірку статусу ВПО.15 

Більшість людей, які постраждали від конфлікту, особливо 
люди похилого віку та вразливі домогосподарства 
значною мірою покладаються на механізм соціального 
захисту Уряду як основного джерела доходу. Відсоток 
домогосподарств, які покладаються на пенсії та 
соціальні виплати (включно з виплатами для ВПО), 
ще більше зріс у 2017 році. Втрата доступу до пенсій та 
соціальних виплат матиме негативні наслідки для тисяч 
громадян.16 Залежність від пенсій та соціальних виплат 
у 5-кілометровій зоні від «лінії розмежування» вища, 
ніж на інших територіях на ПУТ.17 Це співвідноситься 
з низьким рівнем занятості в приватному секторі, що є 
наслідками порушення ринкових відносин між ПУТ та 
НПУТ. Висока залежність від пенсійного забезпечення 
пояснюється великою кількістю пенсіонерів, які очолюють 
домогосподарства, особливо у сільській місцевості, де 
таких господарств аж 60 відсотків. У сільській місцевості 
рівень безробіття значно вищий. Зі збільшенням цін на 
продукти харчування та споживчі товари, люди у віці 60 
років та старше опинилися у найбільш уразливій групі, при 
цьому нестачу продовольства відчувають до 35 відсотків на 
НПУТ і 21 відсоток на ПУТ.18 

Діти у небезпеці 

Конфлікт продовжує ставити під загрозу фізичний та 
психологічний добробут дітей, особливо тих, хто живе 
вздовж «лінії розмежування», де військові дії найбільш 

15. У 2016 році з пенсійних відомостей було виключено 407 000 осіб, які проживають 
на НПУТ. 

16. Відповідно до Спільної оцінки продовольчої безпеки, проведеної Кластером 
продовольчої безпеки та забезпечення доходів у вересні 2017 року, 53 відсотки 
домогосподарств на ПУТ та 33 відсотки домогосподарств на НПУТ покладаються на 
соціальні виплати як основне джерело доходу.

17. REACH, «Дововнення до Міжвідомчої оцінки вразливості в Луганській та 
Донецькій областях», листопад 2017.

18. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки», вересень 2017.

інтенсивні. Постійні бої додають до цього ризик фізичної 
небезпеки, оскільки в населених пунктах на ПУТ мешкає 
більше 15 000 дітей, які постійно перебувають в епіцентрі 
або неподалік обстрілів. Деякі з них змушені проводити 
час у тимчасових бомбосховищах.19

Навчальні заклади часто опиняються під обстрілами, 
особливо ті, що знаходяться вздовж «лінії розмежування», 
де понад 200 000 дітей, молоді та вихователів мають 
потребу в безпечних та захищених школах. З січня по 
серпень 2017 року близько 55 освітніх закладів були 
пошкоджені, зруйновані або тимчасово зачинені як на 
ПУТ, так і на НПУТ. Крім цього, близько 700 освітніх 
установ постраждали ще на початку конфлікту. Далі від 
«лінії розмежування», сотні тисяч студентів та викладачів 
потребують підтримки в сфері освіти, щоб впоратися 
з наслідками конфлікту. Близько 703 000 студентів та 
викладачів20 у більш ніж 3 50021 навчальних закладах також 
страждають від сукупних психологічних наслідків.

Тривала небезпека у поєднанні зі слабкою 
психосоціальною підтримкою може призвести до 
довгострокових психосоціальних проблем серед дітей. 
Більше ніж три чверті директорів шкіл та вчителів, 
опитаних поблизу «лінії розмежування», повідомили про 
разючі поведінкові зміни серед учнів до та після початку 
конфлікту. У районах, що часто перебувають під сильними 
обстрілами, багато дітей демонструють симптоми, що 
притаманні посттравматичному стресовому розладу 
(ПТСР).22 Батьки та вихователі часто перенавантажені, і 
все частіше починають використовувати негативні методи, 
щоб впоратись з кризою, вдаючись до зловживання 
алкоголем, що може призвести до жорсткого поводження з 
дітьми та неналежного ставлення до них. 

Висока концентрація військових та збройних груп у 
поєднанні з поширенням зброї, слабкою правоохоронною 
діяльністю та безкарністю збільшила ризик ґендерно-
обумовленого насильства (ҐОН) по відношенню до людей, 
які живуть уздовж «лінії розмежування». Перш за все 
йдеться про жінок, дівчат-підлітків та молодих людей. 
Додаткові ризики включають погіршення економічної 
ситуації, високий рівень безробіття та обмежені 
можливості для існування. Немає доступу до життєво 
важливої інформації та послуг, включно з притулками 
для осіб, які пережили ҐОН. Конфлікт також призвів до 
зростання рівня домашнього насильства через підвищення 
толерантності до актів насильства в суспільстві, простіший 
доступ до зброї та випадки ПТСР (посттравматичного 
стресового розладу) серед колишніх учасники бойових 
дій.  Стереотипи, пов’язані з ҐОН, а також брак послуг 
та напрацювань у цій сфері не дозволяють потерпілим, 
19. ЮНІСЕФ,« Діти з «лінії розмежування» на сході України: оцінка стану дітей та їх 
родин, які мешкають на ПУТ вздовж «лінії розмежування» в зоні конфлікту на сході 
України», червень 2017.

20. Приблизно 49 відсотків студентів - дівчата, а більшість вчителів - це жінки.

21. Збільшення кількості студентів/викладачів та навчальних закладів, що 
спостерігалося після виходу Огляду гуманітарних потреб 2017, сталося переважно за 
рахунок включення до списку професійно-технічних навчальних закладів.  

22. ЮНІСЕФ, «Діти з «лінії розмежування» на сході України: оцінка стану дітей та їхніх 
родин, які мешкають на ПУТ вздовж «лінії розмежування» в зоні конфлікту на сході 
України», червень 2017.

«Діти вже стали експертами зі снарядів.  Вони 
обговорюють, чи це звук від установки «Град», 
чи то постріли зі 122-мм або 150-мм гармати. 

Це сумно. Діти не повинні знати вибухову 
зброю»,- Анастасія, дитячий та підлітковий 

психолог, Маріуполь, Донецька область.
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у тому числі жінкам і дівчатам, отримувати належну 
підтримку. Були зафіксовані випадки надання сексуальних 
послуг заради виживання, у тому числі підлітками, що 
ще більше посилює ризик для психічного, фізичного та 
репродуктивного здоров’я.

Діти, особливо ті, хто живе на НПУТ, стикаються з 
труднощами у доступі до офіційних документів, включно 
з документами, що засвідчують особу, свідоцтвами про 
народження та освіту. Наприклад, через складність 
перетину «лінії розмежування», а також невизнання 
свідоцтва про народження, виданих де-факто органами 
влади на НПУТ, більше половини народжених на НПУТ 
не зареєстровані на ПУТ. Це підвищує ризик зростання 
кількості людей без громадянства, оскільки діти, 
народжені на НПУТ, можуть не отримати українські 
свідоцтва про народження. Аналогічно, випускники шкіл 
ризикують не отримати вищу освіту за межами НПУТ 
та можуть мати проблеми з виходом на ринок праці, 
оскільки документи про освіту, видані де-факто органами 
влади НПУТ, не визнаються українськими державними 
закладами. Студенти з НПУТ, які бажають продовжити 
освіту на ПУТ, повинні отримати додаткові документи від 
української влади.

Ключова інфраструктура під вогнем

Порушення у роботі об’єктів ключової інфраструктури 
у населених пунктах уздовж «лінії розмежування» стає 
щоденною «нормою» для мільйонів людей. У 2017 році 
життєво необхідні системи електро- та водопостачання 
періодично припиняли функціонувати, що негативно 
впливало на добробут мільйонів людей по обидві 
сторони від «лінії розмежування». У центрі військових 
дій залишаються численні насосні станції, включно з 
великою Донецькою фільтрувальною станцією (ДФС). 
У лютому 2017 року перебої у роботі водопроводу через 
пошкоджені лінії електропередач, а також обстріли 
фільтрувальних станцій поставили під загрозу роботу 
систем опалення, що обслуговують близько 1,8 мільйона 
людей.23 Особливо постраждало місто Авдіївка. Оскільки 
військові дії біля критично важливої інфраструктури 
продовжуються, пошкодження систем постачання та, як 
результат, руйнування взаємозалежних опалювальних 
систем може стати неминучим, що призведе до збільшення 
гуманітарних потреб у критичних районах в зимові 
місяці, де температура часто падає до мінус 25 градусів за 
Цельсієм. Саме тому порушення системи централізованого 
опалення становить суттєву проблему для мільйонів 
людей, які потребують тепла для виживання.

Особливе занепокоєння викликає недостатній доступ до 
медичних послуг, що загрожує добробуту та виживанню  
мільйонів людей як на ПУТ, так і на НПУТ. Загалом, 130 
зареєстрованих медичних закладів все ще потребують 
відновлення, а свобода пересування, що є надзвичайно  
важливою для пацієнтів та постачальників медичних 
послуг, часто обмежується через небезпеку. Доступ до 
23. Донецьк (1,15 млн людей), Горлівка (0,3 млн) та райони, що обслуговуються 
Великоанадольською та Красноармійською фільтрувальними станціями (населені 
пункти з населенням 0,1 млн та 0,25 млн відповідно)

медичних закладів залишається обмеженим або дорогим. 
Тільки у 2017 році в межах 5 км від «лінії розмежування» 
близько 66 відсотків закладів охорони здоров’я повідомили 
про пошкодження.  

У холоді та без захисту  

Три роки безперервного конфлікту на сході України 
призвели до того, що понад 40 000 будинків зазнали певних 
пошкоджень. Приблизно 25 відсотків ВПО отримали 
житло на ПУТ у незадовільному стані, що ставить людей 
під загрозу подальшого переселення. Про пошкодження 
житлових будинків повідомляється щодня, і це потребує 
термінового впровадження комплексних заходів у сфері 
житлової допомоги та додає до черги більш довгочасних 
ремонтів, в основному невеликих та середніх за об’ємом. 
Згідно з даними Кластера житла/НПТ, до жовтня 2017 року 
було пошкоджено ще більш ніж 772 будинків. У той же час 
не існує жодної довгострокової програми з відновлення 
помешкань, що зазнали пошкоджень. 

Зима, що наближається, тривалий характер конфлікту 
та загострення соціально-економічних проблем різко 
зменшили можливості людей у підготовці власних 
будинків до зимового періоду. Нещодавно отримані 
попередні й тривожні дані свідчать про те, що майже 
половина сільських домогосподарств та одна третина 
міських домогосподарств на ПУТ двох областей, що 
постраждали від конфлікту, не мають достатніх запасів на 
зиму. 24

Крім того, залишаються особливо вразливими близько 6 
000 ВПО, які проживають у сотнях центрів компактного 
проживання по всій країні.25 Центри компактного 
проживання часто є останнім прихистком для ВПО, які 
стикаються з соціально-економічними проблемами.26 
Кожен третій мешканець таких центрів - пенсіонер, 
і більшість з них - жінки. Тридцять один відсоток 
мешканців цих центрів свідчить про незадовільні умови 
життя, посилаючись на проблеми з підтримкою гігієни, 
приготування їжі та неякісного опалення. Шістдесят 
дев’ять відсотків людей, які проживають у таких 
центрах, зобов’язані платити за оренду, а 49 відсотків - за 
комунальні послуги. Як наслідок, заборгованість є однією з 
основних причин виселення. 

24. Ініціатива REACH, Зональна оцінка, 2017.

25. Тільки на ПУТ. Кількість людей, які мешкають у центрах компактного проживання 
на НПУТ, залишається невідомою.

26. Кластер житла та непродовольчих товарів, «Центри компактного проживання в 
Україн»і, дані станом на червень 2017.

«Ми не знаємо, як переживемо цю зиму.  
Нам потрібне паливо... Нам потрібна їжа. Ми 
живемо в цих умовах вже 4 роки. У декого 
з нас є маленькі діти. Але ми виживемо. Ми 

повинні вижити», - Сергій, 54 роки, ВПО 
у центрі компактного проживання ВПО, 

Святогірськ, Донецька область.
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Втрата засобів для існування та безробіття

Соціально-економічна ситуація на Донбасі суттєво 
погіршилася. Нещодавній аналіз наслідків конфлікту на сході 
України свідчить про безпосередній зв’язок між конфліктом 
та погіршенням соціально-економічної ситуації.27 Закриття 
підприємств, високий рівень інфляції, економічна блокада, 
пошкодження ключової інфраструктури, зростання 
безробіття до найвищого показника з 2008 року, ціни та 
рівень бідності,28 що зростає швидше, ніж середній показник 
по країні, є основними негативними факторами. Вони 
суттєво вплинули на продовольчу безпеку та здатність людей 
задовольняти свої базові потреби. 

На цьому тлі спостерігається зниження рівня продовольчої 
безпеки як на ПУТ, так і на НПУТ. Для близько 1,2 мільйона 
людей рівень продовольчої безпеки помірний або дуже 
низький. З них приблизно 800 000 мешкають на НПУТ. У 
2017 році зросла частка населення з низьким та наднизьким 
рівнями споживання продуктів харчування, тоді як об’єм 
продовольчого кошику зменшився. Перш за все це свідчить 
про збільшення вартості комунальних послуг, що негативно 
впливає на рівень споживання їжі у деяких уразливих 
групах.  

Підвищення цін на продукти харчування також посприяло 
збільшенню кількості людей на НПУТ, які вдалися до 
негативних методів подолання наслідків кризи, почавши 
купувати продукти харчування в кредит або запозичати їх 
та/або зменшувати різноманітність харчового раціону через 
відсутність грошей та інших ресурсів для отримання їжі. 
Починаючи з 40 відсотків у 2016 році, наразі вже 87 відсотків 
громадян на НПУТ використовують негативні методи 
подолання кризи, тоді як на ПУТ такі методи застосовує 
трохи більше половини населення - 53-55 відсотків. Кількість 
людей, які не в змозі задовольнити свої основні потреби, 
також збільшилася.29 Найбільш вразливими групами є 
одноосібні домогосподарства з дітьми, літніми людьми, 
а також домашні господарства, очолювані жінками, та 
домашні господарства без постійної зайнятості.30 

Оскільки «лінія розмежування» стала де-факто кордоном, 
соціально-економічний розрив між двома сторонами 
продовжує зростати, перетворюючи НПУТ на зону 
економічного відчуження. Нинішній стан економічної 
вразливості є надзвичайно крихким. Окремі факти, що 
спливають час від часу, вказують на великий ризик того, що 
міське населення працездатного віку, включно з колишніми 
шахтарями, які наразі є безробітними та не отримують 
соціальної допомоги, може швидко стати вразливим та 

27. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Соціально-економічний 
підсумковий звіт», 2017, http://fscluster.org/ukraine/document/analysis-impact-conflict-so-
cio-economic

28. У період з 2013 по 2015 рр. частка населення, що живе за порогом фактичного 
прожиткового мінімуму, зросла з 20% до 74% у Луганській області; та з 22% до 66% у 
Донецькій області, тоді як середній показник для України (лише ПУТ) зріс з 22 до 58%.

29. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки - підсумковий звіт», 2017, стор. 5-6.

30. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки», вересень 2017, http://fscluster.org/sites/default/files/documents/joint_food_se-
curity_assessment_on_gca_ngca_-_summary_report_.pdf

потребуватиме гуманітарної допомоги.31 Такий розвиток, 
ймовірно, спричинить додаткове навантаження на вже 
обмежені можливості та ресурси гуманітарного реагування, 
тим самим сповільнюючи процес відновлення. 

Реорганізація ринків

В Україні ринки відіграють важливу роль. Понад 40 відсотків 
проектів, що наводяться у Плані гуманітарного реагування 
(ПГР), мають готівковий компонент, хоча багато проектів 
поза ПГР разом із урядовими програмами соціального 
захисту також припускають надання допомоги через грошові 
перекази.  

 Криза призвела до розриву мереж постачання 
сільськогосподарської продукції з ПУТ на НПУТ та 
реорганізації маршрутів постачання в межах ПУТ. Ці зміни, 
у поєднанні з іншими факторами, такими як сезонність, 
негативно вплинули на купівельну спроможність через 
великі відстані до ринків та сприяли збільшенню цін на 
сировинні товари, включно з продовольчим кошиком.32 
В цілому, ринки на ПУТ працюють вздовж «лінії 
розмежування» і біля неї, хоча, як повідомляється, на цих 
ринках відсутні деякі будівельні матеріали та паливо. Мережі 
постачання товарів є добре налагодженими. Більшість 
товарів постачаються на місцевому (обласному) рівні, а 
деякі товари надходять з інших областей (але джерела 
поставок знаходяться в країні). Оновлення товарної бази 
відбувається в середньому двічі на місяць. Ринки у Попасній, 
Бахмуті, Торецьку та Станиці Луганській згадуються як 
найпопулярніші місця для продажу сільськогосподарської 
продукції, які знаходяться у 5-ти кілометровій зоні від «лінії 
розмежування», що збільшує конкуренцію. У той же час ціни 
на товари на ринках Курахового та Станиці Луганської, що 
географічно ближчі до НПУТ, є вище середніх. 

Наведена нижче мапа показує, наскільки пов’язаними між 
собою є ринки постачання на ПУТ. Проте для розуміння 
різниць у ринкових цінах та інтеграції, а також ситуації, 
що склалася у населених пунктах, що розташовані далі 
від ринків, потрібен подальший аналіз. Також потрібно 
з’ясувати, чи мають літні люди (які складають переважну 
більшість населення) доступ до цих ринків. Однак 
відсутність доступу до НПУТ та заборона де-факто органів 
влади на проведення будь-яких оцінок обмежили збір 
даних для належного реагування та унеможливили надання 
широкомасштабної допомоги потерпілому населенню.

31. REACH, «Тематична оцінка місцевих підприємств та ринків праці на сході України», 
березень 2017.

32. За даними моніторингу ВПП, у період з грудня 2016 р. до липня 2017 р. 
продовольчий кошик зріс на 22,7% на ПУТ та на 16,5% на НПУТ. 

«Ми хочемо повернутися до наших домівок. 
У нас тут немає майбутнього. Усі, хто були 

спроможні поїхати, вже поїхали. Ті, хто 
залишився, просто не мали іншого вибору. 

Або ми залишаємося тут та страждаємо, або 
повертаємося додому, де тривають обстріли», 
- Оксана, 40 років, ВПО у центрі компактного 
проживання, Святогірськ,  Донецька область.
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Скорочення гуманітарного доступу  

Попри те, що гуманітарні партнери продовжують 
зусилля, щоб гарантувати свою присутність на місцях та 
надавати гуманітарну допомогу, можливості доступу до 
цієї допомоги на теренах НПУТ, де гуманітарні потреби 
відчуваються найбільш гостро, у 2017 році скоротилися 
ще більше. Необхідність «реєстрації», введена де-факто 
органами влади у 2015 році, продовжує суттєво заважати 
спроможності партнерів ефективно працювати. У 2017 
році були запроваджені додаткові “реєстраційні” вимоги 
щодо гуманітарних вантажів та планування їх постачання, 
але ці вимоги не містили ані чіткості щодо термінів, ані 
переліку необхідних документів.

Попри постійні зусилля ООН, відсутність систематичного 
узгодження взаємодії з де-факто органами влади є ще 
однією проблемою, яка перешкоджає ефективному 
наданню допомоги найбільш вразливим верствам 
населення НПУТ.

Попри те, що уряд України послабив деякі процедурні 
вимоги, проблеми залишаються й надалі. Питання з 
оподаткуванням гуманітарної допомоги (організації, 
юридичні та фізичні особи) також невирішені. Вже два 
роки проект «Гуманітарне право в умовах надзвичайних 
ситуацій» залишається на розгляді у  Парламенті. 
У разі його неприйняття, й надалі буде відчуватися 
брак коригувальних заходів для вирішення проблем 
гуманітарного доступу, проблем з оподаткуванням 
та іншими бюрократичними перешкодами у сфері 
гуманітарної діяльності.

Загострення структурних проблем  
Все такі ж, як і раніше, крихкі елементи внутрішньої 
структури - застарілість, погана підтримка державної 
інфраструктури та об’єктів соціального обслуговування, 
а також брак можливостей у секторі охорони здоров’я, ще 
більше підвищують вразливість громад, які постраждали 
від конфлікту, включно з ВПО. Хоча програми з 
відновлення та реабілітації ще не розпочались у повному 
обсязі, численні фактори, такі як постійні бойові дії 
та подальше руйнування інфраструктури, а також 
наявні пріоритети Уряду в області політики та безпеки, 
продовжують перешкоджати зусиллям, спрямованим на 
подолання першочергових причин внутрішніх проблем.
Також,  згідно з даними Національної системи моніторингу 
(НСМ) та даними Світового Банку, житло є однією з 
ключових потреб ВПО.
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ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

Травень 2014
Президентські вибори.
Самопроголошення
«Донецької народної
республіки» та «Луганської
народної республіки»

Серпень 2014
Початок реалізації 
Попереднього плану
реагування

Вересень 2014
Підписання Мінського 
протоколу

Лютий 2015

Червень 2014 Липень 2015
Де-факто влади НПУТ вимагають
пройти «реєстрацію»/«акредитацію».
Надання гуманітарної допомоги на 
НПУТ призупиняється 

Продовження кризи на Донбасі,
що призводить до значних гума-
нітарних наслідків. Початок 
реалізації Стратегічного плану 
реагування

Січень 2015

Квітень  2016

Грудень2014

Березень 2016
Уряд призупиняє соціальні 
виплати для більше ніж 
600 тис. ВПО. Відкриття нового 
КПВВ «Золоте» виявилося 
неможливим

Тимчасове закриття КПВВ «Станиця
Луганська», єдиного пішохідного КПВВ
у Луганській області призвело до пере-
току цивільних до інших КПВВ,
перенавантаження цих пунктів перетину 
та підвищення ризиків для цивільних осіб 

Введення Урядом України
Тимчасового Порядку, який
обмежив свободу пересування,
перевезення комерційних товарів
та надання послуг на НПУТ

Лютий 2016
Заснування Міністерства 
України з питань тимчасово
окупованих територій та ВПО 

Зближення бойових позицій 
призвело до подальшого
погіршення ситуації у сфері 
безпеки, періодичного
закриття КПВВ та 
збільшення пошкоджень
 цивільної інфраструктури

Червень 2016

Попри поновлення угоди про 
припинення вогню з 1 вересня,
регулярно відбуваються поодинокі
випадки порушень з обох сторін

Вересень 2016 Травень 2016
Після декількох днів 
відносної тиші, військові дії
знову активізувалися

Серпень 2016
Ескалація конфлікту
призвела до найбільшої 
кількості жертв серед
цивільного населення
з серпня 2015 р. 

Лютий 2017Грудень 2016
Запуск ПГР 2017

Січень 2017
Різке погіршення ситуації у сфері
безпеки на Донбасі. Уряд затвердив
План дій з реінтеграції НПУТ

Пошкодження будівлі ДФС зі 
складом хлоргазу призвело до
виникнення ризиків для
навколишнього середовища 
та здоров’я населення

Березень 2017
Де-факто влада впровадила 
«зовнішнє управління» підприємств,
що базуються в Україні, та оголосила 
«лінію розмежування» «державним 
кордоном»

Сплеск бойових дій у
 Красногорівці та Мар’їнці
 (Донецька обл.) поблизу 
«лінії розмежування»

Травень  2017

Червень 2017            
Введено режим припинення 
вогню з 24 серпня для 
забезпечення безпечного
повернення до шкіл

Липень 2017
 Де-факто влада оголосила про 
зміни в так званій процедурі
«акредитації/реєстрації»
гуманітарних місій та заходів

Оголошення режиму
«припинення вогню» з нагоди 
збору врожаю з 24 липня до
31 серпня

Бойові дії тривають,
попри домовленість
про припинення вогню

Підписання Других  Мінських 
домовленостей,що передбачають
сприяння у наданні гуманітарної 
допомоги. Початок реалізації Плану
гуманітарного реагування

Листопад 2015
 ООН відновлює постачання
 гуманітарної допомоги до 
 Луганська. Підвищення
 активності бойових дій 

Серпень 2017
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Вода, санітарія та гігієна

Захист  

Житло та непродовольчі 
товари 

Продовольство та 
забезпечення доходів 

Освіта 

Охорона здоров’я та 
харчування 

3,3

1,6

4,4 MЛН

3,5 MЛН

4,2 МЛН

4,2 MЛН

1,0 MЛН

0,7 MЛН

ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛІ

 

(МЛН) (МЛН)

MЛН

MЛН

3,4MЛН

2,2MЛН

0,6MЛН

0,7MЛН

СЕКТОР

ЛЮДИ,

ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ, 
ЗА СЕКТОРАМИ33
За оцінками, приблизно 4,4 мільйона людей страждають від кризи в Україні, з них приблизно 3,4 мільйона 
потребують гуманітарної допомоги та захисту. Україна є унікальним місцем, де літні люди складають майже 30 
відсотків населення, яке потребує допомоги, і де жінки, діти та люди з обмеженими можливостями найбільше 
страждають від конфлікту. Проте після 4 років конфлікту динаміка потреб змінилася. В той час, як невідкладні 
гуманітарні потреби залишаються значними, зокрема у людей, які страждають від щоденних бойових дій та 
обмеженого доступу до гуманітарної допомоги, тривалий характер конфлікту все більше підриває крихку 
спроможність громад, які постраждали від конфлікту, та приймаючих громад. Відсутність робочих місць і 
заробітку призвели до того, що люди змушені розтягувати й без того обмежені ресурси або взагалі існувати без 
них. Люди зіткнулися із неможливим вибором щодо того, чому надати перевагу: притулку, харчуванню, медичним 
послугам  чи опаленню, а також різко зросли потреби у таких ключових галузях як продовольство, медицина й 
освіта у надзвичайних ситуаціях. Люди потребують доступу до забезпечення доходів, до психосоціальної  та інших 
форм підтримки, беручи до уваги кількість громадян, які вдаються до принизливих та негативних засобів, щоб 
вижити. Йдеться про вимушене позбавлення дітей можливості ходити до школи, вчинення протизаконних дій та 
надання сексуальних послуг заради виживання.  
Внаслідок постійних обстрілів, відсутності безпечного доступу для проведення ремонтних робіт і технічного 
обслуговування, а також через заборгованість водопостачальних компаній, що стрімко росте, ризики руйнування 
водної інфраструктури  та  опосередковані наслідки для мільйонів людей значно виросли у 2017 році. У той час, 
як найбільш вразливе населення потребує допомоги, слід терміново впроваджувати як структурні реформи, 
так і зміни у законодавстві. Тим часом, постійні бойові дії вздовж «лінії розмежування» продовжують сприяти 
виникненню гострих потреб у ремонті житла, що ставить під загрозу довгострокові заходи з відновлення. 
Мільйони людей, які регулярно перетинають «лінію розмежування», щоб отримати доступ до базових послуг 
та соціальних виплат, на які вони мають право, продовжують стикатися із суворими перешкодами. Вони також 
стикаються з неприйнятними умовами обмеженого доступу до засобів гігієни, санітарії та укриттів, а також 
піддаються ризику через щоденні бойові дії та з дедалі зростаючим ризиком, пов’язаним із забрудненням мінами 
та боєприпасами, що не розірвалися. Доступ до послуг, зокрема до пенсійного забезпечення, що є єдиним 
джерелом доходу для сотень тисяч людей похилого віку, ще більше скорочується, якщо взагалі не припинений. 
Майже 600 000 українців, які постраждали від конфлікту, втратили можливість отримувати свої пенсії. Оскільки 
переміщення майже 1,6 мільйона ВПО затягнулось, тисячі сімей змушені вирішувати нелегкі питання для 
виживання.

КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ, ЗА СЕКТОРАМИ 

33. У 2017 році Міністерство соціальної політики зареєструвало 1,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб по всій країні. Усі вони потребують різних видів допомоги. За 
оцінками, 0,8 мільйона ВПО постійно перебувають на ПУТ, тоді як інші постійно переміщуються через «лінію розмежування», і тому, з огляду на цілі Огляду Гуманітарних Потреб, 
вважатимуться такими, що живуть на НПУТ.
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ЧАСТИНА I: ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ, ЗА СЕКТОРАМИ

ЗА ВІКОМ ТА СТАТТЮ 

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ» (5 км з обох сторін)

ПІДКОНТРОЛЬНІ УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ 
(включно з ВПО, за виключенням «лінії розмежування»)

НЕПІДКОНТРОЛЬНІ УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ 
(за виключенням «лінії розмежування») ЧоловікиЖінки 

0,6 млн

1,8 млн

1,0 млн

ДІТИ  
(<18)

54%
46%

0,3 млн

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(60+)

54%
46%

0,5 млн

ДОРОСЛІ 
 (18-59)

54%
46%

1,0 млн

ДІТИ  
(<18) 

55%
45%

0,1 млн

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(60+)

55%
45%

0,2 млн

ДОРОСЛІ 
 (18-59)

55%
45%

0,3 млн

ДІТИ  
(<18)  

54%
46%

0,2 млн

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(60+)

54%
46%

0,3 млн

ДОРОСЛІ 
 (18-59)

54%
46%

0,5 млн
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ЧАСТИНА I: ЗОСЕРЕДЖЕННЯ  ПОТРЕБ

ЗОСЕРЕДЖЕННЯ 

ПОТРЕБ34
Найсерйозніші та найвищі рівні потреб поширюються на декілька секторів у районах із суворими 
обмеженнями доступу до гуманітарної допомоги на НПУТ та районах, що більш за інші постраждали 
від бойових дій, особливо ті, що знаходяться вздовж «лінії розмежування». Наведена нижче мапа 
станом на 2017 рік показує, де секторальні потреби перекриваються та поєднуються з позначенням 
«гарячих точок» бойових дій. Ділянки темно-синього кольору на ПУТ представляють найвищу 
концентрацію міжсекторальних потреб, де терміново потрібне інтегроване реагування з надання 
допомоги та захисту, а в деяких випадках - заходи з відновлення. На НПУТ концентрація серйозних 
потреб за останній рік помітно зросла (області темно-синього кольору), оскільки погіршилася 
соціально-економічна ситуація. Далі від «лінії розмежування» у бік ПУТ залишаються «ділянки» 
гуманітарних потреб, що вимагає розширення комплексних дій з захисту та відновлення. 

34. Цей зведений індекс розраховується шляхом 
створення одного або кількох показників для кожного 
домену (поля діяльності). У секторальному домені значення 
визначається загальними шкалами оцінювання гостроти 
потреб відповідними кластерами (та підкластерами, 
якщо це доцільно). Для контекстуального домену 
використовуються три показники: інциденти, пов’язані 
з порушенням безпеки (INSO); інциденти, пов’язані з 
доступом (INSO) та дані, пов’язані з мінуваннями (надані 
Підкластером протимінної діяльності). Додаткову 
інформацію стосовно методології можна знайти у Додатку.

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Зміїв

Чугуїв Печеніги
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Великий
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Довжанськ

Амвросіївка

Ясинувата

Мар'їнка

Бойківське

Слов'янськ

Старобешеве

Петропавлівка

Межова
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Новосілка

Мангуш

Лиман

Добропілля

Шахтарськ

Новоазовськ

Волноваха

Нікольське
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Покровськ
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Бердянськ
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Донецьк
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0 2010
km

Київ

БІЛОРУСЬ

УГОРЩИНА

МОЛДОВА

ПОЛЬЩА

РУМУНІЯ

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

СЛОВАЧЧИНА

СЕРБІЯ БОЛГАРІЯ

ЧОРНЕ
МОРЕ

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Зосередження потреб

- +

« Лінія розмежування» (Червень 2016) 
«Лінія розмежування» (Жовтень 2017)

ЛУГАНСЬКА 
 область

ДОНЕЦЬКА
 область

Щоб забезпечити швидкий та 
безперешкодний доступ, особливо в 
зоні активних бойових дій та високого 
зосередження потреб, для запобігання 
подальшої деградації гуманітарної 
ситуації, необхідна підтримка усіх 
сторін конфлікту. Цьогорічний аналіз 
гостроти потреб на районному рівні 
є результатом накладання оцінки 
гостроти потреб за окремими 
кластерами та додаткових показників, 
згрупованих у контексті конкретної 
території. Подробиці дивіться у додатку 
«Методологія». Ця зведена мапа не 
замінює мапи гостроти потреб по 
секторах (див. розділ «інформація за 
кластерами»). 

Межі і назви, а також позначення, які використовуються на цій карті, не означають        

офіційного схвалення або визнання Організацією Об’єднаних Націй. 
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ЧАСТИНА I: СПРИЙНЯТТЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯМ ПІДЗВІТНІСТЬ ПОТЕРПІЛИМ ОСОБАМ (ППО)

СПРИЙНЯТТЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯМ

ПІДЗВІТНІСТЬ ПОТЕРПІЛИМ 
ОСОБАМ (ППО)
Проведені у 2017 році оцінки покращили розуміння пріоритетів потерпілих від кризи 
громадян і те, як вони сприймають загальне гуманітарне реагування в Україні.  

Протягом 2017 року інформаційні прогалини щодо 
доступу до базових послуг були визначені як такі, що 
перешкоджають гуманітарному реагуванню та зусиллям 
з відновлення у населених пунктах, розташованих 
вздовж «лінії розмежування». Щоб заповнити ці 
інформаційні прогалини, гуманітарною ініціативою 
REACH була проведена оцінка всіх 100 населених пунктів, 
розташованих у межах 5 км від «лінії розмежування», 
з двома цілями - зрозуміти, як мешканці населених 
пунктів на цій території отримують доступ до базових 
послуг, а також визначити прогалини у наданні 
послуг та зрозуміти наявні проблеми з точки зору як 
постачальників послуг, так і їх отримувачів. 

Отримана оцінка надає детальне розуміння щодо 
здатності місцевого населення задовольняти основні 
потреби, використовуючи наявні послуги.  Вона 
також пропонує детальний огляд територій, де можна 
інвестувати у місцевий потенціал для розвитку, 
поки гуманітарні заходи продовжують підтримувати 
населення, яке потерпіло від конфлікту, до його повної 
інтеграції у нові мережі надання базових послуг та 
ринків.

Оцінка також висвітлила деякі слабкі сторони у 
колективних зусиллях щодо гарантування підзвітності 
перед потерпілими особами. Більшість респондентів 
повідомили, що у них не питали, як саме має виглядати 

реагування; в середньому 14 відсотків розповіли,  що з 
ними консультувалися перед наданням допомоги. Також 
немає зведених даних про те, чи відповідала надана 
допомога пріоритетним потребам громади. Лише близько 
половини респондентів розуміють, як подавати скарги 
та відгуки щодо програм допомоги. Більше половини 
респондентів не повністю задоволені інформацією 
про гуманітарні ініціативи. Найбільш незадоволеними 
виявилися жителі Луганської області.  Для виправлення 
ситуації Гуманітарна команда країни (ГКК) розробила 
об’єднаний системний підхід «Підзвітність перед 
потерпілими особами» (ППО) в Україні. 

Результати35 інтерв’ю, проведених в рамках цієї оцінки, 
а також інші дані, були спільно проаналізовані та 
використані для визначення пріоритетних потреб; згодом 
ці дані будуть використані у стратегічному плануванні 
гуманітарними організаціями та органами місцевого 
самоврядування. 

 

35. «Огляд ситуації: зональна оцінка на ПУТ в межах 5 км уздовж «лінії розмежування» 
у Україні», липень 2017.

 Фото: Люди перетинають «лінію розмежування» на блокпосту Станиця Луганська, схід України/Макс Левін, 2017

ЧАСТИНА І: СПРИЙНЯТТЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ



ДЛЯ НОТАТОК
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ЧАСТИНА I: СПРИЙНЯТТЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯМ ПІДЗВІТНІСТЬ ПОТЕРПІЛИМ ОСОБАМ (ППО)

ЧАСТИНА II: 
ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ

ЗА КЛАСТЕРАМИ

ІНФОРМАЦІЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ 

ДОДАТОК: МЕТОДОЛОГІЯ  
МІЖСЕКТОРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПОТРЕБ 

Захист

Вода, санітарія та гігієна

Охорона здоров’я та харчування

Продовольча безпека та забезпечення доходів

Житло та непродовольчі товари

Освіта

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГАЛИНИ ТА 
ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОЦІНКИ
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ЧАСТИНА II: ЗАХИСТ

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

3,3млн

ЗАХИСТ

За даними зональної оцінки, одна третина населених 
пунктів, розташованих уздовж «лінії розмежування», що 
забруднені мінами та боєприпасами, що не розірвалися, 
досі залишається непромаркованою, а кожен четвертий 
респондент повідомляє, що в його/її населеному пункті 
відсутні заходи з інформування про мінну небезпеку. 
Через високий рівень забруднення боєприпасами, що 
не розірвалися, та вибухонебезпечними залишками 
війни (ВЗВ) цивільне населення на сході Україні має 
високі ризики травмування, та часто не має доступу 
до сільськогосподарських угідь, що позбавляє людей 
можливості вести звичний спосіб життя та обмежує 

ОГЛЯД
Ситуація щодо захисту потерпілих від 
конфлікту осіб та ВПО в Україні залишається 
гострою. Тривалий збройний конфлікт, 
обмеження свободи пересування, введення 

торговельної блокади між ПУТ та НПУТ, труднощі 
доступу до документів та подальше призупинення 
соціальних виплат та пенсій для тисяч людей ще більше 
погіршили життєздатність місцевого населення та ВПО, 
підвищили рівень їх вразливості, змушуючи багатьох 
вдаватися до негативних практик виживання. Результати 
нещодавнього дослідження36 показали, що на НПУТ 
кількість випадків використання негативних практик 
виживання збільшилася на 117 відсотків у період між 
2016 і 2017 роками. Є свідчення про випадки сексуальних 
відносин заради виживання, у тому числі за участі 
підлітків, на території біля «лінії розмежування», де є 
висока військова присутність. 

Порушення міжнародного гуманітарного права 
залишається широко поширеним явищем у населених 
пунктах у межах 5 км від «лінії розмежування», тобто 
у найбільш потерпілих від конфлікту районах. Згідно 
із зональною оцінкою, проведеною гуманітарною 
ініціативою REACH, 60 відсотків ключових інформаторів 
звітують про регулярні обстріли своїх громад, 39 
відсотків розповіли про щоденні обстріли; в середньому 
щодня фіксується 47 випадків порушення безпеки.

Кількість нещасних випадків, пов’язаних з мінами, 
також зросла: у квітні 2017 року майже половину жертв 
становили цивільні особи. Україна посідає перше місце 
у світі за кількістю нещасних випадків, пов’язаних із 
протитранспортними мінами, і п’яте місце у світі за 
кількістю жертв серед цивільного населення внаслідок 
вибухів наземних мін та боєприпасів, що не розірвалися.

36. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки», вересень 2017.

більш ніж  12 000 дітей 

на ПУТ у Донецькій та 
Луганській областях    

 
переживають обстріли

1,9 MЛН людей 19 000 дітей 
живуть у радіусі 5 км 

страждають від мін та ВЗВ 

 Вірогідність того

ніж для тих, хто не є 

що ВПО зіткнуться з ҐОН, 
у три рази вища,

переміщеною особою

від «лінії розмежування»

щонайменше раз на місяць

54% 
жінки

46% 
чоловіки

15% 
діти

57% 
дорослі 

28% 
літні люди

МАПА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ37

37. Індикатори, які Кластер з питань захисту використовує для визначення гостроти 
потреб: кількість ВПО, свобода пересування, верховенство права та доступ до 
юридичної допомоги, доступ до основних послуг, військова присутність, обстріли/
бойові дії та питання розмінування.

- +

ҐЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНЕ 
НАСИЛЬСТВО 

ЛЮДИ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ ВІД 
МІН ТА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 
ЗАЛИШКІВ ВІЙНИ (ВЗВ) 

ЗАХИСТ ДІТЕЙ 
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можливості заробітку. Через важкі економічні 
умови на сході України, спричинені конфліктом, та 
відсутність альтернативних джерел доходу, люди 
змушені вдаватися до небезпечних дій, таких як 
риболовля у замінованих водоймах та обробка 
забрудненої мінами землі. Ділянки навколо блокпостів 
також сильно забруднені мінами. Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 
низку інцидентів, коли цивільне населення 
постраждало від вибуху мін біля контрольних пунктів 
в’їзду/виїзду. Ситуація із мінним забрудненням на 
НПУТ дуже складна. Крім цього, забруднення мінами 
є перепоною для довгострокового планування, 
оскільки люди не можуть відновити життєдіяльність і 
заробляти на життя.

Свобода пересування продовжує викликати 
серйозні занепокоєння у сфері захисту. Залежно від 
сезону, «лінію розмежування» щоденно перетинає в 
середньому від 20 000 до 38 000 громадян, а в серпні 
2017 року було зафіксовано більше одного мільйона 
перетинів, що на 35 відсотків більше, ніж у серпні 
2016 року.  Контрольні пункти не мають засобів 
для надання медичної допомоги, відсутні об’єкти 
санітарного призначення та укриття, а довгі черги 
змушують людей чекати годинами, а іноді навіть 
ночувати. Очікуючи у черзі, люди страждають від 
сильної спеки влітку та не захищені від снігу, вітру й 
холоду взимку, що несе загрозу теплового удару або 
переохолодження. Особливо це створює проблеми 
для людей похилого віку, людей з обмеженими 
можливостями, дітей та вагітних жінок. При перетині 
«лінії розмежування» вже померло декілька людей. Ці 
труднощі, а також часті закриття контрольних пунктів  
спонукають людей обирати довші та надзвичайно 
небезпечні маршрути через немарковані райони, 
що збільшує ризик постраждати від мін та ВЗВ. У 
Луганській області працює тільки один контрольний 
пункт, до якого веде крутий і розбитий пішохідний 
міст. Заборона на переїзд «лінії розмежування» на 
пасажирському транспорті, а також обмеження 
торгівлі та перевозу особистих речей викликають 
додаткові труднощі для цивільного населення, адже це 
ізолює людей на НПУТ, перешкоджає примиренню та 
єдності родин. 

Передусім, обмеження свободи пересування є тягарем 
для людей похилого віку та людей з обмеженими 
можливостями, включно з тими, хто живе на НПУТ 
і кому доводиться їздити на ПУТ з метою отримання 
соціальних виплат та пенсій. Згідно до встановлених 
правил, певні категорії людей з особливими 
потребами мають пріоритет у перетині «лінії 
розмежування».38 Проте ці правила часто ігноруються, 
тому що прикордонники або про них не знають, або 

38. Відповідно до пункту 3.4 «Тимчасового порядку контролю за переміщенням 
осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», люди з 
обмеженими можливостями, люди похилого віку, вагітні жінки та батьки з дітьми 
віком до 3 років можуть потрапити до КПВВ, скориставшись «пільговою чергою». 
Документ доступний за посиланням: https://ssu.gov.ua

зловживають39 службовим положенням.

У той же час законодавчі заходи продовжують 
обмежувати рух населення через адміністративний 
кордон з Кримом. Ці обмеження створюють перепони 
для передачі особистих речей та значною мірою 
ускладнюють процедуру перетину для іноземців та 
осіб без громадянства. 

Особи, які постраждали від конфлікту, та 
ВПО стикаються з проблемами доступу до 
ідентифікаційних документів та реєстрації 
народження, що створює ризик для дітей, народжених 
на НПУТ, стати особами без громадянства. 
Наприклад, через складність перетину «лінії 
розмежування», а також юридичне невизнання 
свідоцтв про народження, виданих де-факто органами 
влади на НПУТ, більше половини народжених на 
НПУТ не зареєстровані на ПУТ. Це підвищує ризик 
зростання кількості людей без громадянства, оскільки 
діти, народжені на НПУТ, можуть не отримати 
українські свідоцтва про народження. Також на ПУТ 
важко отримати свідоцтво про смерть людини, яка 
померла на НПУТ, і це, в свою чергу, може призвести 
до проблем з правами на спадщину та правами 
власності.

Доступ до основних послуг, таких як освіта, охорона 
здоров’я та адміністративні послуги, або обмежений, 
або відсутній на всій території уздовж «лінії 
розмежування», а відсутність безпеки перешкоджає 
гуманітарному доступу та наданню допомоги для 
людей, які мешкають у цій місцевості і потребують 
допомоги. Пошкоджені дороги, обмеження на свободу 
пересування на внутрішніх контрольних пунктах та 
відсутність громадського транспорту, - все це ізолює 
людей і позбавляє багатьох можливості отримати 
допомогу, щоб вижити та мати можливість заробляти 
гроші. У районах уздовж «лінії розмежування» та 
на НПУТ ціни на основні товари, такі як продукти 
харчування, засоби гігієни та медикаменти часто є 
вищими через дефіцит, оскільки товари перевозити 
складно, а також є заборона на транспортування 
вантажів до НПУТ. Доступ до органів правосуддя 
також є обмеженим через брак громадського 
транспорту та віддаленість відповідних установ, 
що перешкоджає отриманню юридичних та 
адміністративних послуг для людей, які живуть біля 
«лінії розмежування». Населення, яке мешкає в цій 
зоні, старше середнього національного вікового 
показника (31 відсоток складають люди віком понад 
60 років, порівняно з 23 відсотками по Україні в 
цілому), а з від’їздом молодших поколінь багато людей 
похилого віку залишилися без соціальної підтримки. 

Особи, які живуть на НПУТ, продовжують стикатися 
з порушеннями прав людини та посиленням ізоляції 
внаслідок економічної блокади, встановленої на 
початку 2017 року, і відсутністю доступу до соціальних 

39. Моніторинг проведено Фундацією.101, квітень 2017.
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виплат та пенсій. Відсутність верховенства права та 
систематичні обмеження свободи на НПУТ посилили 
вразливість населення. «Націоналізація» українських 
підприємств у 2017 році залишила сотні тисяч людей без 
джерел доходів. Найбільший постачальник гуманітарної 
допомоги, який регулярно надавав продовольчу 
підтримку та ліки десяткам тисяч людей на НПУТ, 
також був змушений припинити свою роботу. Згідно 
з останньою спільною Оцінкою продовольчої безпеки, 
гуманітарні наслідки через нестачу продовольства вже 
відчувають 800 000 людей, які мешкають на НПУТ.

Продовольча небезпека, безробіття та бідність призвели 
до збільшення випадків застосування негативних 
методів подолання наслідків кризи. Згідно з нещодавнім 
дослідженням, 87 відсотків людей на НПУТ і 53 відсотки 
на ПУТ вдаються до негативних методів подолання 
наслідків кризи, обмежуючи себе у споживанні їжі 
та надаючи сексуальні послуги в обмін на гроші або 
товари (див. Розділ Кластеру продовольчої безпеки та 
забезпечення доходів).

Кількість потерпілих від торгівлі людьми в Україні 
зростає впродовж останніх років.40 Переміщені та 
потерпілі від конфлікту люди, особливо жінки та 
діти, продовжують піддаватися підвищеному ризику 
ґендерного насильства та ризику стати жертвами 
торгівлі людьми. ВПО продають за кордон, а також 
використовують всередині країни для примусової праці 
та комерційного сексу. Випадки трудової експлуатації та 
сексуального насильства, у тому числі серед дітей, частіше 
фіксуються у районах поблизу «лінії розмежування». 
Однак підтверджена кількість таких випадків 
занижується, і вони часто не перенаправляються за 
допомогою.

Призупинення державних соціальних пільг та пенсій 
для ВПО, що відбулося у лютому 2016 року, продовжує 
негативно впливати на життя сотень тисяч людей, 
які потребують цих платежів для покриття основних 
витрат на проживання, включно з харчуванням, 
медициною та житлом. Станом на 1 січня 2017 року, 
згідно до даних перевірок, запроваджених Урядом, 407 
100 ВПО41 (43 відсотки від усіх, хто раніше отримував 
пенсії) перестали отримувати пенсійне забезпечення, 
а 46 400 ВПО - соціальні виплати. Це призвело 
до погіршення гуманітарної ситуації серед ВПО, 
примусивши повернутися на НПУТ тих людей, хто не 
міг собі дозволити залишитися на ПУТ. Насамперед, це 
негативно вплинуло на громадян, які живуть на НПУТ 
та не можуть їздити до ПУТ через стан здоров’я, брак 
коштів або відсутність документів. Щоб продовжувати 
отримувати пенсії та соціальні виплати, усі ВПО повинні 
пройти декілька верифікаційних процедур. Навіть якщо 
перевірка була успішною, на шляху до відновлення пенсій 
все ще залишається декілька перешкод - це тривалий 
40. За даними МОМ, кількість потерпілих збільшилася на 55% у 2016 році порівняно 
з 2015 роком і на 30% у 2017 році порівняно з 2016 роком. http://iom.org.ua/sites/de-
fault/files/migration_and_human_trafficking_in_ukraine_eng.pdf .

41. УВКБ ООН - УВКПЛ, довідкова записка: Пенсії для внутрішньо переміщених осіб 
та осіб, які проживають на неконтрольованих Урядом територіях на сході України.

термін очікування та проблеми з документами, такими 
як довідка з місця проживання. Тобто люди можуть 
залишитися без будь-якого джерела доходу впродовж 
декількох місяців.

Також широко поширеними є психосоціальні розлади, 
але допомога у цій сфері є обмеженою. Нещодавнє 
дослідження42 показало, що 32 відсотки опитаних ВПО 
страждають від ПТСР внаслідок конфлікту, особливо 
жінки, а 74 відсотки потребують заходів у сфері захисту 
психічного здоров’я, але не отримали її. Цей конфлікт 
також призвів до роз’єднання родин та соціальної 
фрагментації, що може загострити відчуття тривоги та 
безнадійності серед дітей, родин та громад.

Діти з обох сторін від «лінії розмежування» страждають 
від постійних обстрілів, частих перебоїв з водо-, газо- та 
електропостачанням; вони втрачають доступ до освіти, 
коли школи опиняються під обстрілом, або через інші 
фактори небезпеки. Нещодавня доповідь ЮНІСЕФ 
свідчить, що понад 19 000 дітей живуть у межах 5 км від 
«лінії розмежування», з них понад 12 000 потрапляють 
під обстріл щонайменше раз на місяць.43 Постійна 
небезпека з обох сторін від «лінії розмежування» 
в умовах недостатньої психосоціальної підтримки 
може призвести до довгострокових психосоціальних 
розладів у дітей. Більш ніж три чверті директорів шкіл 
та вчителів, опитаних  біля «лінії розмежування», 
повідомили про разючі поведінкові зміни в учнів до та 
після початку конфлікту. На думку психологів, спільно 
з якими проводили інтерв’ю співробітники ЮНІСЕФ, у 
районах, що сильно потерпіли, багато дітей демонструють 
симптоми, що відповідають посттравматичному 
стресовому розладу. Батьки та вихователі часто 
перенавантажені, й все частіше починають 
використовувати негативні методи для подолання кризи, 
наприклад до зловживання алкоголем, що в свою чергу 
може призвести до жорсткого поводження з дітьми.

Висока концентрація військових та воєнізованих груп у 
поєднанні з поширенням зброї, слабкою правоохоронною 
діяльністю та безкарністю збільшила ризик ҐОН для 
людей, які живуть уздовж «лінії розмежування». Перш 
за все йдеться про жінок, молодих дівчат та парубків. 
До додаткових факторів ризику належать погіршення 
економічного середовища, високий рівень безробіття та 
брак засобів до існування. Фіксується відсутність доступу 
до життєво важливої інформації та послуг, а також 
до притулків для осіб, які пережили ҐОН. Озброєний 
конфлікт призвів до зростання рівня домашнього 
насильства через підвищення толерантності до актів 
насильства у суспільстві, простіший доступ до зброї та 

42. International Alert, Глобальна ініціатива з питань психіатрії, Лондонська школа 
гігієни та тропічної медицини та Київський міжнародний інститут соціології. Приховані 
труднощі конфлікту. Питання психічного здоров’я та доступ до послуг серед ВПО в 
Україні. Це дослідження базувалося на даних 2 203 опитувальних анкет; 33 відсотка 
респондентів були залучені з центрів компактного проживання; 31 відсоток  - з НГО, 
що працюють з ВПО; 6 відсотків - з державних установ; з 24 відсотками респондентів 
зв’язалися через посередників (інформаторів) та 6 відсотків були залучені в інший 
спосіб (через церкви або «будинкове» опитування). ВПО-респонденти були відібрані з 
121 унікальної локації (не враховуючи приватні будинки та робочі місця респондентів, 
яких опитували за допомогою посередників).

43. ЮНІСЕФ, «Діти «лінії розмежування» у Східній Україні», 2017.
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випадки ПТСР (посттравматичного стресового розладу) 
серед колишніх учасників бойових дій. Стереотипи, 
пов’язані з ҐОН, а також брак послуг та напрацювань 
у цій сфері стають перепонами для потерпілим, у 
тому числі жінок і дівчат, на шляху до отримання 
належної допомоги. Було зафіксовано випадки надання 
сексуальних послуг заради виживання, у тому числі 
підлітками, що ще більше посилює ризик для психічного, 
фізичного та репродуктивного здоров’я.

Права цивільного населення на сході України на житло, 
землю та майно (ЖЗМ) також суттєво постраждали як 
через руйнування, пошкодження та несанкціоноване 
використання їхньої власності, так і через конфіскацію 
земельних ділянок та майна у районах поблизу «лінії 
розмежування» або на НПУТ. Ще одна причина - 
відсутність захисту для ВПО, які орендують приватні 
квартири або будинки. ВПО часто стикаються з 
проблемами при пошуку доступного житла через брак 
такого житла у місцях переселення. І хоча держава надає 
невелику субсидію на оренду для ВПО, її не вистачає для 
покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Крім 
того, спостерігається збільшення загрози виселення з 
центрів компактного проживання на ПУТ, що призводить 
до повторного  переміщення та/або вимушеного 
повернення до НПУТ. Враховуючи, що більшість людей,44 
які живуть у центрах компактного проживання, є 
особами з особливими потребами та людьми похилого 
віку, саме ці найбільш вразливі громадяни опинились 
перед загрозою виселення.45

В Україні нема правової бази для надання компенсацій 
або відшкодування збитків за пошкоджене або знищене 
майно. Також було повідомлено про випадки крадіжок та 
вандалізму приватної власності, що знаходиться вздовж 
«лінії розмежування» як з боку ПУТ, так і на НПУТ, а 
також про незаконне захоплення державних та приватних 
будівель у військових цілях. Крім того, брак документації, 
що підтверджує право власності, спричиняє проблеми з 
майновими угодами та правами на спадщину. На НПУТ 
де-факто органи влади  запровадили паралельну правову 
систему, що регулює юридичні питання власності щодо 
житла, землі та майна, та запровадили обов’язкову 
перереєстрацію майна. Відсутність доступного житла 
та правова незахищеність орендованого житла на ПУТ 
примушують ВПО повертатися на НПУТ.

І хоча частина ВПО змогла інтегруватися, більшість 
продовжує стикатись з різноманітними проблемами. 
Основними перешкодами на шляху інтеграції ВПО є 
труднощі, пов’язані з працевлаштуванням та прийнятним 
житлом, також виникають проблеми з документами та 
доступом до виборчих прав. Представники меншин, такі 
як роми, стикаються з додатковими перешкодами через 
дискримінацію за расовою ознакою. Результати одного з 
досліджень показали, що навіть ті ВПО, які змогли знайти 

44. Кластер житла та непродовльчих товарів, «Центри компактного проживання, 
оновленні дані», червень 2017.

45. 29% відсотків ВПО, які проживають у центрах компактного проживання на ПУТ, 
мають ризик виселення [Кластер житла,«Центри компактного проживання, станом на 
червень» 2017]. 

роботу, мають в середньому низький дохід, що часто є 
нижче прожиткового мінімуму.46 У той же час різко зріс 
рівень безробіття у Донецькій та Луганській областях, де 
розміщується переважна більшість ВПО.

Через знижену стійкість до зовнішніх факторів, 
відсутність або мінімальні заощадження та труднощі у 
пошуку житла та працевлаштування, 26 відсотків47 ВПО 
мають ризик повернення до НПУТ, у першу чергу через 
нездатність підтримувати себе на ПУТ.

Люди з особливими потребами, такі як люди похилого 
віку та жінки, більше за інших піддаються ризику 
повернення до НПУТ. Вважається, що тенденція 
вимушеного повернення на НПУТ, а також до 
небезпечних районів поблизу «лінії розмежування» на 
ПУТ триватиме й надалі через брак засобів до існування 
та високу вартість життя у місцях переселення.

Процес переміщення в Україні має затяжний характер, 
і гуманітарні проблеми, що виникають, призводять до 
економічного зубожіння, що зачіпає не лише ВПО, але й 
приймаючі громади, підриваючи соціальну єдність.

ПОТЕРПІЛЕ НАСЕЛЕННЯ
 • Більшість людей, які проживають вздовж «лінії 

розмежування», потребує щонайменше одного виду 
інтервенцій у сфері захисту. Зокрема, це підвищення 
рівня обізнаності про мінування, маркування 
територій та розмінування, психосоціальна 
підтримка, юридична допомога, безпечні та 
сприятливі місця для людей похилого віку та дітей, 
притулки для людей, які пережили ҐОН, та допомога 
для розбудови  громади. 

 • П’ятнадцять тисяч людей, які проживають у 
селах уздовж «лінії розмежування», де доступ до 
гуманітарних установ і свобода пересування є 
обмеженими, позбавлені доступу до базових послуг 
та гуманітарної допомоги. 

 • Люди, які живуть на забруднених мінами ділянках, не 
лише близько до «лінії розмежування», але й на всій 
території Донецької та Луганської областей (ПУТ та 
НПУТ).   

 • Понад 54 000 дітей, які мешкають у межах 15 -ти 
кілометрової зони від «лінії розмежування», які 
потребують доступу до сприятливого для них 
простору, психологічної підтримки і тренінгів з 
інформування про мінні ризики.

 • 120 000 переміщених та потерпілих від конфлікту 
осіб, які не мають доступу до життєво необхідної 
інформації або сервісів реабілітації після ґендерно 
обумовленого насильства у Донецькій та Луганській 
областях (ПУТ).

46. МОМ, «Звіт національної системи моніторингу», квітень 2017. Це пов’язано з 
великою вірогідністю того, що ВПО мають тільки тимчасову роботу або працюють 
неповний робочий день.

47. Світовий банк, Соціально-економічні наслідки внутрішнього переміщення та 
повернення ветеранів, травень, 2017.
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 • ВПО та потерпіле населення ПУТ та НПУТ потребує 
юридичної допомоги для отримання доступу до 
документів, соціальних виплат та пенсій, а також 
компенсацій за знищене майно.

 • 600 000 пенсіонерів на НПУТ були позбавлені 
доступу до своїх пенсій. 

 • ВПО, які отримують соціальні виплати та пенсії, 
змушені регулярно проходити перевірки, що є 
дискримінаційними та впливають на здатність 
задовольняти основні потреби.

 • 29 відсотків ВПО, які проживають у центрах 
компактного проживання по всій країні, мають ризик 
виселення. 

 • Особи, які проживають на НПУТ, включно з ВПО та 
тими, хто повернувся до свого місця проживання.

 • ВПО з особливими потребами, зокрема: люди з 
обмеженими можливостями, очолювані жінками 
домогосподарства, меншини (релігійні, етнічні та ті, 
що мають різну сексуальну орієнтацію та ґендерну 
ідентичність), цивільне населення, яке постраждало 
внаслідок бойових дій.

 • Люди похилого віку, які ще не досягли пенсійного 
віку та не мають права на гуманітарну допомогу, 
оскільки не підпадають під традиційні критерії 
вразливості. Вони стикаються з дискримінацією 
на ринку праці й тому залишаються без засобів 
підтримки (позаяк вони не мають права на державну 
допомогу). Безробітні дорослі особи з однією 
дитиною також можуть не відповідати традиційним 
критеріям вразливості, тому їх можуть виключити зі 
списків з надання гуманітарної допомоги.

 • Переміщені та потерпілі від конфлікту жінки, 
чоловіки, хлопчики та дівчата,  особливо ті, які 
живуть поблизу «лінії розмежування», піддаються 
ризику стати жертвами торгівлі людьми.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ

 • Необхідність чіткого маркування мін та ВЗВ, 
а також захисту від них (особливо поблизу 
контрольних пунктів та житлових районів). Заходи 
щодо мінної безпеки слід проводити не тільки на 
ділянках вздовж «лінії розмежування», але й на 
усіх територіях Донецької та Луганської областей, 
а саме: (і) розповсюдження інформації про ризики, 
пов’язані з мінами; (ii) надання допомоги жертвам 
нещасних випадків, пов’язаних з мінами; (iii) заходи з 
маркування, геодезична зйомка, розмінування.

 • Необхідність забезпечення захисту шляхом 
присутності з метою проведення моніторингу та 
звітування про проблеми захисту та порушення 
прав людини, в тому числі на контрольних пунктах, 
у населених пунктах уздовж «лінії розмежування», 
а також у центрах компактоно проживання та 

установах, що приймають ВПО.

 • Тисячі людей, які живуть уздовж «лінії 
розмежування», страждають від постійних обстрілів, 
а вразливі групи ВПО вже третій рік живуть без 
упевненості, що держава знайде якісне рішення 
їх проблем. Дітям, людям похилого віку, особам 
з інвалідністю та іншим групам з особливими 
потребами потрібна термінова психосоціальна 
допомога.

 • Люди, які проживають у районах вздовж «лінії 
розмежування», потребують доступу до основних 
послуг, що були обмежені внаслідок конфлікту, 
- це відсутність свободи пересування, брак 
постачальників послуг та нестача громадського 
транспорту.

 • Людям на ПУТ та НПУТ потрібна більша свобода 
пересування, це також стосується перевезення 
особистих речей через «лінію розмежування».

 • Ті, хто пережили ҐОН, а також ті, хто знаходиться 
під загрозою насильства, потребують доступу 
до життєво необхідної  інформації, медичних, 
психосоціальних та юридичних послуг та «безпечних 
просторів». Через відсутність притулків у Луганській 
області (ПУТ) та недостатню кількість притулків 
у Донецькій області (НПУТ), особи, які пережили 
ҐОН, не мають іншого вибору, окрім як залишитися у 
небезпечних житлових умовах.

 • Жінки, які постраждали від конфлікту, та 
дівчата-підлітки повинні бути у пріоритеті при 
здійснені заходів із забезпечення доходів, щоб 
уникнути негативних вчинків заради виживання в 
майбутньому. 

 • ВПО та люди, які постраждали від конфлікту, 
потребують юридичної допомоги для отримання 
спрощеного доступу до правосуддя, права на житло, 
землю та майно, свободу пересування, соціальних 
пільг та пенсій; доступу до документів та свідоцтв 
про народження та смерть, тимчасової або постійної 
опіки над дітьми, відокремлених від батьків на НПУТ. 
Існує потреба у наданні правової допомоги тим, чиї 
будинки були зруйновані, пошкоджені, захоплені або 
експропрійовані.

 • Є необхідність надання всебічної допомоги, 
включно з психосоціальною підтримкою, ВПО - 
представникам ЛГБТКІ спільноти та особам, що 
постраждали від конфлікту.

 • Для запобігання випадкам недобровільного 
повернення до НПУТ потрібно вживати відповідних 
інтервенцій. Інтервенції передбачають надання 
допомоги тим, хто має підвищений ризик 
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повернення до колишнього місця проживання, 
включно з пенсіонерами та очолюваними жінками 
домогосподарствами з дітьми.

 • ВПО, які мають ризик бути виселеними з центрів 
компактного проживання, потребують допомоги у 
пошуку альтернативного житла.

 • Потрібні ініціативи для посилення соціальної єдності 
та боротьби проти дискримінації щодо ВПО та осіб, 
які проживають на НПУТ.

 • Необхідність у програмах профілактики та 
ідентифікації, потреба надання консультацій, 
допомоги та захисту потерпілим від торгівлі людьми, 
жертвам експлуатації та жорсткого поводження.
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ОГЛЯД
Конфлікт продовжує негативно впливати на 
продовольчу безпеку та соціально-економічну 
ситуацію на сході України.48 Відсутність 
нормальної їжі, сільського господарства та/

або підтримки засобів до існування може спровокувати 
ризик того, що вразливі люди вкрай збідніють та опиняться 
на найнижчому рівні продовольчої безпеки. Майже за рік 
рівень продовольчої безпеки знизився вдвічі як на ПУТ, так 
і на НПУТ Луганської та Донецької областей. Відповідно 
до спільної оцінки продовольчої безпеки (FSA) 2017 року, 
близько 1,2 мільйона людей наразі відчувають помірну або 
серйозну нестачу продовольства.49 З липня-серпня 2016 
року їх кількість зросла на 620 000.50 

Соціально-економічні фактори

Погіршення стану продовольчої безпеки відбувається у 
контексті загального погіршення соціально-економічної 
ситуації. Конфлікт негативно позначився на багатьох 
аспектах життя на сході України, найбільш відчутно 
це у Луганській та Донецькій областях, що зазнали як 
безпосереднього (втрата контролю над територіями, 
інфраструктурою та ринками), так і непрямого впливу 
(через негативні структурні зміни та бідність). Кластерний 
аналіз державних статистичних даних для ПУТ свідчить 
про прямий зв’язок між наслідками конфлікту (такими як 
закриття підприємств, високий рівень інфляції, економічна 
блокада та пошкодження ключової інфраструктури), 
а погіршенням загальної соціально-економічної 
ситуації, включно зі зростанням безробіття, цін та 
широкомасштабною бідністю, що впливають на 
48. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Соціально-економічний 
підсумковий звіт», 2017.

49. Звіт охоплює загальне населення Луганської та Донецької ПУТ та НПУТ, включно з 
ВПО. Спільна оцінка продовольчої безпеки - Підсумковий звіт, 12 вересня 2017 року; 
оцінка проводилася з червня по липень 2017 року. Очікується, що рівень продовольчої 
безпеки у зимові місяці знизиться. Див. стор.5 звіту за посиланням: http://fscluster.org/
ukraine/document/joint-food-security-assessment-gca-ngca. 

50. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Аналіз впливу конфлікту на 
соціально-економічну ситуацію на Донбасі», вересень 2017.

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

1,6млн

ПРОДОВОЛЬСТВО ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ 

 МАПА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ51

проовольчу безпеку та здатність задовольняти основні 
потреби.52

У період між 2013 та 2015 роками регіон зазнав суттєвого 
зростання рівня бідності через збільшення витрат на 
життя. Відсоток населення, яке живе нижче фактичного 
прожиткового мінімуму53, збільшився з 20 відсотків у 
2013 році до 74 відсотків у 2015 році у Луганській області 
(ПУТ) та з 22 відсотків до 66 відсотків у Донецькій 
області (ПУТ).54 Державна статистика 2016 року 
демонструє відсутність позитивних тенденцій у цьому 

51. Показником Кластеру продовольства та забезпечення доходів для карти гостроти 
потреб є індекс продовольчої безпеки.  

52. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Аналіз впливу конфлікту на 
соціально-економічну ситуацію на Донбасі», вересень 2017.

53. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Соціально-економічний 
підсумковий звіт», 2017. Див. стор. 4 для визначення фактичного мінімального 
прожиткового мінімуму.

54. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Соціально-економічний 
підсумковий звіт», 2017, стор. 4 -5.
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напрямку.55 Крім того, протягом першого кварталу 2017 
року рівень безробіття  збільшився до 18,3 відсотка 
на ПУТ Луганської області та до 15,6 відсотка на ПУТ 
Донецької області. Це найбільший показник зростання 
безробіття в цих областях, починаючи з 2008 року.56 
У цілому по Україні рівень безробіття становить 10 
відсотків. Серед ВПО рівень безробіття залишається 
на високому рівні - 23 відсотки.57 Попри те, що дані 
про зайнятість на НПУТ недоступні, Спільна оцінка 
продовольчої безпеки (FSA) свідчить про підвищення 
рівня безробіття на цій території.58 Після березня 
2017 року блокада та «націоналізація» численних 
підприємств і шахт на НПУТ, як вважається, призвели 
до втрати робочих місць та доходів для багатьох людей,59 
що вплинуло на їх здатність задовольняти потреби. 
Прямий зв’язок між безробіттям та зниженням рівня 
продовольчої безпеки підтверджується результатами 
Оцінки продовольчої безпеки.60

Усе це свідчить про постійну та дедалі зростаючу 
необхідність у гуманітарних інтервенціях з раннього 
відновлення, надання можливості отримувати доходи  та 
підтримці цього процесу, щоб потерпілі від конфлікту 
громадяни могли задовольнити свої основні потреби. 

У той же час загальне погіршення соціально-економічної 
ситуації на сході Україні також свідчить про необхідність 
глибоких структурних реформ в економічній та 
соціальній сферах. 

Продовольча небезпека - потреби

На НПУТ більшість гуманітарних потреб залишається 
незадоволеними, оскільки 800 000 осіб, які страждають 
через відсутність продовольчої безпеки, знаходяться у 
скрутному становищі,61 і серед них 150 000 відчувають 
значну потребу у продовольчій безпеці. І хоча на НПУТ 
Луганської області завжди був найнижчий рівень 

55. Будь ласка, зверніться до веб-сайту Державної служби статистики України 
(ДССУ): www.ukrstat.gov.ua. У 2016 році частка людей, які живуть нижче фактичного 
рівня прожиткового мінімуму, становила 72% на ПУТ Луганської області та 68%  на ПУТ 
Донецької області. 

56. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки - підсумковий звіт», 2017, стор. 8-9. До конфлікту цей показник становив 7,8% 
у Донецькій області та 6,2% у Луганській області (у 2013 році).

57. МОМ,  «Звіт національної системи моніторингу», листопад 2017: серед  
безробітних ВПО постійна зайнятість була визнана найбільш ефективним засобом 
підтримки.

58. REACH, Тематична оцінка місцевих підприємств та ринків праці на Східній Україні, 
2017, також підкреслює «вплив конфлікту на зайнятість населення», а також на те, що 
на ПУТ Луганської та Донецької областей знаходиться «майже п’ята частина активних 
домогосподарств, які втратили зайнятість після початку конфлікту». Див.: http://www.
reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-dis-
rupted-by-conflict-in-eastern-regions. Також дивіться дані Кластеру продовольства 
та забезпечення доходів Спільна оцінка продовольчої безпеки - Підсумковий звіт, 
2017, стор.6. З початку 2017 року майже 12 відсотків опитаних домогосподарств на 
НПУТ та 5 відсотків на ПУТ втратили зайнятість. Протягом цього періоду 25 відсотків 
домогосподарств на НПУТ та 13 відсотків на ПУТ повідомили про зменшення 
заробітної плати та прибутку.

59. Щоб отримати додаткові дані про вплив на зайнятість на НПУТ, див. Кластер 
продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої безпеки - 
підсумковий звіт», 2017, стор.9,  зноска 31.

60. Рівень продовольчої безпеки у домогосподарствах, де ніхто не працює, був 
нижче, ніж у домогосподарств з одним або декількома працівниками. [Кластер 
продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої безпеки - 
підсумковий звіт», 2017, стор. 7].

61. У 2016 році таких осіб було 401 000. Кластер продовольства та забезпечення 
доходів, «Спільна оцінка продовольчої безпеки - підсумковий звіт», 2017.

продовольчої безпеки, зараз він спостерігається вже 
на НПУТ Донецької області.62 Це можна пояснити 
декількома факторами, що певною мірою взаємопов’язані 
та/або підсилюють один одного - це тривала блокада, 
«націоналізація» заводів і шахт та наслідки цих подій  
(наприклад, втрата доходу), а також, що не менш 
важливо, різке скорочення продовольчої допомоги 
у 2017 році.63 Потреби у продовольчій безпеці також 
зросли на ПУТ Луганської і Донецької областей, де наразі 
410 000 громадян64 відчувають її нестачу. Серед них у 
найбільш важкому становищі знаходяться 26 000 людей.   
Щодо ВПО, які перебувають за межами Донбасу, 79 000 
відчувають нестачу продуктів харчування та потребують 
допомоги. 

Дедалі більші потреби у продовольстві обумовлені 
погіршенням рівня споживання їжі з минулого року, 
особливо людьми похилого віку (від 60 років і старше). 
У той же час очолювані жінками домогосподарства 
демонструють активніше зниження рівня споживання 
їжі, на відміну від домашніх господарств, керованих 
чоловіками.65 Нещодавній аналіз тенденцій у сфері 
продовольчої безпеки, проведений гуманітарною 
ініціативою REACH, що охоплює територію у межах 5 км 
від «лінії розмежування», підтверджує факт зниження 
рівня споживання продуктів харчування вдвічі. 
Минулого року у домашніх господарствах зменшилася 
різноманітність харчового раціону, що може призвести до 
ризику дефіциту вітаміну А та поживних мікроелементів.

Протягом 2017 року незадоволені гуманітарні 
потреби продовжували негативно впливати на життя 
найуразливіших груп, зокрема людей похилого 
віку (старше 60 років та, переважно, самотніх), 
очолюваних однією людиною домогосподарств з дітьми, 
домогосподарства без активної зайнятості, а також 
домогосподарства, очолювані жінками.66 У цілому, 30 
відсотків очолюваних жінками домашніх господарств 
на НПУТ та 17 відсотків на ПУТ, були визнані такими, 
що відчувають продовольчу небезпеку, тоді як серед 
домогосподарств, очолюваних чоловіками, показники 
були 12 та 22 відсотки відповідно. Люди у віці 60 
років і старше опинилися у найбільш вразливій групі, 
при цьому нестачу продовольства відчувають до 35 
відсотків людей на НПУТ і 21 відсотка на ПУТ. Поза 
межами Донбасу незадоволені гуманітарні потреби 
також мають негативний вплив на населення, особливо 
на вразливі домогосподарства, очолювані ВПО 
(наприклад, домогосподарства без зайнятості, одноосібні 
домогосподарства, а також домогосподарства з багатьма 
дітьми та людьми похилого віку).
62. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки - підсумковий звіт», 2017.

63. За період з лютого по березень 2017 року продовольча допомога знизилася на 
89 відсотків по всьому Донбасу. [Кластер продовольства та забезпечення доходів, 
«Спільна оцінка продовольчої безпеки - підсумковий звіт», 2017, стор. 8-9.

64. Зростання з 220 000 осіб у 2016 році. Кластер продовольства та забезпечення 
доходів, «Спільна оцінка продовольчої безпеки - підсумковий звіт», 2017 .

65. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки - підсумковий звіт», 2017, стор. 3-4.

66. Кластер продовольчої безпеки та забезпечення доходів, «Спільна оцінка 
продовольчої безпеки - підсумковий звіт», 2017.
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Витрати на продукти харчування зменшились переважно 
внаслідок збільшення вартості комунальних послуг, 
що негативно вплинуло на споживанні їжі у деяких 
уразливих групах.67 Відзначається зростаюча тенденція, 
що вразливі домогосподарства з ВПО обмежують 
витрати на харчування (втричі частіше, ніж у середньому 
по країні). Загалом, 50 відсотків ВПО повідомили, що їм 
вистачає грошей лише на їжу, а решту базових потреб 
вони задовольнити не в змозі.68 

Ціни відіграють значну роль у доступі людей до 
продуктів харчування та їх здатності покривати 
основні потреби. Попри зміни на ринках,69 спричинені 
конфліктом, продукти харчування та товари, як правило, 
залишаються доступними, але спостерігається стрімке 
зростання споживчих цін.  У період з червня 2016 року по 
червень 2017 року ціни на ПУТ зросли на 15,6 відсотка (з 
урахуванням підвищення цін на комунальні послуги - на 
29,2 відсотка). 

Ціни на базові продукти харчування також різко зросли. 
У період з грудня 2016 року по червень 2017 року 
продовольчий кошик, згідно з оцінкою ВПП, збільшився 
на 22,7 відсотка на ПУТ та 16,5 відсотка на НПУТ.70 
Продуктові ціни на НПУТ набагато вищі за ціни на ПУТ, 
а у травні 2017 року вони сягнули найвищого показника з 
початку конфлікту.71 

Збільшення потреб у зимовий період

Продовольча безпека відіграє особливу роль у зимові 
місяці, коли ціни на продукти харчування зростають, як 
і денні вимоги до калорійності їжі.72 Існує чітка тенденція 
до значно вищих потреб у харчових продуктах взимку, 
при цьому 23 відсотки домашніх господарств на ПУТ та 
НПУТ повідомляють, що  не мають достатньої кількості 
їжі, щоб задовольнити свої основні потреби у харчуванні 
у найхолодніший зимовий місяць - лютий.73 У цей період 
уразливі групи, як правило, вичерпують свої продовольчі 
резерви й починають стикатися зі значним дефіцитом 
поживних продуктів, не маючи ніякої додаткової 
продовольчої підтримки. Через брак коштів, обмежений 
доступ до джерел тепла, слабке самозабезпечення 
67. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки - підсумковий звіт», 2017, стор. 5.

68. МОМ, «Звіт національної системи моніторингу», липень 2017, стор.13 .

69. REACH, «Зональна оцінка», 2017      

70. У період з грудня 2016 року по червень 2017 року продовольчий кошик, згідно 
з оцінкою ВПП, збільшився на 21% на ПУТ Донецької області та на 24% на ПУТ 
Луганської області.. За той самий період вартість продовольчого кошика зросла 
на 13% на НПУТ Донецької області та на 21% на НПУТ Луганської області. Офіційна 
інфляція продовольчих цін, як повідомляє Державна служба статистики України, за 
аналогічний період склала 12% для ПУТ Донецької та Луганської областей. Офіційна 
інфляція цін на продукти харчування нижча, оскільки вона включає в розрахунки 
більше харчових продуктів. Продовольчий кошик Світової продовольчої програми 
містить 23 основних продуктів.

71. 1066 грн на людину в місяць. Див. Кластер продовольства та забезпечення 
доходів, «Спільна оцінка продовольчої безпеки - підсумковий звіт», 2017, «за січень-
липень».

72. Потреба в калоріях збільшується на 100 ккал кожні п’ять градусів зниження 
температури при її значеннях нижче 20°С. Див. Кластер продовольства та 
забезпечення доходів, «Рекомендації  Кластера щодо підготовки до зимового сезону» 
2017 http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017  .

73. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки - підсумковий звіт», 2017.

продуктами харчування та, як наслідок, брак 
продовольства, діти та люди похилого віку можуть мати 
нижчий рівень продовольчої безпеки.

Підвищення цін на продукти харчування також 
посприяло збільшенню кількості людей на НПУТ, які 
вдалися до негативних методів подолання наслідків 
кризи,74 почавши купувати продукти харчування в кредит 
або запозичати їх та/або зменшувати різноманітність 
харчового раціону через відсутність грошей та інших 
ресурсів для отримання їжі. Частка населення НПУТ, 
яка вдалася до негативних методів подолання наслідків 
кризи, зросла з 40 відсотків у 2016 році до 87 відсотків 
у 2017 році (на ПУТ показники залишилися на рівні 
55 відсотків у 2016 році та 53 відсотки у 2017 році 
відповідно). У той же час, згідно Оцінки продовольчої 
безпеки (FSA), кількість людей, які втратили можливість 
задовольнити ключові потреби, збільшилася.75

При підвищенні цін соціальні виплати, такі як пенсії, 
залишилися майже на тому ж рівні, з доходами більшості 
пенсіонерів нижчими за фактичний прожитковий 
мінімум.76 Інформація про соціальні пільги на НПУТ 
відсутня, однак спільна Оцінка продовольчої безпеки 
свідчить, що там ситуація є ще гіршою. Більш того, 
середньомісячний дохід домашніх господарств ВПО в 
Україні впав нижче фактичного прожиткового мінімуму 
та збільшив ризики, з якими стикаються ці домашні 
господарства.   

Сільськогосподарські потреби

Через безробіття, зниження доходів та підвищену 
вразливість домогосподарства все більше покладаються 
на городництво, щоб підтримувати належний рівень 
продовольчої безпеки. Домогосподарства з низьким 
рівнем доходу та вразливі сім’ї, які проживають у 
сільській місцевості вздовж «лінії розмежування», 
покладаються на власне виробництво, домашню худобу 
та городи як на основні джерела білків та інших важливих 
харчових речовин (наприклад, дорогих продуктів 
тваринного походження, таких як молоко, яйця та м’ясо). 
Вони мають обмежений доступ до продовольчих ринків 
через фінансові та матеріально-технічні перешкоди, і, 
отже, не мають інших альтернатив, окрім як спиратися 
виключно на власне домашнє господарство. У людей 
недостатньо запасів сільськогосподарських засобів 
виробництва через тривалий конфлікт, зменшення 
доходів, підвищення цін та обмежений доступ до  
ринків. Обмежений доступ до сільськогосподарських 
угідь та пасовищ, забруднених боєприпасами, що не 
розірвалися, та використовуваних військовими, призвів 
до недостатніх запасів корму для тварин, необхідних 
для підтримки самостійного виробництва поживних 
74. Див. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка 
продовольчої безпеки - підсумковий звіт», 2017, стор. 5-6 щодо більш детальної 
інформації про негативні методи подолання кризи населенням, особливо на НПУТ.

75. Див. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка 
продовольчої безпеки - підсумковий звіт», 2017, стор. 5-6.

76. У травні 2017 року середній розмір пенсії становив 1828 грн. при фактичному 
прожитковому мінімуму у 2 930 грн. Див. сайт ДССУ: www.ukrstat.gov.ua.
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харчових продуктів, таких як яйця, м’ясо та молоко, що 
є вкрай необхідними для знедолених сімей.77 За даними 
ФАО, конфлікт зробив високоякісні сільськогосподарські 
ресурси (корм для тварин, насіння, мінеральні добрива, 
засоби захисту рослин та сільськогосподарські інструменти) 
недоступними для більшості домашніх господарств (через 
зменшення доходів, збільшення цін та обмежений доступ 
до ринків сільськогосподарських засобів виробництва). 
Потреби вздовж «лінії розмежування» та на НПУТ в цілому 
є вищими. 

 Потреба у сільськогосподарській допомозі вздовж 
«лінії розмежування» залишається особливо гострою.78 
Сільськогосподарська допомога є ключовим інструментом 
для забезпечення достатнього рівня поживного 
різноманіття, а отже і достатньої кількості вітамінів та 
мікроелементів для одного домогосподарства. Близько 93 
000 домогосподарств у сільській місцевості в межах 10 км 
від «лінії розмежування» покладаються на виробництво 
різноманітних натуральних продуктів харчування. Це 
вразливі домогосподарства, які потребують допомоги для 
покращення ведення сільського господарства та підвищення 
продуктивності праці. Для запобігання подальшому 
погіршенню продовольчої безпеки та підвищення рівня 
доходів, особливо в районах уздовж «лінії розмежування», 
потрібна належна сільськогосподарська підтримка.

ПОТЕРПІЛЕ НАСЕЛЕННЯ
Конфлікт вплинув на життя близько 3,5 мільйона людей.79 З 
них близько 1,6 мільйона (з урахуванням ВПО поза межами 
Донбасу) відчувають продовольчу небезпеку та/або потребу 
у забезпеченні доходів, та 1,2 мільйона потребують заходів 
для поліпшення продовольчої безпеки.  

Відповідно до спільної Оцінки продовольчої безпеки 
та аналізу соціально-економічної ситуації, основними 
вразливими групами є:

 • Люди похилого віку (старше 60 років, зокрема, самотні);

 • Одноосібні домогосподарства з дітьми;

 • Очолювані жінками домогосподарства;

 • Домогосподарства без постійної зайнятості; 

 • Фізичні особи без регулярного доходу;

 • Особи, які живуть із хронічними захворюваннями, 
такими як ВІЛ та СНІД, туберкульоз, діабет; 

 • Особи з обмеженими можливостями;

 • Домогосподарства з двома та більше дітьми;

 • Громади, які приймають ВПО.80

77. ФАО, «Соціально економічний вплив та оцінка потреб (SEINA)», 2017.

78. ФАО, SEINA, 2017.

79. Це люди, які зазнали злиднів на ПУТ/НПУТ Луганської та Донецької областей (за 
фактичним мінімальним прожитковим мінімумом) та ВПО за межами Донбасу

80. Наприклад, надання допомоги для підтримки життєдіяльності ВПО за межами 
Донбасу повинне також включати й громади, що їх приймають, для забезпечення 
соціальної єдності. На Донбасі до вразливих груп належать як ВПО, так і населення в 
цілому.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ
Оцінки Кластеру, аналіз та консультації партнерів 
висвітлюють дедалі більшу потребу у гуманітарній 
діяльності для підтримки продовольчої безпеки, а 
також підвищенні спроможності потерпілих людей 
задовольнити основні потреби. Отже, першочерговим 
завданням є проведення заходів,  що сприяють 
негайному доступу до продуктів харчування та підтримці 
виробництва харчових продуктів, забезпеченню  
сільськогосподарських та не сільськогосподарських 
засобів доходу та створенню джерел доходів:  

 • 1,2 мільйона людей (у тому числі ВПО) у Донецькій та 
Луганській областях та 79 000 ВПО, які мешкають в 
інших областях, не мають належного продовольчого 
забезпечення і потребують певної допомоги у галузі 
продовольчої безпеки.

 • На Донбасі до 176 000 людей81 мають  найнижчий 
рівень продовольчої безпеки (150 000 на НПУТ, 26 
000 - на ПУТ Луганської та Донецької областей та 10 
500 ВПО, які проживають в інших областях). Усі вони 
потребують термінової та невідкладної допомоги 
для отримання доступу до продуктів харчування. 
Однак значна частина уразливих груп (особливо 
самотні люди похилого віку, хронічно хворі, 
люди з обмеженими можливостями та очолювані 
жінками домогосподарства з дітьми), які відчувають 
помірні складності з продуктовим забезпеченням, 
ризикують зазнати гострої нестачі продуктів 
харчування, особливо взимку, коли потреба у 
продовольчій безпеці різко зростає. За оцінкою 
Кластеру продовольства та забезпечення доходів, 20 
відсотків людей, які відчувають помірні труднощі 
з нестачею продуктів харчування, потребують 
негайної допомоги, переважно в зимовий період.82 
Це означає, що окрім майже 1,2 мільйона людей, які 
мають помірні проблеми з доступом до продуктів 
харчування, і які можуть потребувати певної 
допомоги в отриманні доступу до деяких харчових 
продуктів, є ще близько 408 000 людей, (384 000 на 
Донбасі: на НПУТ- 281 000, на ПУТ – 103 000, а також 
24 250 осіб, котрі перебувають поза межами регіону), 
які потребують термінової продовольчої допомоги. 
Це групи населення, для яких інші види допомоги, 
зокрема підтримка забезпечення доходів, є майже 
недоступними.

 • Доступ до сільськогосподарських засобів для 
підтримки власного виробництва харчових 
продуктів є рішенням для багатьох домашніх 
господарств, що не в змозі підтримувати продовольчу 
безпеку у регіоні на належному рівні. За даними 
опитування, проведеного ФАО, та за оцінками 
місцевої влади, 93 000 сільських домогосподарств 
у Донецькій та Луганській областях уздовж «лінії 

81. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки - підсумковий звіт», 2017, стор. 8.

82. Див. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Рекомендації  Кластера 
щодо підготовки до зимового сезону» 2017; Кластер продовольства та забезпечення 
доходів,« Спільна оцінка продовольчої безпеки - підсумковий звіт», 2017, p.5.
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розмежування» потребують невідкладної підтримки 
сільськогосподарського виробництва.83 Кількість 
інцидентів на сільськогосподарських землях уздовж 
«лінії розмежування», пов’язаних із наземними 
мінами та боєприпасами, продовжує зростати. Ці 
обставини вказують на необхідність інформування 
фермерів та сільськогосподарських робітників про 
небезпеку наземних мін та ВЗВ.

 • Необхідність підтримки швидкого відновлення 
доступу до засобів існування та отримання доходів 
залишається одним з  пріоритетів. За оцінкою, 
близько 429 000 безробітних людей працездатного 
віку (15-70 років) потребують допомоги у доступі 
до засобів існування (183 000 на ПУТ та 246 000 на 
НПУТ). З них 136 000 знаходяться поза межами 
продовольчої безпеки й тому потребують допомоги з 
доступом до продуктів харчування та/або засобів до 
існування, щоб задовольнити свої основні потреби. 
За оцінкою, 363 000 з 429 000 безробітних у віці 
25-59 років (144 000 на ПУТ та 219 000 на НПУТ) 
потребують невідкладної допомоги в отриманні 
доступу до засобів існування.84 Крім того, приблизно 
44 000 ВПО, які перебувають поза межами Донбасу, 
потребують допомоги в отриманні доступу до 
забезпечення доходів, з них приблизно 9 260 людей 
також відчувають нестачу продуктів харчування.

83. На основі оцінок кількості вразливих домогосподарств у сільській місцевості та 
у районах, розташованих у межах 10 км від «лінії розмежування» як на ПУТ, так і на 
НПУТ [ФАО SEINA, 2017].

84. Ця група не зареєстрована в центрах соціальної зайнятості, тому її члени не 
отримують допомогу з безробіття.
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ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ
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ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА (ВСГ)

ПОТРЕБИ У ВОДІ 
  

ПЕРЕРИВАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
  

ЗАГРОЗА ДЛЯ СИСТЕМ 
ОПАЛЕННЯ 

ОГЛЯД
У постраждалих від конфлікту районах по 
обидві сторони від «лінії розмежування» 
у Донецькій та Луганській областях, 
4,8 мільйона людей обслуговуються 
великими централізованими системами 

водопостачання. Наразі через конфлікт водопостачання 
для 4,2 мільйона людей опинилось під значним ризиком, 
а 3,4 мільйона людей потребують допомоги у сфері ВСГ. 
Усі водопостачальні та водоочисні споруди у регіоні 
сягають 70-річного віку, а їх робота підтримувалася у 
неналежний спосіб. Наслідки конфлікту вплинули на 
існуючі структурні слабкості місцевої інфраструктури 
та швидко погіршили роботу й так нестабільних 
систем. Крім того, водні комунальні підприємства і 
постачальники електроенергії, що їх обслуговують, 
мають значні борги - частково через історичні питання, 
а також тому, що комунальні підприємства надавали 
послуги громадянам по обидві сторони від «лінії 
розмежування» без встановлених механізмів для 
стягнення платежів. Від початку конфлікту тарифна 
сітка вздовж усієї «лінії розмежування» не узгоджується. 
У 2016 році у Донецькій області тарифи на питну воду 
для споживачів на ПУТ зросли у 2,4 раза та в 2,8 раза 
для водоканалів, що купують воду у підприємства «Вода 
Донбасу». Однак на НПУТ тарифи не змінилися.85 Усі 
банківські рахунки «Води Донбасу» та Попаснянського 
водоканалу (основних постачальників води для 
Донецької та Луганської областей) та ЛЕО (постачальник 
електроенергії для Луганської області) були заморожені, 
що може спровокувати перебої з водопостачанням.

Сплата за воду стала для людей проблемою: 55 
відсотків домогосподарств на ПУТ та 45 відсотків на 
НПУТ скоротили витрати на харчування та ліки, щоб 
сплачувати комунальні послуги.

85. ЮНІСЕФ, «Оцінка ризику комунального підприємства «Вода Донбасу»» (2017).
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МАПА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ86 

Загалом, витрати на комунальні послуги складають 20 
відсотків доходів домогосподарств на ПУТ та 15 відсотків 
на НПУТ.87

Водопостачальні мережи, що подають воду як на НПУТ, 
так і на ПУТ, зазнавали неодноразових пошкоджень у 
2017 році, обстріли також неодноразово пошкоджували 
водоочисні станції (Кластер ВСГ зареєстрував 93 
інциденти у період з жовтня 2016 по жовтень 2017 року). 
Поряд з «лінією розмежування» на ПУТ Донецької 
області частка населення, що потерпає від дефіциту 
води, знизилася з 26 до 12 відсотків, тоді як кількість 

86. Гострота ВСГ потреб у кожному районі обчислюється на основі таких критеріїв: 
а) залежність від водопостачання високого ризику; б) наближеність до «лінії 
розмежування» і в) легкість гуманітарного доступу. Території, на які впливають всі три 
критерії, визначаються як найбільш критичні.

87. Кластер продовольства та забезпечення доходів в Україні, «Спільна оцінка 
продовольчої безпеки (вересень 2017)»
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людей, які отримують воду з водовозів, збільшилася 
більш ніж удвічі - з 5 до 12 відсотків. За відсутності 
ремонтних робіт, органи влади та гуманітарна спільнота 
були змушені компенсувати перебої у забезпеченні 
водопостачання, викликані обстрілами та слабкою 
водною інфраструктурою, збільшенням об’єму підвозу 
води, що не є стабільним рішенням.

Така ситуація потребує заходів з перевірки якості води, 
оскільки комунальні водопостачальні підприємства 
не мають достатніх коштів для покриття витрат на 
хлор та інші потрібні хімікати. Окрім тестування 
води на водоочисних спорудах, також існує потреба 
співпрацювати з Державною санітарно-епідеміологічною 
службою для визначення якості води на рівні 
домогосподарств. Гуманітарні установи спільно з владою 
досліджують можливість частішого використання 
рідкого гіпохлориту замість хлорного газу, щоб зменшити 
ризик, що несе хлоргаз, який сьогодні зберігають та 
транспортують у балонах і застосовують при очищенні 
води поблизу «лінії розмежування».

У лютому 2017 року перебої у роботі водопроводу через 
пошкоджені лінії електропередач, а також обстріли 
фільтрувальних станцій поставили під пряму загрозу 
працездатність систем опалення для близько 1,8 
мільйона людей.88 Особливо постраждало місто Авдіївка. 
Розбиті водопроводи, такі як Південно-Донбаський 
водопровід, також збільшують ризик. У 2018 році 
проблеми з енергопостачальними компаніями можуть 
спричинити новий ризик: роботи з обслуговування, такі 
як підрізання крон дерев, що ростуть занадто близько 
до ліній електропередачі, так і не були завершені через 
брак коштів. Ризик відключення електроенергії, що 
автоматично означає відключення опалення, у 2018 році 
більший, ніж будь-коли.  Перебої у водопостачанні та 
опаленні домівок сильно вплинуть на людей похилого 
віку та осіб з обмеженими можливостями. Тому ці 
вразливі групи мають бути визначені пріоритетними при 
розподілі ресурсів, і вони повинні бути серед тих, хто 
першим отримує допомогу під час проблем з водою або 
опаленням. 

Перебої з електропостачанням, викликані обстрілами, 
енергокомпанії, що вимикають електроенергію для 
водопостачальних компаній у зв’язку з суворими 
економічними реаліями третього року конфлікту, - все 
це призвело до зупинки водоочисних споруд. Внаслідок 
цього каналізаційні відходи потрапили у навколишнє 
середовище та забруднили його. Згідно до даних Кластеру 
ВСГ за січень-жовтень 2017 року, станції очищення 
стічних вод у Докучаєвську та Горлівці у цьому році 
були обстріляні або знеструмлені вісім разів через 
обстріли. У селах, що знаходяться неподалік від «лінії 
розмежування», накопичується сміття, оскільки органи 
влади його не вивозять. У декількох селах в умовах 
відсутності допомоги люди почали самоорганізовуватися. 
Наприклад, у селі Борівське (біля міста Сєвєродонецьк) 

88. Донецьк (1,15 млн людей), Горлівка (0,3 млн) та райони, що обслуговуються 
Великоанадольською та Красноармійською фільтрувальними станціями (населені 
пункти з населенням 0,1 млн та 0,25 млн відповідно).

місцеве населення сортує сміття самотужки та частину 
його спалює.

Школи та дитячі садки, що знаходяться у зоні конфлікту 
на ПУТ, також потребують допомоги: 52 відсотки шкіл 
повідомляють про необхідність удосконалення систем 
водопостачання та/або очисних споруд, а 12 відсотків 
щомісяця (або частіше) сигналізують про дефіцит води.89  

Підрядники, котрі обслуговують пересувні насосні 
агрегати та спорожнюють відстійники, бояться відвідувати 
прифронтові села. Внаслідок цього вартість виклику 
асенізаторів збільшилася, і за останні три роки зросла 
вартість спустошення стічних ям.  Неочищені стічні ями 
впливають на гігієну та створюють ризик для здоров’я, але 
послуги асенізаторів коштуватимуть дуже дорого і стануть 
суттєвою частиною витрат. Неналежне обслуговування 
стічних вод та відходів створює серйозний ризик для 
здоров’я людей, особливо в умовах, коли медичні служби 
працюють не дуже активно або взагалі недоступні через 
постійні бойові дії.

У 2017 році, на контрольних пунктах в’їзду/виїзду, 
зокрема, у Станиці Луганській та Майорську, покращився 
стан об’єктів  ВСГ. Проте у Мар’їнці та майже на всіх 
контрольних пунктах з боку НПУТ проблеми з наданням 
ВСГ-сервісів є досі відчутними. Наприклад, на НПУТ 
у Новотроїцькому мешканці приватних будинків 
пропонують скористатись туалетом за оплату.

В Україні майже всі домогосподарства розуміють 
важливість якісної гігієни. Однак в районах, що 
постраждали від конфлікту, люди не мають достатнього 
доступу до гігієнічних засобів та нормального 
водопостачання, щоб дотримуватися правил гігієни та 
санітарії належним чином, а також вони страждають від 
наслідків конфлікту. Маленькі діти, які ростуть в умовах 
конфлікту, потребують інформації щодо правил гігієни, а 
також психологічної підтримки.

Покращення систем водопостачання та водовідведення 
в усьому світі більше впливає на рівень життя жінок, 
ніж чоловіків, і Україна не є винятком. Саме жінки, як 
правило, відіграють головну роль у підтримці здоров’я 
сім’ї і дітей, а під час дефіциту водопостачання жінки та 
діти потрапляють у групу ризику, оскільки їм доводиться 
шукати альтернативні джерела води, що можуть бути 
розташовані далеко. 

ПОТЕРПІЛЕ НАСЕЛЕННЯ
До вразливих груп населення, які потребують належного 
санітарного забезпечення, входять:

 • 3,4 з 4,2 мільйона людей, які через конфлікт 
втратили доступ до води та санітарно-гігієнічних 
послуг, потребують прямого водопостачання та 
водовідведення; 

 • За оцінками, 100 000 ВПО, які мешкають у Донецькій 
та Луганській областях, потребують підтримки у 

89. Кластер освіти, «Огляд шкіл», жовтень 2017.
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сфері ВСГ (водопостачання та водовідведення). 
Враховуючи обмежену мобільність ВПО похилого 
віку, вони мають бути у пріоритеті при наданні 
допомоги;

 • 880 000 осіб похилого віку, які мають отримати 
підтримку у галузі ВСГ у першу чергу;

 • 11 006 дітей, які відвідують 60 шкіл у потерпілих від 
конфлікту областях, потребують ремонту систем 
водопостачання та шкільних туалетів; 

 • ВСГ-допомога особам з обмеженими можливостями 
повинна бути адресною.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ
 • Підтримка безперервного функціонування 

водопостачання шляхом забезпечення запасів 
запчастин, матеріалів та обладнання для швидкого 
ремонту важливих водопровідних шляхів, каналів 
та очисних споруд, передусім наведених в аналізі 
ЮНІСЕФ щодо системи водопостачання «Води 
Донбасу» та водопровідної системи «Карбоніт» 
у Луганській області. Просування частішого 
застосування екологічно-дружніх реагентів для 
очищення води, такого як гіпохлорид;

 • Цільова, але мінімалізована короткострокова схема 
підвозу як питної, так і технічної (неочищена вода, 
котра зазвичай використовується у домашньому 
господарстві) води за наявності критичної потреби.  
Розвиток потенціалу місцевих громад із залученням 
представників влади для забезпечення підвозу води 
людям, які постраждали від зупинки водопостачання; 

 • Генератори та паливо, запаси електрообладнання та 
листової сталі для ремонту трубопроводів, а також 
ремонт основних насосних станцій, визначених 
Оцінкою ризику перебоїв водозабезпечення;

 • Запровадження більш поширеної практики 
тестування води на рівні домогосподарств у 
Донецькій та Луганській областях, бажано у 
партнерстві з Державною санітарно-епідеміологічною 
службою або її еквівалентом; 

 • Каналізаційні системи, трубопроводи та очисні 
споруди також постраждали через обстріли, 
блокування та опосередковане зменшення потоку 
води; і наразі вони мають однакову пріоритетність 
при відновленні систем водопостачання;

 • Ремонт відомчих систем водопостачання, 
водовідведення та опалення, на які безпосередньо 
вплинув конфлікт: пріоритетний ремонт закладів, 
що зазнали шкоди (закладів охорони здоров’я та 
шкіл), не відхиляючись на більш довгострокові 
інфраструктурні проблеми, викликані погіршенням 
стану об’єктів через відсутність планового ремонту;

 • Очищення стічних ям та видалення відходів, 
насамперед на територіях, що знаходяться поблизу 

«лінії розмежування» та на НПУТ, куди доступ було 
обмежено через конфлікт;

 • Надання доступу до найважливіших гігієнічних 
засобів шляхом розповсюдження гігієнічних 
комплектів на НПУТ та у важкодоступних місцях, а 
також через електронні ваучери на ПУТ;

 • Належна освіта у сфері гігієни з фокусом на те, як 
підтримувати гігієну в умовах зменшення постачання 
води, у поєднанні з первинною психосоціальною 
допомогою для дітей;

 • Додаткові ВСГ-послуги на блокпостах, що, попри 
певні поліпшення у 2017 році, продовжують бути 
погано обладнаними. Передача відповідальності 
за водопостачання, водовідведення та технічне 
обслуговування на органи влади після вирішення 
відповідних юридичних питань; 

 • Адвокаційна робота з військовими щодо захисту 
водної інфраструктури для досягнення більшої 
стабільності та збільшення фінансування 
комунальних підприємств, полегшення переcування 
працівників комунальних служб та перевезення 
необхідних матеріалів через «лінію розмежування»,  
надання працівникам сфери водопостачання 
необмеженого доступу для здійснення повного та 
своєчасного ремонту та для забезпечення захисту 
цим працівникам.
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ОГЛЯД
У розпал конфлікту, близько 2,2 
мільйона людей на сході України 
потребують критичних та базових 
медичних послуг. Серйозну 

занепокоєність викликають регулярні випадки смертей 
серед цивільного населення та погіршення добробуту. 
Люди, які страждають від конфлікту, стикаються з 
ризиками для свого здоров’я й надалі залишаються 
вразливими. Система охорони здоров’я також 
постраждала, що призвело до зниження якості медичного 
обслуговування та рівня доступності медичних послуг.90 
Відсутність постачальників медичних послуг у районах, 
розташованих у межах 5-15 км від «лінії розмежування», 
є головним чинником, що зменшує доступ до медичного 
обслуговування. Конфлікт ізолював медичні об’єкти 
на ПУТ від основних центрів охорони здоров’я, 
розташованих на НПУТ, він перешкоджає доступу до 
аптек та збільшує відстань та час поїздок до пологових 
будинків.91

Люди з обмеженими можливостями та люди похилого 
віку є одними з найбільш вразливих у зоні конфлікту 
на сході Україні. Багатьом особам похилого віку 
важко пересуватися самостійно, а у багатьох районах 
відсутні медичні заклади для загального медичного 
обслуговування на доступній відстані, а також 
відсутнє надання невідкладної медичної допомоги. 
Постійні перебої з електропостачанням та опаленням, 
переміщення та наближення зими, особливо для тих, 
хто не має належного житла чи опалення, - все це піддає 
вразливі верстви населення, особливо дітей та людей 
похилого віку, серйозному ризику переохолодження та

90. REACH, Зональна оцінка, 2017.  ЮНІСЕФ, «Діти з «лінії розмежування» на 
сході України: оцінка стану дітей та їхніх родин, які мешкають на ПУТ вздовж «лінії 
розмежування» в зоні конфлікту на сході України», червень 2017.

91. ЮНІСЕФ, «Діти з «лінії розмежування» на сході України: оцінка стану дітей та їхніх 
родин, які мешкають на ПУТ вздовж «лінії розмежування» в зоні конфлікту на сході 
України», червень 2017.
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МАПА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ92

розвитку пневмонії. 

Рівень смертності від неінфекційних хвороб в Україні 
- один з найвищих в Європі. За оцінками, щороку 
86 відсотків смертей у країні спричинені серцево-
судинними хворобами, захворюваннями на рак та 
діабет, а також респіраторними хворобами. Хронічні 
захворювання викликають особливе занепокоєння на 
постраждалих від конфлікту областях на сході України, 
оскільки там мешкає багато людей похилого віку, які 
майже не отримують допомоги та живуть самотньо. У 
двох областях, що постраждали від конфлікту, більшість 

92. Кластер охорони здоров’я та харчування використовував наступні показники: 
кількість ВПО та вразливого населення, які потребують основних послуг з охорони 
здоров’я; кількість пошкоджених медичних закладів та/або закладів, що потребують 
важливих ліків; кількість підтверджених пацієнтів з туберкульозом/ВІЛ, яким потрібне 
лікування, та відстань до найближчого медичного закладу. 
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людей похилого віку (70-87 відсотків)93 страждають 
щонайменше від однієї  хронічної хвороби, а 63 відсотки 
не мають можливості придбати життєво необхідні ліки.94 
Для тих, хто має хронічні захворювання, недоступність 
або висока вартість медичних послуг та ліків можуть 
призвести до погіршення стану здоров’я та загострення 
наявних хвороб (може трапитися серцевий напад 
або інсульт та ін.). Відсутність ліків та неможливість 
лікування створюють небезпеку для життя пацієнтів, 
які страждають на цукровий діабет, рак, серцево-
судинні захворювання та гіпертонію, що є надзвичайно 
поширеним явищем та на яку страждає більше половини 
людей віком понад 50 років. 

Ризик спалаху інфекційних захворювань також зростає. 
Це може відбуватись через періодичне порушення 
водопостачання, пошкодження систем опалення, 
зниження рівня споживання калорій та загального темпу 
вакцинації, відсутність на НПУТ основних дитячих 
вакцин, у тому числі від поліомієліту та кору. На ПУТ 
проблема з розподілом вакцин також залишається не 
вирішеною. Темпи вакцинації продовжують падати 
як у загальнонаціональному масштабі, так і в зоні 
конфлікту на сході України. У 2016-17 роках в Україні 
спостерігається низка спалахів захворювань на 
ботулізм, коклюш, кір, правець, дифтерію та ін. І хоча з 
поліомієлітом вдалося впоратися у 2015 році, країна все 
ще залишається вразливою до нього. Медичний нагляд 
залишається слабким як за хворобами, що лікуються 
вакцинами, так і за хворобами, що передаються через 
воду. Обмежене розповсюдження даних та брак раннього 
сповіщення, а також документально підтверджена 
відсутність потрібного обладнання у лабораторіях95 
значною мірою збільшує ризик спалаху інфекційних 
захворювань, що може завдати великої шкоди та знизити 
ефективність гуманітарного реагування. 

Навіть до початку конфлікту Донецька та Луганська 
області були серед найбільш потерпілих від ВІЛ областей 
в Україні. Останні дані свідчать про високий ступінь 
поширеності ВІЛ у потерпілих від конфлікту областях. 
Одним з ключових прикладів є вагітні жінки у Донецькій 
області, серед яких поширеність хвороби становить 0,9 
відсотка (найвища в країні), у Луганській області -  0,41 
відсотка, тоді як середній показник по країні - 0,32 
відсотка.96 З’являються нові випадки захворювання на 
туберкульоз (ПУТ: 154497, НПУТ: ~ 3 000 у 201698). Ці 
цифри відповідають національним середнім показникам, 
але виникають у контексті певних проблем.

Відсутність звітності де-факто влади на НПУТ щодо 
93. ЮНІСЕФ/CDC/ВОЗ, «Оцінка здоров’я літніх людей на ПУТ Донецької та Луганської 
областей, а також НПУТ Донецької області», квітень 2016.

94. HelpAge/УВКБ, «Гуманітарні потреби жінок та чоловіків похилого віку на ПУТ 
Луганської області», Базовий звіт, жовтень 2016.

95. ВОЗ, «Лабораторна оцінка громадського здоров’я у Донецьку, Краматорську, 
Маріуполі та Сєвєродонецьку», 2017.

96. Міністерство охорони здоров’я України.

97. Міністерство охорони здоров’я України.

98. Спільна місія ВОЗ та ЮНІСЕФ, грудень 2016.

ключових епідеміологічних показників та показників 
системи охорони здоров’я суттєво заважає розумінню 
реальної ситуації у сфері здоров’я. Обмеження 
переміщення людей та товарів між ПУТ та НПУТ 
посилює ізоляцію, обмежує постачання важливих 
діагностичних матеріалів та запобігає належному 
обслуговуванню лабораторного обладнання. Крім того, 
не зрозуміло, як буде вирішено питання доставки та 
застосування стандартних схем лікування туберкульозу, 
особливо на НПУТ Луганської області. Неурядові 
організації, що забезпечували надання основних 
послуг для профілактики ВІЛ-інфекції та нагляду за 
пацієнтами, зазнали значних перешкод у своїй діяльності 
та доступу до населення на НПУТ. Загальна ефективність 
системи знизилася через пошкодження обладнання 
для діагностики звичайного та мультирезистентного 
туберкульозу (особливо у Луганській області); 
можливості для професійного розвитку медичних 
працівників обмежені, а фінансування  програм боротьби 
з критичними хворобами є недостатнім. Такі фактори, 
як переміщення, міграція та систематична нестача 
препаратів, перерви у лікуванні мультирезистентного 
туберкульозу та туберкульозу з широкою 
медикаментозною стійкістю сприяють ще вищому темпу 
поширення ВІЛ та туберкульозу у зоні конфлікту. На 
індивідуальному рівні люди мають обмежений доступ 
до тестування на ВІЛ та туберкульоз, і для догляду вони 
повинні подорожувати на великі відстані. Ризик також 
поширюється на питання безпеки крові та на передачу 
захворювань від матері до дитини.

Мешканці як ПУТ, так і НПУТ зазнають труднощі з 
доступом до належної медичної допомоги, особливо 
ті, хто живе біля «лінії розмежування» та у сільській 
місцевості. Доступу перешкоджають відсутність безпеки 
та погане транспортне сполучення. І хоча більшість 
послуг з охорони здоров’я є офіційно безкоштовними, 
реальні витрати на медицину, на які доводиться йти 
людям (транспорт, діагностика та ліки), ще більше 
знижують загальний стан здоров’я та стійкість населення 
в цілому. Аптек у районах, що знаходяться ближче до 
«лінії розмежування», дуже мало; і ціни підвищилися 
майже на всі лікарські засоби, створюючи цим додаткові 
перешкоди для підтримки здоров’я.

Послуги у сфері охорони здоров’я суттєво постраждали 
від конфлікту. За повідомленнями, усі сторони конфлікту 
обстрілювали медичні заклади та перешкоджали доступу 
до них і громадянам, і каретам швидкої допомоги. У 
цілому відновлення потребують понад 130 закладів 
охорони здоров’я.

У районах, що знаходяться у межах 5 кілометрів від «лінії 
розмежування», близько 66 відсотків медичних закладів 
повідомляють про руйнування під час конфлікту; 48 
відсотків з них все ще потребують відновлення. 

Система охорони здоров’я стикається з двома 
дестабілізуючими чинниками. Медичні установи на 
НПУТ та ті, що розташовані у межах 5-10 км від «лінії 
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розмежування», є ізольованими, а багато постачальників 
медичних послуг виїхали. Ті, що залишилися, 
стикаються з перешкодами при закупівлі, доставці 
та обслуговуванні, внаслідок чого відсутні ліки та/
або не працює обладнання. У підсумку знижується 
якість обслуговування та безпека пацієнтів. Це також 
заважає процесу безперервної медичної освіти для 
оновлення стандартів, та запобігає поліпшенню якості 
обслуговування громадян. Тим часом на ПУТ зачинилася 
велика кількість пунктів первинної медичної допомоги, 
а ті, які все ще працюють, не мають зв’язку зі своїми 
спеціалізованими клініками. Низку вторинних закладів 
(спеціалізованих медичних установ) також було закрито 
через брак персоналу та ресурсів. Системи управління 
охорони здоров’я на ПУТ наразі реорганізуються в 
рамках поточного процесу децентралізації, і паралельно 
вони повинні відновити послуги базового рівня. Установ 
з надання первинної медично-санітарної допомоги 
менше, а також вони розташовані далеко від тих, хто 
потребує їх послуг. Такі установи також часто стикаються 
з нестачею медичного персоналу та карет швидкої 
допомоги (у районах, ближчих до «лінії розмежування»); 
їм бракує медикаментів (52 відсотки); деякі з цих установ 
потерпають від відключень електроенергії та не мають  
електрогенераторів (34 відсотки); також є труднощі з 
водопостачанням (22 відсотки).99 Нерегулярне постачання 
медикаментів та діагностичних матеріалів позбавляє 
людей, які від них залежать, можливості догляду за 
власним життям: це інсулінозалежні діабетики; ті, хто 
потребує гемодіалізу та послуг з переливання крові; 
матері та діти, які мають потребу у витратних матеріалах 
у разі складних пологів.  

Різке збільшення кількості громад (до 25), що наразі 
розділені «лінією розмежування», поставило під загрозу 
ще більшу кількість людей. На жаль, кількість жертв 
серед цивільного населення продовжує зростати: станом 
на кінець вересня 2017 року загинуло 68 мирних жителів 
та 315 отримали поранення, це більше, ніж минулого 
року. Загалом з початку конфлікту було поранено понад 
22 000 людей.100  

У 2017 році зріс ризик викиду шкідливих хімічних 
речовин через збільшення обстрілів поблизу об’єктів 
зберігання. Медичні служби, що надають невідкладну 
допомогу при травмах, отриманих внаслідок 
застосування зброї масового ураження та  впливу 
хімічних речовин, стикаються з обмеженими ресурсами 
та перервами у догляді, тому також потребують 
реорганізації та оновлення професійних навичок 
персоналу. Без ефективної та доступної фізичної 
реабілітації, пацієнти з важкими травмами матимуть 
довготривалі труднощі у повсякденному житті та при 
підтримці життєдіяльності. 

Життя в умовах конфлікту, переміщення, проявів агресії 
та насильства, відсутності підтримки від соціальних 

99. REACH, «Зональна оцінка», 2017.

100. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

мереж та безперервного перебування у небезпеці сприяє 
психологічному стресу, розладам психічного здоров’я та 
погіршує соціальну стійкість. Довгі перерви у лікуванні 
ВПО тривають: за результатами дослідження 2016 
року, 74 відсотки з тих, хто потребує допомоги у сфері 
психічного здоров’я, її не отримали. Затяжний характер 
конфлікту провокує виникнення та прогресування у 
потерпілих людей відчуття тривожності (17 відсотків), 
депресії (22 відсотки) та ПТСР (32 відсотки).101 Ті, у 
кого є хронічні та важкі психічні розлади (наприклад, 
психотичні), є особливо вразливими під час труднощів, 
конфліктів та переміщень, і вимагають доступу до 
допомоги. Психологічний стрес та проблеми психічного 
здоров’я також пов’язані з негативним способом 
життя та шкідливими звичками (такими як куріння, 
вживання алкоголю та наркотиків, нездорове харчування, 
відсутність фізичних вправ та ризиковані стосунки).

Люди похилого віку часто є соціально ізольованими, 
тому також потребують психосоціальної підтримки. 
За повідомленнями, 33 відсотки на ПУТ та 43 відсотки 
на НПУТ страждають від серйозних психологічних 
розладів.102 Через стереотипи, пов’язані з психічними 
розладами, люди часто не звертаються по допомогу. 
Ті, хто хоче отримати лікування, іноді не знають, до 
кого звернутися, і тоді ідуть до сімейного лікаря, який 
може не мати потрібних знань та навичок, щоб надати 
якісну допомогу або призначати ліки без консультації з 
фахівцем. Отже, доступ до спеціалізованої психіатричної 
допомоги є обмеженим, а можливість надання якісної 
медичної підтримки також викликає сумніви через 
ізоляцію та перевантаження медичних установ, а 
також через відсутність психотропних препаратів та 
належної підготовки фахівців для здійснення науково-
обґрунтованих інтервенцій. Заклади для найбільш 
вразливих психіатричних хворих часто несуть ризик 
для пацієнтів через погане ставлення та близьке 
розташування до «лінії розмежування» без можливості 
для евакуації. Негативний вплив на психічний та 
соціальний добробут потерпілого населення може мати 
довгострокові шкідливі наслідки на здатність людей та 
спільнот до відновлення.

Жінки та дівчата мають вищий рівень вразливості 
через спричинені кризою ризики, такі як насильство 
та експлуатація, а поширення  ґендерного насильства 
продукує ще більші потреби у допомозі та, отже, збільшує 
навантаження на гуманітарне реагування. Кількість 
випадків  ґендерного та сексуального насильства 
(включно й спровокованого конфліктом) залишається 
заниженою, органи охорони здоров’я приділяють їм 
недостатньо уваги, а кількість соціальних програм 
допомоги жертвам ҐОН є обмеженою. Окрім невисокої 
спроможності служб сексуального та репродуктивного 
здоров’я, що була ще до конфлікту, слід акцентувати 
увагу на доступі до відповідних послуг та їх доступності, 

101. Р. Байрд, Н. Макашвілі та Я. Явахішвілі, 2016.

102. HelpAge International/УВКБ, «Гуманітарні потреби жінок та чоловіків похилого 
віку на ПУТ Луганської області, Базовий звіт», жовтень 2016.
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що продовжує погіршуватися у контексті фізичних 
та законодавчих обмежень. Як результат, жінки та 
новонароджені не отримують належної підтримки. 
Послуг з акушерства, пренатального догляду та  
дітонародження сильно бракує, і вони важкодоступні, 
особливо в районах біля «лінії розмежування». 
Дослідження у сфері харчування відзначили збільшення 
випадків захворювання на анемію серед вагітних жінок, 
які живуть на потерпілих від конфлікту територіях. В 
умовах дедалі гіршої продовольчої безпеки, очікується, 
що загальна стійкість населення буде знижуватись.

Здоров’я та добробут людей, які живуть у постраждалих 
від конфлікту районах, а також ВПО, залишаються 
у небезпеці з високою ймовірністю довгострокових 
наслідків. Сучасний стан системи охорони здоров’я в 
областях, що постраждали від конфлікту, має серйозні 
недоліки та довгострокові системні проблеми, що 
потребують невідкладного вирішення для задоволення 
потреб потерпілих та вразливих груп населення. 

ПОТЕРПІЛЕ НАСЕЛЕННЯ
 • Близько 2,2 мільйона громадян, які живуть поблизу 

«лінії розмежування», у сільській місцевості та 
на НПУТ, чий доступ до послуг у галузі охорони 
здоров’я, особливо первинної медичної допомоги, 
послуг з охорони психічного здоров’я та послуг з 
репродуктивного здоров’я, є обмеженим.

 • З них найбільш вразливими є:

 – приблизно 200 000 осіб, які мешкають у 5 
кілометровій зоні від «лінії розмежування» на 
ПУТ;

 – 1 600 000 людей віком понад 60 років з принаймні 
однією хронічною хворобою, які проживають 
у потерпілих від конфлікту районах на сході 
України;

 – щонайменше 200 000 людей, які мають 
функціональні обмеження,  непрацездатність і 
травми, включно з дітьми та ВПО;

 – 27 500 жінок, включно з ВПО, на ПУТ, НПУТ та 
вздовж «лінії розмежування», які потребують 
якісних послуг з охорони материнства;

 – близько 75 відсотків потерпілих від конфлікту 
людей, які потребують підтримки у сфері 
психічного здоров’я та психосоціальної допомоги, 
але не мають належного доступу до лікування.

 • Групи населення з хронічними захворюваннями 
(неінфекційними хворобами), які потребують 
критичного для життя лікування:

 – 20 000 інсулінозалежних хворих на цукровий 
діабет на НПУТ;

 – 94 700 онкологічних хворих, включно з дітьми, на 
НПУТ; 

 – 270 пацієнтів на НПУТ, які потребують 
гемодіалізу.  

 • До осіб, які потребують допомоги у рамках програм 
контролю критичних захворювань, належать:

 – Близько 17 500 потенційно невиявлених хворих, 
які живуть з ВІЛ на НПУТ: кожен другий випадок 
захворювання на ВІЛ не підтверджено;

 – Близько 8 750 осіб, які живуть з ВІЛ, під ризиком 
припинення лікування;

 – Понад 650 нових потенційних незареєстрованих 
пацієнтів з туберкульозом на НПУТ: 4 з 10 
випадків захворювання на туберкульоз не 
підтверджено; 

 – 875 хворих на мультирезистентний туберкульоз 
(більше половини з усіх виявлених випадків) не 
починали лікування.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ  
 • Вирішити проблему з обмеженим доступом, якістю 

та безпекою життєво важливих та найголовніших 
медичних послуг для населення, яке мешкає в 
районах поблизу «лінії розмежування» на НПУТ та 
ПУТ у Луганській та Донецькій областях. Зокрема:

 – Служби швидкої допомоги, первинної медико-
санітарної та репродуктивної медичної допомоги 
недоступні або важкодоступні у багатьох 
районах;

 – Медико-санітарні заклади не мають достатніх 
людських ресурсів та необхідних запасів та/або 
витратних матеріалів;

 – Постачальники медичних послуг повинні 
постійно підвищувати кваліфікацію і навички 
та бути готовими відповідати новим вимогам 
системи та впроваджувати сучасні стандарти;

 – Послуги з реабілітації недоступні для потерпілих 
та осіб з обмеженими можливостями;  

 – Відсутність медикаментів та медичних препаратів 
унеможливлює надання життєво необхідної  
допомоги та підтримки здоров’я хворих на 
неінфекційні захворювання (серцево-судинні 
хвороби, діабет, гострі респіраторні та хронічні 
захворювання, рак);

 – Підтримка психічного здоров’я та психосоціальна 
допомога значною мірою недоступні для 
потерпілих громадян через брак кваліфікованих 
медичних працівників та непрацездатну 
інформаційно-довідкову систему, а також через 
юридичні обмеження;

 – Служби охорони здоров’я для осіб, які пережили 
ҐОН, включно з доглядом за тими, хто переніс 
зґвалтування, та інформаційно-довідкова система 
або недоступні, або не мають достатньої кількості 
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підготовлених фахівців. Також ті, хто пережив 
ҐОН, не мають критично важливої інформації 
про те, де знайти дані щодо послуг для жертв 
ҐОН.

 • Труднощі населення у доступі до медичних послуг, 
особливо для людей з обмеженою мобільністю 
та ресурсами, ускладнюються тим, що ліки часто 
занадто дорогі та, як наслідок, малодоступні. Для 
тих, хто має хронічні захворювання, це може 
призвести до  суттєвого погіршення стану здоров’я 
та збільшення гострих медичних подій, таких як 
інфаркти та інсульти. Служби швидкої допомоги, 
первинної медико-санітарної та репродуктивної 
медичної допомоги недоступні або важкодоступні у 
багатьох районах;

 • Систематичні недоліки підвищують ризик і 
призводять до негативних наслідків для загального 
стану здоров’я. Зокрема: 

 • Відсутність розвиненої системи раннього 
попередження та реагування (EWARN), відсутність 
моніторингу води для виявлення забруднень, 
очищення, звітування та реагування для запобігання 
спалаху хвороб;

 • Низький рівень охоплення вакцинацією, що збільшує 
частоту та ризик інфекційних захворювань;

 • Нестача базових вакцин, зокрема, бівалентної 
пероральної вакцини від поліомієліту (OPV) для 
планової вакцинації, мережі постачання вакцини 
перервались, а програма імунізації не повністю 
узгоджена з міжнародними стандартами;

 • Відсутність скринінгу та раннього виявлення 
туберкульозу та раку серед населення, що проживає у 
районах уздовж «лінії розмежування» та на НПУТ;

 • Нестача на НПУТ та ПУТ легкодоступних швидких 
діагностичних тестів для виявлення захворювань, що 
передаються статевим шляхом;

 • Нестача постачання матеріалів/обладнання 
для лікування та діагностики туберкульозу/ 
мультирезистентного туберкульозу та ВІЛ-інфекції 
на НПУТ, а також відсутність технічної експертизи 
для збору даних та сучасних методів лікування; 

 • Недостатній рівень обізнаності населення про 
запобігання ризикам для здоров’я та необхідність 
догляду за здоров’ям сприяє погіршенню стану 
здоров’я населення.
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ЖИТЛО ТА НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

ОГЛЯД

Затяжна ситуація та послаблення 
безпеки житла: Згідно з аналізом Кластеру, 
за чотири роки безперервний конфлікт не 

лише завдав руйнувань у громадах, що знаходяться 
вздовж «лінії розмежування»,  а й спричинив повторні 
пошкодження деяких  домогосподарств, розташованих 
дуже близько до «лінії розмежування». Постійні обстріли 
також порушують майнові права місцевих мешканців 
через військову окупацію та неможливість мирного 
та безпечного використання землі або приміщень. 
Крім того, 60 відсотків ВПО, які до конфлікту були 
приватними домовласниками, роблять все можливе, щоб 
бути в змозі сплачувати орендну плату та комунальні 
послуги, що дедалі зростають, у своїх поточних місцях 
проживання. Зимові місяці продовжують нести суттєву 
загрозу для ВПО, оскільки збитки та переміщення, 
на додаток до економічних факторів, послаблюють 
механізми виживання.  

Пошкодження та ремонт: Чотири роки безперервного 
конфлікту в Україні також призвели до того, що понад 40 
000 будинків по обидві сторони від «лінії розмежування» 
зазнали різного типу пошкоджень, тоді як приблизно 
25 відсотків ВПО на ПУТ наразі мають проблеми з 
житлом, що посилює загрозу подальшого переміщення. 
Завдяки великій мережі партнерів на ПУТ у Донецькій 
та Луганській областях, гуманітарне покриття у сфері 
житла було доволі великим: починаючи з 2014 року було 
покрито  21 500 домогосподарств. Попри це, понад 10 000 
домогосподарств все ще потребують відбудови, включно 
з  невідремонтованими будинками, що були пошкоджені 
у 2015-2016 рр.  У період з березня по серпень 2017 року 
новий спалах бойових дій завдав шкоди ще понад 700 
будинкам.

 Більш ніж 40 000 на ПУТ

домівок пошкоджено 

доповідають, що не мають достатньо запасів 
на зимовий період 

60% ВПО

протягом 4 років конфлікту 

у місцях свого поточного проживання 
мають труднощі зі сплатою 

оренди та комунальних послуг,
вартість яких росте   

29%  міст
43% сільських громад у 
Луганській області

34% міст 

58% сільських громад 
у Донецькій області

- +

58% 
жінки

42% 
чоловіки

27% 
діти 

45% 
дорослі 

29% 
літні люди

МАПА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ103

 

Аналіз Кластеру житла щодо пошкодженого житла 
свідчить, що ремонтні роботи мають бути проведені у 
наступному обсязі: 33 відсотки будинків потребують 
легкого ремонту, 27 відсотків - помірного, 33 відсотки 
- капітального та 7 відсотків - повної реконструкції. З 
початку кризи було здійснено лише 9 000 ремонтів на 
НПУТ, додатково до 5 600 невідкладних інтервенцій. 
Через відсутність гуманітарного доступу на НПУТ 
так і не вдалося провести систематичну перевірку 
пошкоджень. Перед початком 2017 року за відсутності 

103. Показники Кластера житла для мапи гостроти потреб: % населення, яке 
проживає у невідповідних умовах, що загрожують особистій цілісності та гідності; % 
населення, яке знаходиться під загрозою у зимовий період; % населення, для якого 
оренда житла є проблематичним питанням, та яке потенційно може зіткнутися 
із виселенням/вимушеним поверненням; кількість пошкоджених домівок, що 
потребують ремонту; кількість нещодавно пошкоджених будинків, що потребують 
превентивних мер для запобігання подальшого руйнування.

ПОТРЕБИ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ 
ЗИМОВОГО СЕЗОНУ 

ПОШКОДЖЕНЕ ЖИТЛО 
НА ПУТ ТА НПУТ 

ЦЕНТРИ КОМПАКТНОГО 
ПРОЖИВАННЯ
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систематичної перевірки пошкоджень приблизна 
кількість пошкоджених будинків була оцінена як 10 000 
- 12 000 будинків, хоча насправді це число може бути в 
два-три рази вище.

Підготовка до зимового періоду: Затяжний конфлікт 
різко послабив можливість людей до утеплення власних 
будинків і підготовки до зими. Гуманітарна ініціатива 
REACH під час проведення оцінки ситуації на ПУТ 
виявила тривожну тенденцію: 58 відсотків сільських 
та 34 відсотки міських домогосподарств у Донецькій 
області, та 43 і 29 відсотків домогосподарств у Луганській 
області не мають достатніх запасів на зиму.104 Аналіз 
Кластеру показує, що внаслідок значного обсягу потреб 
на НПУТ допомогою було охоплено лише 20-30 відсотків 
фактичних потреб населення у підготовці  до зими. Крім 
того, підвищення цін на комунальні послуги спричинило 
ще більший тиск на ВПО, оскільки їм доводиться 
вирішувати, чи повертатися до свого місця проживання 
на території вздовж «лінії розмежування» або на 
ізольовану НПУТ, чи сплачувати комунальні платежі. На 
ПУТ Донецької області вартість комунальних послуг з 
початку конфлікту зросла у середньому на 45 відсотків, 
тоді як на ПУТ Луганської області вартість комунальних 
послуг з початку конфлікту збільшилася  щонайменше 
на 36 відсотків (Державна статистика щодо Донецької та 
Луганської областей). Для деяких громадян, які мешкають 
у багатоповерхових будинках, де електроенергія є 
основним джерелом енергії, вартість комунальних 
послуг зросла більш ніж у 2,5 раза (Луганська область). 
Сімдесят відсотків ВПО, які повернулися з ПУТ до НПУТ, 
пояснюють це тим, що у них там власна нерухомість, за 
яку не потрібно сплачувати оренду.105 

Інші регіони України: Відповідно до даних 
останнього раунду Національної системи моніторингу, 
щонайменше 19 відсотків ВПО незадоволені розміром 
жилої площі у своїх помешканнях, що свідчить про 
перенаселення. Згідно з розрахунками, проведеними на 
основі даних Міністерства соціальної політики, 398 000 
ВПО потенційно можуть мати незадовільне житло та 
непридатні умови проживання. Це підтверджується тим, 
що ВПО часто доводиться ділити житло з іншими, щоб 
заощадити на оренді або комунальних послугах. Більш 
того, 15 відсотків ВПО (318 000) незадоволені рівнем 
термоізоляції, а 15 відсотків (302 000) повідомляють про 
погане опалення.106 Як приклад цієї тенденції, 31 відсоток 
з 5 999 ВПО, які проживають у центрах компактного 
проживання, мають незадовільні житлові умови. Під 
час цьогорічного моніторингу Кластер житла виявив, 
що 24 відсотки з 251 центру компактного проживання 
повідомили про ризики виселення.107 Ця тенденція 
може також зростати щодо усіх фізично та економічно 
104. REACH, «Зональна оцінка», 2017.

105. МОМ, «Звіт національної системи моніторингу», листопад 2017.

106. МОМ, «Звіт національної системи моніторингу», листопад 2017.

107. Кластер житла, «Моніторинг центрів компактного проживання», червень 2017.

вразливих ВПО.

Проблеми з житлом, землею, майном та 
відсутність довгострокових рішень несуть 
подальший ризик переміщення для населення:  
Попри те, що близько 75 відсотків ВПО планують 
залишатися у поточних місцях проживання, їм важко 
сплачувати орендну плату та комунальні послуги або 
інвестувати у своє власне житло. Понад чверть ВПО 
боїться примусового переміщення та необхідності 
повернення до НПУТ або місць активних бойових 
дій через високу вартість життя.108 Ризик неминучого 
переміщення з часом лише зростає, і чинна інституційна 
структура нездатна впоратися ані з юридичними, ані 
з житловими проблемами, з якими стикаються ВПО. 
Крім того, український Уряд ще не розробив загальної 
стратегії компенсації та реституції, і, як наслідок, 
багато сімей нездатні відновити свій добробут після 
неочікуваних фінансових втрат або застрахуватися; 
а також є незрозумілими подальші кроки щодо 
врегулювання майнових питань та компенсацій для тих, 
чиє майно було втрачене або пошкоджене на НПУТ. 
Гуманітарні організації, що займаються питаннями 
житла, потребують належних ресурсів для широкого 
впровадження моніторингу для фіксування пошкоджень 
будинків. Це дозволить ефективніше підтримувати захист 
прав та гарантувати захищеність потерпілих людей у 
сфері житла.

ПОТЕРПІЛЕ НАСЕЛЕННЯ 
Визначення потерпілого населення, яке потребує 
гуманітарної допомоги, на основі аналізу в огляді, як 
описано вище:

 • 15 відсотків людей похилого віку потребують 
ремонту домівок та підтримки у підготовці до зими;

 • 5 відсотків ВПО потребують житла, придатного для 
потреб осіб з обмеженими можливостями; 

 • Узагальнена характеристика людей, які були змушені 
повернутись до НПУТ і райони активних обстрілів, - 
це жінки віком понад 60 років; 

 • 18 відсотків тих, чиї будинки були пошкоджені, 
є безробітними, що ускладнює придбання ними 
будівельних матеріалів та речей для вжитку у 
зимовий період.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ
 • У 2018 році необхідно буде відновити щонайменше 

10 000 будинків (усі види ремонтних робіт по обидва 
боки від «лінії розмежування») потерпілих від 
конфлікту громадян та ВПО, які повернулися до 
місць свого проживання. Наразі на ПУТ залишається 
від 3 500 до 4 500 пошкоджених будинків, тоді як на 

108. Світовий банк, Конфлікт в Україні: «Соціально-економічні наслідки внутрішнього 
переміщення та повернення ветеранів», травень 2017.
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НПУТ потреби у ремонтних роботах залишатимуться 
ще кілька років.

 • 100 000 домогосподарств ВПО вважаються критично 
вразливими та нездатними впоратися із підготовкою 
до зимового періоду. 

 • 10 000 ВПО та домогосподарств, чиї будинки були 
пошкоджені, потребують задоволення базових 
непродовольчих потреб (зокрема, це ковдри та 
постільна білизна).

 • Щонайменше 5 000 нещодавно пошкоджених 
домашніх господарств потребують термінової 
допомоги та термінового відновлення інтервенцій у 
сфері житла у разі повернення до місць проживання 
по обидва боки від «лінії розмежування», включно із 
загостренням ситуації, як це сталось  у лютому 2017 
року.

 • Щонайменше 10 000 домогосподарств 
потребуватимуть допомоги у випадку виселення 
та/або надзвичайної уразливості у формі надання 
фінансової допомоги (готівка для оренди, тощо).

 • 8 000 домогосподарств потребують серйозного 
ремонту комунальних мереж та базової 
інфраструктури, щоб підвищити стійкість установ, 
що постраждали у зоні конфлікту (медичні заклади 
та школи), не відхиляючись на більш довгострокові 
інфраструктурні проблеми, викликані погіршенням 
стану об’єктів через відсутність поточного ремонту.



42

ЧАСТИНА II: ОСВІТА 

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ
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ОГЛЯД
Ситуація зі школами на сході України 
залишається нестабільною. Конфлікт 
продовжує регулярно впливати на дітей, 
вчителів та систему освіти, особливо гостро 

це відчувається у районах вздовж «лінії розмежування», 
а також на інших територіях на сході, що продовжують 
страждати від сукупних наслідків конфлікту.

Понад 220 000 дітей та викладачів на сході країни 
потребують безпечних та захищених шкіл, що дозволило 
б повернутися до нормального навчального процесу.109                  
У населених пунктах вздовж «лінії розмежування» 
учні мають серйозну проблему з освітою, адже вони 
пережили спричинений конфліктом стрес, страждання 
та психологічні травми, що негативно вплинули на 
їх добробут та здатність до навчання, так само як і на 
здатність педагогів вчити дітей.

Сотні тисяч учнів та викладачів, які живуть далі від 
«лінії розмежування», потребують підтримки освіти, 
щоб впоратися з важкими та шкідливими наслідками 
конфлікту. Близько 703 000 учнів та викладачів110 у понад 
3 500111 навчальних закладах продовжують страждати 
від постійних  особистісних, соціальних та економічних 
наслідків конфлікту, що триває вже 4 роки. Внаслідок 
конфлікту система освіти була розділена, що порушило 
звичні умови для навчання.112

109. За даними Кластеру освіти приблизно 200 000 дітей та 20 000 вчителів мешкають 
у 15-кілометровій зоні по обидві сторони від «лінії розмежування»

110. Приблизно 49 відсотків учнів - дівчата, а більшість вчителів - це жінки.

111. Збільшення кількості студентів, викладачів та навчальних закладів переважно 
пов’язане з включенням до переліку професійно-технічних шкіл, починаючи з 2017 
року. З них на 2017-2018 навчальний рік на ПУТ Донецької та Луганської областей 
було зареєстровано 297 000 студентів та 30 000 вчителів, на НПУТ  - 341 000 та 35 000 
відповідно.

112. Наразі існують три окремі освітні системи. На НПУТ Донецької та Луганської 
областей де-факто органи влада створила де-факто «міністерства освіти». На ПУТ є 
два окремих управління з освіти, які були переведені з НПУТ, і які адміністративно 
пов’язані з Міністерством освіти і науки України (МОН). Впродовж десятиліть 
шкільна система в Україні була в занепаді, а після початку конфлікту її стан ще більше 
погіршився.

- +

ВПЛИВ НА ОСВІТУ 
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МАПА ГОСТРОТИ ПОТРЕБ113  

Значні перерви у навчанні, тимчасове закриття шкіл, брак 
кваліфікованих викладачів, освітніх та просвітницьких 
матеріалів, висока вартість освіти для сімей та відсутність 
програм для задоволення психосоціальних потреб, - 
усе це надалі погіршує якість освіти. Доступ до освіти 
для дітей молодшого віку (до 6-7 років), які є особливо 

113. Після оцінок та консультацій з партнерами 15-км територію біля «лінії 
розмежування» визначено як критичну, де школи все ще зазнають пошкоджень, діти 
регулярно стають свідками конфлікту, а доступ гуманітарних партнерів залишається 
обмеженим. Конфлікт продовжує впливати на добробут та навчання учнів та вчителів 
на НПУТ та на ПУТ Донецької і Луганської областей, а для вчителів – на їх здатність 
навчати. Доступність та якість освіти теж погіршилися. На додаток до вищевказаного, 
на НПУТ все ще залишається питання офіційного визнання свідоцтв про освіту, а 
також відсутності будь-якого розвитку або партнерів з відновлення та обмеженого 
доступу для гуманітарних партнерів. Тому гострота потреби у освітницьких програмах 
для НПУТ була визнана критичною, а для ПУТ Донецької та Луганської областей 
помірною. Концентрація ВПО у закладах освіти у Харківській, Дніпропетровській 
та Запорозькій областях найвища, і хоча значна частина з них інтегрувалася, все 
ж таки потреби залишаються. Для цих трьох областей гострота була визначена 
мінімальною. Для решти України вона визначена як найнижча, стосовно Криму даних 
немає. Класифікація географічних територій по гостроті потреб у освіті базується на 
проведених консультаціях, дослідженні Кластеру освіти, Зональної оцінки, а також на 
інших дослідженнях/оцінках, наданих іншими партнерами з кластерів. 
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вразливими, а також доступ до інклюзивної освіти 
залишається проблематичним.114 У ході консультацій 
зацікавлені сторони також висловили потребу у розробці 
неформальних позашкільних програм та занепокоєння 
щодо молоді, яка потребує професійно-технічної освіти 
для подальших можливостей на ринку праці.

Для дітей, які мешкають біля «лінії розмежування», 
доступ до освіти обмежений через ризик небезпеки, 
пов’язаний із безперервними обстрілами та дедалі 
більшою кількістю ВЗВ та мін поблизу шляхів до шкіл 
або на під’їздах до шкіл, а також через пошкодження 
або погіршення стану освітніх закладів. Щоб потрапити 
до школи, діти пересуваються небезпечними дорогами, 
і тому відстань до начальних закладів також викликає 
занепокоєння для багатьох місцевих громад.115 Багато 
шкіл вздовж «лінії розмежування» часто мають проблеми 
з водо- та електропостачанням, а деякі із закладів не 
змогли підготуватися до зими належним чином. 

У травні та червні 2017 року 36 закладів освіти (у межах 
5 км від «лінії розмежування» на ПУТ) повідомили, що 
страждають від обстрілів щонайменше раз на місяць або 
навіть частіше. Кожна третя школа на ПУТ Донецької 
та Луганської областей повідомляла про проблему 
порушення безпеки, включно з близькою військовою 
присутністю, наявністю наземних мін або боєприпасів, 
що не розірвалися, біля школи або на шляху до неї, а 
також про необхідність перетину блокпостів.116

Усі школи та дитячі садки у межах 5 км від «лінії 
розмежування» на ПУТ повідомляють про загрозу 
небезпеки через регулярні обстріли.117 

Використання військовими навчальних закладів 
протягом 2017 року було перевірено, дані про десятки 
випадків військової присутності біля шкіл були передані 
Кластеру освіти. Також були зафіксовані нещасні 
випадки, пов’язані з мінами та ВЗВ, за участі дітей у 
школах та біля них.  Понад 150 шкіл повідомили про своє 
занепокоєння щодо бойових дій поблизу навчальних 
закладів, а 62 школи - щодо присутності біля навчальних 
закладів боєприпасів, що не розірвалися.118 Директори 
кількох шкіл, розташованих біля «лінії розмежування», 
повідомили ЮНІСЕФ, що декотрі учениці надавали 
сексуальні послуги заради грошей для виживання.119

У 2017 році школи продовжують потрапляти під 
регулярні обстріли. З початку 2017 року безперервні 
бойові дії безпосередньо вплинули на щонайменше 56 

114. Від Кластеру освіти Огляд потреб на ПУТ Донецької та Луганської областей, 2017, 
та Управління освіти і науки Донецької області. Міжвідомчою оцінкою вразливості 
REACH було встановлено, що з 2016 року, близько 5 000 дітей молодшого віку не 
мають доступу до навчання на ПУТ Донецької та Луганської областей.

115. REACH, «Зональна оцінка», 2017.

116. Кластер освіти, «Огляд потреб  на ПУТ Донецької та Луганської областей», 2017.

117. ЮНІСЕФ, «Діти з «лінії розмежування» на сході України: оцінка стану дітей та їхніх 
родин, які мешкають на ПУТ вздовж «лінії розмежування» в зоні конфлікту на сході 
України», червень 2017.

118. Кластер освіти, «Огляд потреб на ПУТ Донецької та Луганської областей», 2017

119. ЮНІСЕФ, «Діти з «лінії розмежування» на сході України: оцінка стану дітей та їхніх 
родин, які мешкають на ПУТ вздовж «лінії розмежування» в зоні конфлікту на сході 
України», червень 2017.

освітніх закладів, завдаючи шкоди навчальному процесу 
та добробуту тисяч дітей та вчителів. Щонайменше 34 
заклади з цих 56 були пошкоджені обстрілами, 22 заклади 
закрилися на певний час, припинивши навчання на 
декілька днів або тижнів. Школи, що зазнали пошкоджень 
у 2017 році, додалися до понад 740 навчальних закладів, 
що потерпіли у період між 2014 та 2016 роками; багато з 
них ще не повністю відремонтовані. 

Тільки один обстріл наприкінці травня завдав шкоди 
двом професійно-технічним навчальним закладам та 
одній школі у Красногорівці - місті, що вже страждало 
від закриття трьох із чотирьох дитячих садків та трьох 
з п’яти загальноосвітніх шкіл. Загальна кількість шкіл, 
що постраждали внаслідок конфлікту у 2017 році на 
НПУТ - 22.120 У травні дитсадок у Докучаєвську (НПУТ) 
та школа у Мар’їнці (ПУТ) зазнали пошкоджень від 
обстрілу, що стався під час шкільних занять. Далеко не 
всі навчальні заклади, що регулярно потрапляють під 
обстріли, належним чином обладнані укриттями чи 
бомбосховищами, щоб захистити дітей та вчителів від 
небезпеки. Кластер освіти повідомляє, що 65 відсотків 
шкіл, які розташовані у 15-ти кілометровій зоні від «лінії 
розмежування» не мають укриттів або бомбосховищ, 
а якщо вони є, то не обладнані відповідно до вимог 
безпеки.

У травні та червні 2017 року понад 80 відкритих шкіл (у 
межах 5 км від «лінії розмежування» на ПУТ) вимагали 
додаткового ремонту та допомоги.121 У жовтні 2017 
року ще 94 більш віддалених від «лінії розмежування» 
навчальних закладів потребували певного рівня 
відновлюваних робіт з різних причин, пов’язаних 
із конфліктом. Ще 578 навчальних закладів на ПУТ 
повідомили про необхідність проведення різного виду 
ремонтних робіт з інших причин.122 Відповідно до 
консультацій, щонайменше 130 потерпілих від конфлікту 
шкіл з НПУТ також потребують ремонту.

У травні-червні 2017 року 58 відсотків навчальних 
закладів звітували, що вони зазнають нестачу 
електроенергії, а 49 відсотків – нестачу води. Сімдесят 
п’ять навчальних закладів оцінили якість своєї води 
як погану (непридатну для пиття та приготування їжі 
навіть після фільтрування та кип’ятіння), а п’ять заявили 
про відсутність доступу до води. Багато шкіл досі 
мають проблеми з підготовкою до зими та опаленням. 
За результатами дослідження, 363 навчальних заклади 
повідомили про необхідність ремонту чи відновлення 
систем опалення.123

Діти, учні, вчителі та інший персонал страждають від 
психологічних травм, страху і стресу, що відчувається 
протягом усіх років збройного конфлікту, а для тих, хто 
знаходиться біля «лінії розмежування», цей вплив лише 
накопичується. Більшість шкіл (52 відсотки) у травні та 

120. Огляд потреб Кластеру освіти 2017 року містить дані тільки про школи ПУТ 
Донецької та Луганської областей. 5 випадків обстрілів шкіл з 22 не підтверджені.

121. REACH, «Зональна оцінка», 2017.

122. Кластер освіти, «Огляд потреб  на ПУТ Донецької та Луганської областей», 2017.

123. Кластер освіти, «Огляд потреб  на ПУТ Донецької та Луганської областей», 2017.
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червні 2017 року повідомили про дітей, які потребують 
психосоціальної підтримки через вплив конфлікту на 
їх добробут або здатність навчатися.124 Тим часом, учні 
у дев’яти з 10 шкіл (у 5-ти кілометровій зоні на ПУТ) 
терміново потребують психосоціальної допомоги, 
включно з медичним доглядом та реабілітаційними 
програмами, такими як арт-терапія.125 

Більшість шкіл, що надали інформацію у травні та червні, 
потребують додаткових освітніх програм та заходів, 
що можуть допомогти вирішити питання безпеки, 
впоратися з особистісними та соціальними наслідками 
конфлікту для громад та окремих осіб. Дев’яносто чотири 
відсотки опитаних шкіл повідомили про необхідність 
впровадження освітніх програм з покращення  життєвих 
навичок, спрямованих на підвищення стійкості, 
у тому числі толерантність, просування миру та 
опанування навичок для подолання складних ситуацій. 
Сімдесят три відсотки шкіл засвідчили необхідність 
впровадження постійних занять з мінної безпеки.126 
Вчителі, які постійно піклуються про учнів, самі 
потребують психосоціальної та педагогічної підтримки. 
Представники 41 відсотка опитаних шкільних закладів 
повідомили, що конфлікт впливає на добробут та 
здатність персоналу працювати ефективно. Сьогодні, 
коли викладачам частіше ніж будь-коли доводиться 
стикатися з багаторівневими наслідками конфлікту, 
дуже важливо робити акценти на нових методах освіти, 
таких як підхід, орієнтований на дитину. Адміністрації 
шкіл чітко вбачають потребу у нарощуванні потенціалу 
вчителів та працівників освітньої галузі щодо опанування 
нових професійних знань з розв’язання психосоціальних 
проблем, опанування навичок безпечної життєдіяльності 
та зменшення наслідків впливу конфліктів на навчальний 
процес. Сорок вісім відсотків шкіл повідомили, що 
деякі вчителі потребують додаткової підготовки або 
педагогічної підтримки для роботи з учнями в умовах 
конфлікту. Найбільш часто згадуваними областями для 
нарощування потенціалу були психосоціальна підтримка 
(39 відсотків) та освіта в галузі життєво важливих 
навичок та вмінь (30 відсотків).127

Міграція вчителів з метою пошуку роботи в інших 
регіонах країни спричинила нестачу педагогічного 
персоналу або вчителів з окремих предметів.128

Діти на НПУТ викликають особливе занепокоєння, 
оскільки затягнутий конфлікт зменшує шанси 
продовжувати освіту за межами НПУТ та виходити 
на ринок праці для цілого покоління випускників. 
Українські органи влади не визнають свідоцтва про 
освіту, видані де-факто владою з іншого боку «лінії 
124. Кластер освіти, «Огляд потреб  на ПУТ Донецької та Луганської областей», 2017.

125. ЮНІСЕФ, «Діти з «лінії розмежування» на сході України: оцінка стану дітей та їхніх 
родин, які мешкають на ПУТ вздовж «лінії розмежування» в зоні конфлікту на сході 
України», червень 2017, та Опитування Кластеру освіти.

126. Кластер освіти, «Огляд потреб на ПУТ Донецької та Луганської областей», 2017.

127. Кластер освіти, «Огляд потреб на ПУТ Донецької та Луганської областей», 2017.

128. ЮНІСЕФ, «Діти з «лінії розмежування» на сході України: оцінка стану дітей та їхніх 
родин, які мешкають на ПУТ вздовж «лінії розмежування» в зоні конфлікту на сході 
України», червень 2017, Кластер освіти Огляд потреб на ПУТ Донецької та Луганської 
областей, 2017.

розмежування», однак наразі вживаються певні заходи, 
що допоможуть учням з НПУТ отримати чинні освітні 
дипломи. 

Конфлікт триває, і з кожним роком все більше учнів 
на НПУТ отримують середню освіту та дипломи, що 
практично не визнаються. Учні бояться, що видані їм 
дипломи про освіту на НПУТ не будуть визнані в інших 
місцях, і тому вони не матимуть доступу до вищої освіти 
або не отримають чинного підтвердження їхніх знань. 
Для цих випускників доступ до ринку праці за межами 
НПУТ, імовірно, буде обмежений. 

Діти та молодь, які бажають навчатися поза НПУТ, 
наразі стикаються з багатьма перешкодами, особливо 
коли йдеться про вищу освіту. Деяким дітям доводиться 
перетинати «лінію розмежування», щоб відвідати 
школу або скласти додаткові іспити для отримання 
свідоцтва про середню освіту або щоб перейти з 
дев’ятого до десятого класу. Наприклад, ті випускники, 
які хочуть вступити до університету, мають отримати 
додаткові документи, вивчити додаткові предмети, 
вчитися дистанційно та нести тягар додаткових витрат, 
перетинаючи «лінію розмежування» заради складання 
іспитів. Хоча на ПУТ були започатковані програми для 
полегшення процесу дистанційного навчання та іспитів 
для вступу до вищих учбових закладів, цілком імовірно, 
що лише деякі з тих, хто бажає отримати освіту на ПУТ 
або скласти державні іспити, будуть у змозі це зробити. 
Проведенні консультації вказують на необхідність 
підтримки цих процесів та подальшого аналізу проблеми 
для пошуку додаткових рішень.

Труднощі соціально-економічного характеру призвели 
до застосування людьми негативних механізмів 
подолання наслідків кризи. Прикладом таких 
механізмів є неспроможність батьків віддати дитину 
до дитячого садка. Через загальне падіння економіки 
на ПУТ Донецької та Луганської областей та зниження 
купівельної спроможності населення деякі сім’ї 
не можуть собі дозволити витрати на освіту.129 Як 
повідомляється, витрати на освіту у 5-ти кілометровій 
зоні від «лінії розмежування» є високими.130 Усі ці 
фактори негативно впливають на здатність сімей на сході 
України витрачати гроші на освіту. У 49 відсотках шкіл 
щонайменше від одного до чотирьох дітей потребують 
допомоги з навчально-методичними матеріалами, щоб 
сім’ї могли дозволити собі віддати дітей до школи.131

Загалом 358 шкіл повідомили про необхідність 
застосування елементів інклюзивної освіти у своїх 
закладах, починаючи з адаптації шкіл до потреб 
осіб з обмеженими можливостями до впровадження 
відповідного контенту та програм навчання.132 Для 
впровадження інклюзивної освіти вчителі мають пройти 
певний тренінг; інклюзивна освіта потребує багатьох 
129. Кластер продовольства та забезпечення доходів, «Спільна оцінка продовольчої 
безпеки»,  вересень 2017.

130. REACH, «Зональна оцінка», 2017.

131. Кластер освіти, «Огляд потреб на ПУТ Донецької та Луганської областей», 2017.

132. Кластер освіти, «Огляд потреб на ПУТ Донецької та Луганської областей», 2017.
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спеціалізованих предметів та аспектів підтримки. 
Більшість дитячих садків у 5-ти кілометровій зоні (ПУТ), 
де налічується лише декілька закладів з послугами 
логопеда, повідомляють про збільшення проблем з 
вимовою у дітей у зв’язку з конфліктом. Директори 
шкіл схильні приписувати це ряду чинників, таких як 
психосоціальні переживання та зміна моделі дитячо-
батьківських стосунків. Дитячі садки деяких районів 
інформують, що мали доступ до послуг логопедії ще до 
конфлікту (роль логопеда виконували співробітники 
закладів або це були спеціалісти, які час від часу 
відвідували дитсадки, або логопеди, які працювали 
неповний робочий день). Наразі ця послуга недоступна.

ПОТЕРПІЛЕ НАСЕЛЕННЯ
За оцінками, 703 000 учнів та вчителів на ПУТ та 
НПУТ Донецької та Луганської областей постраждали 
від конфлікту та потребують допомоги. До цієї групи 
належать діти дошкільного віку та учні професійно-
технічних закладів, а також педагоги.   

220 000 дітей та вчителів є найбільш вразливими у 
школах уздовж «лінії розмежування», на територіях, що 
знаходяться під загрозою обстрілів та забруднені мінами, 
боєприпасами, що не розірвалися, та розташовані 
близько до військових об’єктів.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ 
Діти потребують безпечних та захищених освітніх 
приміщень, які добре оснащені; вони також потребують 
вчителів, які можуть забезпечити якісну освіту, 
роблячи все можливе для вирішення різноманітних 
та довгострокових проблем, викликаних  наслідками 
конфлікту. Це вже четвертий навчальний рік від початку 
бойових дій на сході країни. Керівництво шкіл та 
посадові особи у галузі освіти потребують підтримки для 
розробки відповідних постанов та планування процесів 
для нівелювання наслідків конфлікту.

Бойові дії не припиняються, і тому виникає чимало 
нагальних потреб, які мають бути задоволені, а саме: 
відновлення пошкоджених обстрілами навчальних 
закладів (включно з об’єктами водопостачання та 
водовідведення), поширення серед начальних закладів 
основних освітніх та витратних матеріалів, надання 
доступу до необхідного шкільного обладнання, навчання 
вчителів та учнів особливостям психосоціальної 
підтримки, неформальної освіти та життєво важливим 
навичкам. Найбільш вразливі школи потребують 
покращення умов безпеки, слід і надалі підвищувати 
обізнаність дітей про мінну небезпеку, вирішувати 
питання ризиків через близьке розташування до бойових 
дій, та забезпечити готовність до холодної зими у школах, 
які ще не підготувалися належним чином. Як і раніше, 
дитячих садків, особливо поблизу «лінії розмежування», 
не вистачає, і тому існує нагальна потреба у нових 
закладах для виховання дітей. Необхідно також 

забезпечити учням доступ до інклюзивної освіти та 
спеціальних учбових матеріалів. Оскільки учні постійно 
страждають через регулярні обстріли шкіл, серед 
пріоритетів відповідних установ мають бути заходи з 
просування політики рівного доступу до освіти, атестації 
програм навчання, підписання та реалізації Декларації 
про безпеку шкіл.  Особливі потреби включають у себе:

Доступ та засоби

 • Ремонт та відновлення приблизно 300 пошкоджених 
внаслідок конфлікту приміщень;

 • Шкільні матеріали для 115 000 дітей та учнів; 

 • Обладнання для 738 шкіл (тільки на ПУТ);

 • Вирішення адміністративних перешкод для 
зарахування, тестування та атестації учнів; ширша 
підтримка політики прийняття та підтвердження 
свідоцтв про освіту для 76 000 учнів НПУТ;

 • Подальший аналіз та просування рівного доступу до 
навчання та більш поширене визнання навчальних 
досягнень учнів НПУТ;

 • Покращення доступу для найбільш вразливих 
учнів, включно з дітьми дошкільного віку, учнями 
з обмеженими можливостями та неповнолітніми 
дітьми без супроводу;

 • Інклюзивна навчальна програма, підручники, 
навчальні ресурси та фахівці, включно з логопедами; 

 • Покращення доступу до позашкільних програм, 
професійно-технічних навчальних закладів та 
професійного навчання для молоді. 

Якісне навчання

 • Надання психосоціальної підтримки учням із 
застосуванням неклінічних заходів зі зниження 
стресу, таких як арт-терапія;

 • Надання психосоціальної та педагогічної підтримки 
вчителям;

 • Підвищення якості дистанційного навчання та 
змішаної форми навчання, особливо у школах, що 
розташовані близько до «лінії розмежування»;

 • Офіційні та неформальні тренінгові програми з 
навчання життєво важливим навичкам, навчальні 
плани та контент, що просуває ідею миру, стійкість 
та навички справлятися з важкими ситуаціями, 
зменшення стресу, толерантність та ненасильницьке 
спілкування;

 • Збільшення потенціалу вчителів та працівників 
освітньої галузі (тренінги) щодо вирішення 
психосоціальних проблем, навчання толерантності, 
підготовленості до надзвичайних ситуацій та 
забезпечення шкільної безпека.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГАЛИНИ ТА ПЛАНУВАННЯ ОЦІНКИ

КІЛЬКІСТЬ ОЦІНОК

72
КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

181*

ЗАХИСТ ЖИТЛО ТА НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА
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Донецька
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Дніпропетровська
23

Вінницька
19

Тернопільська
18

Рівненська
18Волинська

18

Івано-Франківська
18

Миколаївська
18

Закарпатська
18

Львівська
20

Автономна
Республіка

Крим

Севастопольська

БІЛОРУСЬ
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МОЛДОВА

ПОЛЬЩА

РУМУНІЯ

РОСІЙСЬКА
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СЛОВАЧЧИНА

СЕРБІЯ
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ГРУЗІЯ

ЧОРНЕ
МОРЕ

АЗОВСЬКЕ 
МОРЕ

Закарпатська
18 Чернівецька 

18

У 2017 році, завдяки більшій доступності інформації, гуманітарні партнери змогли краще оцінити ситуацію на 
ПУТ та районах уздовж «лінії розмежування». Такі заходи, як Спільна оцінка продовольчої безпеки Кластеру 
продовольства та забезпечення доходів (КПЗД), Національна система моніторингу МОМ в Україні, а також Аналіз 
тенденцій та Зональна оцінка (ABA), проведена гуманітарною ініціативою REACH, сприяли кращому розумінню 
гуманітарної ситуації на ПУТ і, отже, сприяли більш інформованій стратегії реагування. За підтримки глобального 
Кластеру охорони здоров’я та ВОЗ, Кластер охорони здоров’я та харчування розгортає в Україні систему моніторингу 
доступу до медичних ресурсів (HERAMS), яка стане основою для подальшого моніторингу стану здоров’я людей на 
місцях. Однак все ще продовжуються труднощі із заповненням інформаційних прогалин для вирішення конкретних 
проблем, таких як ґендерно-обумовлене насильство (ҐОН), а також вплив психосоціальних та психологічних проблем 
на психічне здоров’я. Інформація про гуманітарну ситуацію на НПУТ залишається обмеженою через перешкоди у 
доступі. Гуманітарна спільнота має доступ лише до деякої інформації, частково наданою Оцінкою багатосекторних 
потреб, проведеною ініціативою REACH за підтримки Гуманітарної команди країни. Оскільки гуманітарна ситуація 
розвивається, а потреби у деяких районах ПУТ змінюються, гуманітарна спільнота визнала за необхідне сприяти 
зміцненню зв’язків між гуманітарними ініціативами та ініціативами з відновлення, де це можливо, та закликає до 
«інноваційного» підходу для аналізу взаємодії впливу конфлікту та довгостроковими інтервенціями. 

- +

ПРОДОВОЛЬСТВО ТА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ  

* Кількість організацій, що працювали по всій України та надавали інформацію про свою діяльність Кластерам (січень-вересень 2017).
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КІЛЬКІСТЬ ОЦІНОК ЗА МІСЦЕМ ТА СЕКТОРОМ  

УСЬОГОЗАХИСТ

ЖИТЛО ТА 
НЕПРОДОВОЛЬЧІ 
ТОВАРИ

ВОДА, САНІТАРІЯ
ТА ГІГІЄНАМУЛЬТИКЛСТЕР

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ТА ХАРЧУВАННЯ

ЧЕРКАСЬКА 1 4 4  12 1  2 2

ЧЕРНІГІВСЬКА 2 5 5 1 13 2 1 2 9

ЧЕРНІВЕЦЬКА 2 5 5 8 1 21

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 2 5 7 11 1 2 6

ДОНЕЦЬКА 6 10 12 3 26 1 3 6 1

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 2 5 5 1 13 2 1 2 9

ХАРКІВСЬКА 2 5 7 11 1 2 6

ХЕРСОНСЬКА 2 5 5 9 1 22

ХМЕЛЬНИЦЬКА 2 5 5 8 1 21

КІРОВОГРАДСЬКА 2 5 5 9 1 22

КИЇВ 2 5 5 11 1 2 4

КИЇВСЬКА 2 5 5 10 1 2 3

ЛУГАНСЬКА 5 10 14 1 26 2 2 6 0

ЛЬВІВСЬКА 2 5 5 1 14 2 1 3 0

МИКОЛАЇВСЬКА 2 5 5 1 13 2 1 2 9

ОДЕСЬКА 2 5 5 1 14 2 1 3 0

ПОЛТАВСЬКА 2 5 5 1 14 2 1 3 0

РІВНЕНСЬКА 2 5 5 1 13 2 1 2 9

СУМСЬКА 2 5 5 1 13 2 1 2 9

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 2 5 5 1 13 2 1 2 9

ВІННИЦЬКА 2 5 5 1 14 2 1 3 0

ВОЛИНСЬКА 2 5 5 1 13 2 1 2 9

ЗАКАРПАТСЬКА 2 5 5 1 13 2 1 2 9

ЗАПОРІЗЬКА 2 5 7 1 16 2 1 3 4

ЖИТОМИРСЬКА 2 5 5 1 13 2 1 2 9

5 10 13 5 36 2 4 72*УСЬОГО

ОСВІТА

ПРОДОВОЛЬСТВО 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОХОДІВ

*Кількість оцінок, пов’язаних з кожним Кластером не завжди відповідає загальній кількості проведених оцінок, тому що деякі оцінки охоплюють декілька географічних регіонів (областей)
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ДОДАТОК
МЕТОДОЛОГІЯ МІЖСЕКТОРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПОТРЕБ 

Під час будь-якої гуманітарної кризи населення має 
багато різноманітних багатосекторальних потреб. І 
хоча важливо розібратися в тому, що це за потреби та 
наскільки вони гострі, не менш важливим для керування 
реагуванням є розуміння, наскільки сильно секторальні 
потреби перетинаються та потенційно загострюють одна 
одну. Таке розуміння забезпечує узгоджене та впевнене 
гуманітарне реагування, що сприяє активній громадській 
підтримці та мобілізації ресурсів.

Зосередження уваги та реагування на гуманітарні 
потреби у кожному з секторів окремо може призвести 
до зниження ефективності, особливо при використанні  
обмежених ресурсів, що мають тенденцію до скорочення. 
У цьому разі виникає ризик не покрити пріоритети 
постраждалого населення. Більшої ефективності та 
синергії можна досягти, реагуючи на потреби декількох, 
а не окремих секторів. Справа в тому, що певні потреби 
не можуть бути задоволені, поки не будуть задоволені 
інші, або перші і другі повинні задовольнятися водночас 
(наприклад, їжа потребує води, грошові перекази 
вимагають вільних шляхів до ринків, відновлення 
польових робіт вимагає забезпечення доступу до 
полів, тощо). У деяких випадках об’єднання зусиль для 
задоволення різноманітних потреб дозволить заощадити 
на логістиці та інших витратах. Проте варто зазначити, 
що непросто розібратися у цих численних потребах, 
які до того ж часто накладаються одна на одну, що 
призводять до загострення.

Попри те, що не існує глобального методу, що 
відповідав би усім стандартам відразу, методологія, 
що використовується в інших гуманітарних ситуаціях, 
може бути адаптована до умов України з урахуванням 
особливостей (таких як наявність даних, часові рамки, 
тощо). З цією метою були вивчені дві моделі: єменська 
(ОГП 2017) та колумбійська (ОГП 2017) з глобальним 
пакетом технічних рекомендацій (2015).133 

Ретельне вивчення обох моделей та додаткових 
технічних рекомендацій від Секції підтримки узгодженої 
оцінки УКГС ООН свідчать про можливість адаптації 
методології єменської моделі для систематизації та 
подальшого вдосконалення методології українського ОГП 
2017, який також відповідає глобальним вимогам.

Запропонована методика розрахунку зведеного індексу 
полягає в наступному:

 • Зведений індекс розраховується шляхом розрахунку 
одного або кількох показників для кожного домену 

133. https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/hu-
manitarian-needs-comparison-tool

(поле діяльності). У випадку України пропонуються 
два типи доменів - один секторальний, другий - 
контекстуальний. 

 • Для секторального домену значення визначається 
загальними шкалами оцінки гостроти потреб за 
відповідними кластерами (та підкластерами, якщо це 
доцільно). 

 • Для контекстуального домену використовуються 
три показники: 1) кількість випадків порушення 
безпеки (INSO); 2) дані щодо доступу (INSO); і 
3) дані щодо мінування (надані Підкластером з 
протимінної діяльності через Кластер захисту) для 
певної географічної одиниці. Ці три показники також 
градуюються шкалою від 0 до 5.

 • Розрахунки будуть проводитися по кожній 
географічній одиниці (на районному рівні для 
Луганської та Донецької областей та на рівні областей 
для інших територій країни).

 • Кожне значення потім переводиться у діапазоні від 0 
до 1 (виражене у відсотках від максимальної оцінки). 

 • Загальний індекс за всіма показниками 
вираховується шляхом мультиплікативної комбінації 
показників з однаковим значенням оцінки, тобто 
методом геометричного середнього. Цей метод 
використовується саме для забезпечення більш 
збалансованого подання кожного показника. 
Геометричне середнє знаходиться в межах від 0 до 
1. Отже для перетворення значення у таке, щоб 
вкладалося у шкалу від 0 до 5, його слід помножити 
на максимальний показник за шкалою.

 • Нульові значення не розглядаються з метою 
уникнення неактивної оцінки.

Формула:

Запропоновані результати

Змішана мапа гостроти потреб, заснована на кодуванні 
кольором за шкалою від 1 до 5, формується зі значення 
зведеного індексу для кожної географічної одиниці 
(районний рівень для Донецької та Луганської областей і 
обласний рівень для інших регіонів країни).
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Запропоновані результати не підміняють собою 
ранжування та/або аналізу гостроти потреб у конкретних 
секторах, а лише служать відправною точкою для 
стратегічного зіставлення, і можуть використовуватися 
для забезпечення базису для загального процесу 
прийняття обґрунтованих рішень там, де це вважається 
за необхідне. 



ДЛЯ НОТАТОК





www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine

www.reliefweb.int

www.unocha.org


