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Резюме

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

СВІТЛИНА НА ОБКЛАДИНЦІ
Трьохізбенка, Луганська область, ПУТ, Україна. Віталій ходить по дому на милицях, поки 
вчиться користуватися протезом. Три роки тому він втратив ногу, коли наїхав на міну. 
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка.

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

Ознайомтесь з останньою 
інформацією

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

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

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

Платформа Humanitarian InSight 
забезпечує надання доступу до 
основних гуманітарних даних сторонам, 
відповідальним за прийняття 
рішень. Тут представлено останню 
перевірену інформацію щодо потреб 
та заходів гуманітарного реагування, 
а також дані про фінансові внески. 
https://hum-insight.info/plan/1081

Служба фінансового моніторингу 
(FTS) є основним джерелом даних, які 
постійно оновлюються, про гуманітарне 
фінансування. Вона відіграє значну роль 
у прийнятті стратегічних рішень завдяки 
висвітленню прогалин та пріоритетів, що 
сприяє ефективному та результативному 
наданню гуманітарної допомоги 
на основі гуманітарних принципів. 
https://fts.unocha.org/appeals/1081/summary

http://www.unocha.org/ukraine
http://twitter.com/ocha_ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://hum-insight.info/plan/1081
https://fts.unocha.org/appeals/1081/summary
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Стислий огляд гуманітарних потреб 
і ключові висновки

АВДІЇВКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Віра біля свого колишнього 
будинку на «лінії розмежування». 
Унаслідок обстрілів його було зруйновано вщент. 
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

ТРЕНД (2015-2022) ЖІНКИ ТА ДІВЧИНКИ ДІТИ ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,9млн  54% 13% 13%
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Гострота потреб

ВИНИКНЕННЯ ПОТРЕБ ЗНАЧНІ ПОТРЕБИ НАДЗВИЧАЙНІ ПОТРЕБИ

0,7млн 0,2млн 2млн

ГРУПА НАСЕЛЕННЯ ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

ВПО 37тис. 1%

Мешканці,	ПУТ	Дон.	обл. 93тис. 3%

Мешканці,	ПУТ	Луг.	обл. 41тис. 2%

Мешканці,	НПУТ	Дон.	обл. 110тис. 4%

Мешканці,	НПУТ	Луг.	обл. 87тис. 3%

Загалом 368тис. 13%

Люди з інвалідністю
Більше на С. 36–37

Гендерний розподіл
Більше на С. 32–34

 

СТАТЬ ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

Жіноча 1,6млн 54%

Чоловіча 1,3млн 46%

ВІК ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

Діти	(0	-	17	років) 378тис. 13%

Дорослі	(18	-	59	років) 1,6млн 57%

Літні	люди	(60+	років) 0,9млн 30%

Віковий розподіл
Більше на С. 32–36, 47–48

ГРУПА НАСЕЛЕННЯ ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

Місцеві	мешканці 2,6млн 90%

Внутрішньо	
переміщені	особи 291тис. 10%

Розподіл за групами
Більше на С. 32–36, 46–47

Розподіл за зонами на ПУТ (місцеві мешканці)
Більше на С. 51–59

ОБЛАСТЬ ЗОНА ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

Донецька

ПУТ	Дон.	I 61тис. 2%

ПУТ	Дон.	II 44тис. 2%

ПУТ	Дон.	III 290тис. 10%

ПУТ	Дон.	IV 186тис. 6%

ПУТ	Дон.	V 94тис. 3%

Луганська

ПУТ	Луг.	I 63тис. 2%

ПУТ	Луг.	II 27тис. 1%

ПУТ	Луг.	III 57тис. 2%

ПУТ	Луг.	IV 148тис. 5%

Розподіл за зонами на НПУТ (місцеві мешканці)
Більше на С. 60–66

ОБЛАСТЬ ЗОНА ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

% КОМУ 
НЕОБХІДНА 
ДОПОМОГА

Донецька

НПУТ	Дон.	I 500тис. 17%

НПУТ	Дон.	II 175тис. 6%

НПУТ	Дон.	III 67тис. 2%

НПУТ	Дон.	IV 155тис. 5%

Луганська

НПУТ	Луг.	I 284тис. 10%

НПУТ	Луг.	II 226тис. 8%

НПУТ	Луг.	III 206тис. 7%
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Стислий огляд
За вісім років збройного конфлікту гуманітарна 
криза в Україні стала тривалою та зникла зі 
шпальт світових ЗМІ. Досягнуті в липні 2020 року 
домовленості про припинення вогню стають 
дедалі нетривкішими, унаслідок чого кількість 
постраждалих серед цивільного населення 
збільшилася до рівнів, які спостерігалися до 
їхнього підписання. Цивільна інфраструктура часто 
потрапляє під обстріли. Україна залишається 
однією з тих країн у світі, які найбільш забруднено 
наземними мінами та боєприпасами, що не 
розірвалися, що створює серйозну загрозу життю 
людей, перешкоджає відновленню та обмежує 
доступ до засобів існування й основних послуг. 
Доки не буде досягнуто політичного рішення 
щодо конфлікту, гуманітарні потреби 2022 
року, імовірно, залишатимуться, а їхня гострота 
зростатиме, зокрема на не підконтрольних уряду 
територіях (НПУТ)1.

Конфлікт, пандемія COVID-19 та обмеження 
пересування разом спричиняють зростання 
гуманітарних потреб у постраждалих районах у 
Донецькій та Луганській областях. Гуманітарні 
потреби зростають через збройний конфлікт, 
що залишається гострим по обидва боки 
427-кілометрової «лінії розмежування», яка 
розділяє Донецьку й Луганську області на території, 
підконтрольні та не підконтрольні уряду України (ПУТ 
і НПУТ). Пандемія COVID-19 призвела до обмежень 
пересування, які переважно застосовуються на 
НПУТ, та зменшення засобів існування. А вже 
вразлива та послаблена система охорони здоров’я 
опинилася на межі можливостей.

Оскільки перетин через «лінію розмежування» 
суттєво обмежено з березня 2020 року, мешканцям 
НПУТ складно дістатися до основних послуг, 
соціальних пільг і виплат на ПУТ. Серед найбільш 
постраждалих ― літні люди, які проживають на 
НПУТ, зокрема жінки2, оскільки фактичне закриття 
«лінії розмежування» значно обмежує їхній доступ 

1 Відповідно до національного законодавства України, ці території визначені як тимчасово окуповані території Донецької та 
Луганської областей.

2 За даними Моніторингу контрольних пунктів в’їзду-виїзду на сході України, проведеного УВКБ ООН та БФ «Право на захист», у 
2020 році 66 % літніх мешканців НПУТ, які перетинали «лінію розмежування», склали жінки.

до пенсій на ПУТ. 30 % людей, які потребують 
гуманітарної допомоги, — старші 60 років. Це 
найбільша частка літніх людей, які постраждали 
внаслідок конфлікту в окремій країні. Фактичне 
закриття «лінії розмежування» також посилює 
розрив між розділеними громадами, розриваючи 
зв’язки між мережами надання послуг і ринками, 
які раніше були взаємозалежними. Умови для 
роботи стають дедалі складнішими, особливо на 
НПУТ, з урахуванням суворого зимового періоду 
в Україні, третьої та ймовірних подальших хвиль 
COVID-19 з огляду на появу штаму «Омікрон». 
Пересування залишається суттєво обмеженим, 
що ускладнює надання гуманітарної допомоги на 
основі гуманітарних принципів, та зберігається 
ризик подальшої політизації гуманітарної кризи.

Обсяг аналізу
У цьому Огляді гуманітарних потреб (ОГП) 
здебільшого представлені гуманітарні потреби 
людей, які проживають у постраждалих унаслідок 
конфлікту Донецькій і Луганській областях, а також 
людей, які внаслідок конфлікту перемістились 
в інші області України. Оскільки в українському 
контексті географічне положення має велике 
значення, аналіз гуманітарних потреб проводиться 
з урахуванням розподілу на зони (підконтрольні й 
не підконтрольні уряду території, а також міста та 
сільська місцевість, де це доцільно). 

У 2022 році аналітичну методологію ОГП було 
вдосконалено, щоб узгодити її з адміністративними 
кордонами, де застосовується. Доступ працівників 
гуманітарних організацій до людей і можливості 
оцінювання на НПУТ залишаються істотно 
обмеженими, що впливає на глибину аналізу.

Гуманітарні умови
Для отримання докладнішої інформації див. розділ 1.3.

Наслідки гуманітарної кризи для людей 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2021/05/R2P_EECP_Annual_report_UKR.pdf
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розглядають у трьох вимірах відповідно до 
Принципів проведення спільного міжсекторального 
аналізу (JIAF)3: 

• Фізичне та психічне здоров’я. У цьому вимірі 
аналізується важлива інформація й показники 
стосовно фізичного та психічного добробуту 
населення. Вивчається вплив мін/боєприпасів, 
що не розірвалися, пошкодження житла та 
цивільної інфраструктури внаслідок конфлікту, 
зокрема шкіл та інфраструктури водопостачання 
й водовідведення, а також показники, що 
стосуються доступу до води, гігієни та 
санітарії, поширення COVID-19 та доступу до 
харчових продуктів.

• Рівень життя. У цьому вимірі аналізується 
здатність постраждалого населення 
задовольняти свої основні потреби. Це 
вимірюється за показниками доступу населення 
до основних товарів і послуг, починаючи з освіти, 
охорони здоров’я, соціальної допомоги, пенсій, 
частки витрат домогосподарств на житло та 
опалення, а також наявності соціального захисту 
й документів про реєстрацію актів цивільного 
стану, зокрема свідоцтв про народження.

• Механізми пристосування. У цьому вимірі 
вивчається, наскільки ефективно люди, 
домогосподарства, спільноти й системи 
справляються або стикаються з проблемами. 
В Україні це можна відстежити на основі 
застосування стратегій пристосування, як-от 
скороченням витрат на медичні послуги та 
використання заощадження.

Люди, які потребують допомоги/Гострота потреб
У 2022 році внаслідок впливу конфлікту, пандемії 
COVID-19 та пов’язаних обмежень свободи 
пересування близько 2,9  млн людей, імовірно, 
потребуватимуть гуманітарної допомоги, більшість 

3 Докладніше див. у розділах 4.1–4.3.
4 Докладніше про розрахунок ВПО див. розділ 4.3.

з яких (54  %) становитимуть жінки та дівчинки. 
Більшість (59  %) людей, які потребують допомоги, 
знаходяться на НПУТ, де потреби залишаються 
гострими й дедалі погіршуються. Найбільше на 
мешканців НПУТ вплинули обмеження свободи 
пересування через «лінію розмежування» через 
обмеження, запроваджені переважно на НПУТ. 
Для того щоби дістатися ПУТ для отримання 
виплат, послуг або підтримання сімейних зв’язків, 
дедалі більше людей обирає обтяжливий і дорогий 
обхідний шлях через Російську Федерацію.

Гострота потреб на ПУТ є нижчою, особливо в 
районах, віддалених від активних бойових дій і 
«лінії розмежування», що пояснюється підтримкою, 
яку надає уряд України, громадянське суспільство 
та організації, які працюють у сфері розвитку. 
Найбільшу потребу в гуманітарній допомозі на 
ПУТ відчувають мешканці районів, які розташовані 
неподалік від «лінії розмежування», де тривають 
активні бойові дії.

З очікуваних 2,9  млн людей, які потребуватимуть 
допомоги, 1,1 млн ― це мешканці ПУТ Донецької та 
Луганської областей, серед яких 133 000 внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО), та ще 160 000 ВПО в інших 
областях по всій Україні4. Понад 1,6 млн людей, які 
потребують допомоги, проживають на НПУТ.

Вплив конфлікту на людей залежить від низки 
чинників, як-от місце проживання, близькість 
до бойових дій, соціально-економічний статус, 
гендерні та вікові особливості та наявність факторів 
вразливості, які існували раніше. Серед тих, хто 
найбільше потребує гуманітарної допомоги в 
Україні, — літні люди, люди з інвалідністю, очолювані 
жінками домогосподарства і діти.

Для отримання докладнішої інформації про аналіз 
різних груп населення, зокрема ВПО, зверніться до 
розділу 1.2, а про поглиблений аналіз за ПУТ/НПУТ 
до розділу 1.4.
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ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

 54% 46%
ЧОЛОВІЧА

СТАТЬ
ЖІНОЧА
СТАТЬ

ЗА ВІКОМ ТА СТАТТЮЗА СЕКТОРАМИ

Прогнозована кількість людей, які потребують допомоги

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

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/ds/kn/kn_u/kn1219_u.html
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Гострота гуманітарних умов та кількість людей, 
які потребують допомоги

Р О С І Й С Ь К А
Ф ЕД Е Р АЦ І Я

Луганськ

Донецьк

ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА

25 км

людей, які потребують допомоги на ПУТ1,1млн*

ОБЛАСТЬ

Кількість людей, які
потребують допомоги

250тис.
100тис.

50тис.
* Включно з ВПО
** Лише ВПО

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.

1 3 52 4
ГОСТРОТА ПОТРЕБ

Азовське море

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА

ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ

1,6млн людей, які потребують допомоги на НПУТ

ВПО в інших областях0,2млн

I

I

I

II

II

II

III

III

IV

IV

V

I

II

III

IV

I

IIIII

IV

III

III

IV

РУМУНІЯ

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

БІЛОРУСЬ

ПОЛЬЩА

МОЛДОВА

УГОРЩИНА

СЛОВАЧЧИНА

СЕРБІЯ БОЛГАРІЯ
Чорне море

Азовське
море

ПОСТРАЖДАЛИЙ РЕГІОНКиїв

114тис.*

48тис.*

70тис.*

332тис.*

200тис.*

76тис.*

66тис.*

168тис.*
30тис.*

284тис.

226тис.

206тис.

500тис.

175тис.

155тис.

67тис.

158тис.**
Інші області

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

 54% 46%
ЧОЛОВІЧА

СТАТЬ
ЖІНОЧА
СТАТЬ

ЗА ВІКОМ ТА СТАТТЮЗА СЕКТОРАМИ

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

Вплив кризи і гуманітарні наслідки

МАР’ЇНКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
13-річний Михайло біля побитого осколками паркану лише за 
кілька сотень метрів від зони найінтенсивніших бойових дій.
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка



ЧАСТИНА	1:		ВПЛИВ	КРИЗИ	І	ГУМАНІТАРНІ	НАСЛІДКИ

11

1.1  
Огляд кризової ситуації

5 Національна служба здоров’я України. Оперативний моніторинг ситуації довкола COVID-19. РНБО. Система моніторингу поширення 
епідемії коронавірусу.

6 European Observatory on Health Systems and Policies, ‘COVID-19 Health System Response Monitor (HSRM)’, 6 December 2020
7 ВООЗ, Центр громадського здоров’я МОЗ України. Щоденний звіт про ситуацію з COVID-19 в Україні — Грудень 2020 р.
8 МОЗ України. «Усе про вакцинацію проти COVID-19 в Україні», 28 жовтня 2021 р. — Центр громадського здоров’я МОЗ України, 

«Новини та публікації». 
9 WHO, ‘Coronavirus (COVID-19) Cases and Deaths’, 2021.
10 УВКПЛ. Вплив COVID-19 на права людини в Україні. — Грудень 2020 р. 

Близько 2,9  млн людей потребуватимуть 
гуманітарної допомоги внаслідок впливу конфлікту, 
пандемії COVID-19 та пов’язаних обмежень свободи 
пересування. У наступному розділі аналізують 
контекст кризи, зокрема вплив COVID-19, політичні, 
економічні, соціальні та демографічні умови, чинну 
нормативно-правову базу, безпекове середовище й 
екологічну ситуацію.

Додаткові виклики в часи COVID-19
Криза COVID-19 продовжує руйнівно впливати на 
Україну, яка опинилася на межі своїх можливостей. 
Пандемія торкнулася всіх систем, служб і верств 
населення, але коронавірусна хвороба особливо 
вплинула на населення постраждалих унаслідок 
конфлікту районів, яке вже потерпало від 
численних проблем.

Протягом листопада 2021 року Україна пережила 
найгіршу до сьогодні хвилю пандемії, зі значним 
ростом захворюваності та смертей, що змусило 
владу на початку листопада ввести низку 
обмежень у 16 областях. На початку листопада 
2021 року кількість інфікованих COVID-19 в Україні 
перевищила 3 мільйони, а до кінця місяця було 
зафіксовано понад 72  000 смертей, що становить 
2,3 % смертності5. Добова спроможність тестування 
на COVID-19 методом ПЛР зросла з у середньому 
34 846 тестів у грудні 2020 року6,7 до 48 630 тестів у 
листопаді 2021 року8.

Місячна динаміка захворювання на COVID-19 у 
2021 році9

Кількість нових випадків 

МІСЯЦЬ НОВІ ВИПАДКИ

січень 164 408

лютий 128 394

березень 326 319

квітень 395 369

травень 132 957

червень 32 602

липень 17 689

серпень 33 511

вересень 137 083

жовтень 498 923

листопад 516 079

Пандемія загострила проблеми дискримінації, 
ізоляції та нерівності, які існували і раніше. 
Постраждалі внаслідок конфлікту люди, зокрема 
люди похилого віку, люди з інвалідність та мешканці 
соціальних установ, все ще найбільш уразливі до 
пливу пандемії COVID-19. Порушення прав медичних 
працівників, 83 % з яких становлять жінки, призвело 
до нестачі медичного персоналу в Україні, що також 
вплинуло на права населення на охорону здоров’я10

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/covid19
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/covid19
https://eurohealthobservatory.who.int/monitors/hsrm/all-updates/hsrm/ukraine/testing
https://moz.gov.ua/
https://www.phc.org.ua/
https://data.humdata.org/dataset/coronavirus-covid-19-cases-and-deaths
https://ukraine.un.org/index.php/uk/104994-vpliv-covid-19-na-prava-lyudini-v-ukraini


ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2022 Р.

12

У постраждалих унаслідок конфлікту районах 
через пандемію вже вразлива система охорони 
здоров’я опинилася на межі можливостей. На 
початок листопада 2021 року рівень завантаженості 
ліжок інтенсивної терапії становив 73 % у Донецькій 
області та 77  % у Луганській області (ПУТ)11, які 
займали шосте та п’яте місце в країні за показником 
завантаженості. На той момент у двох областях вже 
було зареєстровано 211 000 випадків зараження12. 
Як повідомляють, ситуація на НПУТ була гірша: 
лікарні були заповнені понад норму, а рівень 
смертності становив 8,7 %.

11 WHO EURO/Міністерство охорони здоров’я України. Інформація щодо заповненості ліжок на наявності кисню в регіонах України. — 
1 листопада 2021 р.

12 Національна служба здоров’я України. Оперативний моніторинг ситуації довкола COVID-19. РНБО. Система моніторингу. 
13 WHO, ‘WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard’.
14 Рада національної безпеки і оборони України. Розподіл кількості щеплених за вакциною.

Останній сплеск випадків інфікування та смертей, 
імовірно, пов’язаний із низьким рівнем вакцинації, 
який є одним з найнижчих у Європі13. У рамках 
національної вакцинальної кампанії, яка на ПУТ 
розпочалася 24 лютого 2021 року, населення може 
вибирати між вакцинами Comirnaty від Pfizer-
BioNTech, mRNA-1273 від Moderna, CoviShield від 
AstraZeneca/Oxford, CoronaVac від Sinovac (вакцина 
Ad26.COV2.S від Janssen від Johnson & Johnson 
відсутня в широкому доступі)14. Темпи вакцинації 
були повільними через скептицизм щодо вакцин і 
дезінформацію. Станом на кінець листопада 2021 
року було зроблено понад 24 мільйони доз вакцин 

КПВВ «НОВОТРОЇЦЬКЕ», ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Люди у черзі на морозі чекають, щоб перетнути «лінію 
розмежування». 
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/covid19
https://covid19.who.int/region/euro/country/ua
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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проти COVID-19 і майже 11  мільйонів людей, або 
32  % дорослого населення, було вакциновано15. 
Темпи вакцинації зросли в листопаді 2021 року після 
запровадження обмежень для невакцинованих 
осіб в населених пунктах України, оголошених 
«червоною зоною». Протягом місяця було введено 
близько 7 мільйонів доз16. На НПУТ, як повідомляють, 
продовжується кампанія з вакцинації Sputnik 
V та Sputnik Light. Проте відсутні достовірні й 
несуперечливі дані щодо вакцинації на НПУТ.

Місячна кількість підтверджених випадків 
COVID-19 на НПУТ у 2021 році17

кількість нових випадків (тис.)

МІСЯЦЬ ДОНЕЦЬКА НПУТ / ЛУГАНСЬКА НПУТ / ЗАГАЛОМ НПУТ

січень 5,1	/	0,5	/	5,6

лютий 4,0	/	0,4	/	4,4

березень 4,6	/	0,6	/	5,2

квітень 4,3	/	0,6	/	4,9

травень 5,5	/	0,5	/	5,9

червень 4,2	/	0,4	/	4,6

липень 5,1	/	1,5	/	6,6

серпень 8,2	/	2,3	/	10,5

вересень 10,9	/	3,9	/	14,8

жовтень 19,6	/	5,7	/	25,3

листопад 21,8	/	2	/	23,8

15 Державна служба статистики України. Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2021 р.
16 Рада національної безпеки і оборони України. Розподіл кількості щеплених за вакциною.
17 Відкриті джерела.
18 Там само.

Місячна кількість летальних випадків, пов’язаних 
із COVID-19 у 2021 році18

кількість летальних випадків (тис.)

МІСЯЦЬ ДОНЕЦЬКА НПУТ / ЛУГАНСЬКА НПУТ / ЗАГАЛОМ НПУТ

січень 0,4/	0,1	/	0,5

лютий 0,2	/	0,04	/	0,3

березень 0,2	/	0,1	/	0,3

квітень 0,3	/	0,1	/	0,4

травень 0,4	/	0,04	/	0,4

червень 0,3	/	0,04	/	0,4

липень 0,4	/	0,1	/	0,5

серпень 0,5	/	0,3	/	0,8

вересень 0,8	/	0,5	/	1,2

жовтень 1,8	/	1	/	2,8

листопад 1,6	/	0,5	/	2,1

Розбіжності щодо використання та визнання 
вакцин, доступних по обидва боки «лінії 
розмежування», посилюють наявні обмеження 
свободи пересування, які діють уже майже два роки.
Це ще більше загострить уразливість населення 
НПУТ і збільшить розрив між людьми в розділеному 
регіоні. Перетин через «лінію розмежування» 
суттєво обмежено з березня 2020 року і, ймовірно, 
ситуація не зміниться протягом 2022 року, що 
вплине на здатність людей отримувати доступ 

http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2021/zb_rpn21_ue.pdf
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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до основних послуг, як-от фінансова допомога та 
пенсії, документація для підтвердження державної 
реєстрації актів цивільного стану (зокрема свідоцтв 
про народження та смерть) і перешкоджатиме 
соціальним зв’язкам з друзями та сім’ями, які 
також можуть бути вкрай потрібним складником 
підтримки. Ці труднощі роблять мешканців НПУТ 
ще більш вразливим і залежним від гуманітарної 
допомоги, що підтверджують висновки ОГП. 
Водночас пандемія COVID-19 продовжить суттєво 
впливати на економічний ріст України19.

Cередньомісячна кількість хворих на COVID-19 на 
НПУТ у 2021 році20

кількість людей (тис.)

МІСЯЦЬ НПУТ ДОН. ОБЛ. / НПУТ ЛУГ. ОБЛ./ ЗАГАЛОМ НПУТ

січень 6,1	/	0,2	/	6,3

лютий 6,8	/	0,2	/	7,1

березень 5,6	/	0,3	/	5,8

квітень 5,2	/	0,3	/	5,5

травень 4,2	/	0,1	/	4,4

червень 3,8	/	0,2	/	4

липень 3,6	/	0,5	/	4,1

серпень 5,5	/	0,9	/	6,4

вересень 8,1	/	1,4	/	9,5

жовтень 11,9	/	2,3	/	14,3

листопад 16	/	1,5	/	17,5

19 Для отримання докладнішої інформації зверніться до розділу 1.1 «Економічний контекст».
20 Відкриті джерела.
21 У цьому розділі представлені політичні зміни, які можуть мати наслідки для гуманітарної ситуації.

Політичний контекст21 
Мінський процес і формати переговорів, встановлені 
на основі Мінських домовленостей (2014 і 2015 рр.), 
є головною політико-дипломатичною платформою 
для мирного врегулювання конфлікту. Зокрема це 
включає перемовини в нормандському форматі (за 
участі представників Німеччини, Російської Федерації, 
України та Франції, які проводяться на різних рівнях і 
з різною періодичністю), консультації Тристоронньої 
контактної групи (ТКГ), що складається з чотирьох 
робочих підгруп (з політичних, безпекових, 
гуманітарних і економічних питань), та інші 
допоміжні механізми, як-от двосторонні канали 
консультацій. Серед міжнародних посередників — 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі 
(ОБСЄ) та її держави-члени Франції та Німеччини. 27 
липня 2020 року набули чинності додаткові заходи 
щодо посилення режиму припинення вогню, що 
призвело до найнижчого рівня бойових дій, а отже, і 
втрат цивільного населення внаслідок конфлікту по 
всій «лінії розмежування».

Станом на початок 2021 року досягнуті в липні 
2020 року домовленості щодо посилення режиму 
припинення вогню стають дедалі нетривкими. 
Завдяки домовленостям про припинення вогню було 
забезпечено коротке затишшя упродовж перших 
шести місяців, але в 2021 році тенденція змінилася. 
У вересні 2021 року місячна кількість постраждалих 
серед цивільного населення збільшилася до рівнів, 
які спостерігалися до підписання домовленостей, 
але в наступні місяці кількість жертв знову 
зменшилась. Цивільна інфраструктура також часто 
потрапляла під обстріли.

Через відсутність політичного рішення для мільйонів 
людей по обидва боки «лінії розмежування» 
майбутнє залишається невизначеним. Перемовини 
в нормандському форматі протягом 2021 року 
не проводилися, а вибори в Німеччині, Франції 
та Російській Федерації спричинили додаткову 
невизначеність стосовно майбутнього переговорних 
процесів. Напередодні виборів до Держдуми, що 
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відбулися у вересні 2021 року, Російська Федерація 
прискорила видання російських паспортів жителям 
НПУТ. Деякі колишні очільники з НПУТ брали участь 
у виборах і стали членами Держдуми Російської 
Федерації. Ця політика прискореної «паспортизації» 
викликала різку реакцію з боку України, яка заявила 
про порушення міжнародного права22. Також 
посилюється стратегічне партнерство між Україною 
та Сполученими Штатами Америки, що потенційно 
може вплинути на поточний формат дипломатичних 
переговорів. Більшість заходів, узгоджених у 
нормандському форматі на саміті в Парижі (9 
грудня 2019 року), залишаються нереалізованими: 
відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду 
(КПВВ) уздовж «лінії розмежування», узгодження 
нових ділянок розведення сил і засобів, розмінування 
та політичних положень Мінських домовленостей 
ще перебувають на стадії переговорів. Здається 
малоймовірним, що найближчим часом буде 
досягнуто політичного прориву.

У січні 2021 року була проведена реформа 
децентралізації, яка призвела до зміни 
адміністративного розподілу. Розширення 
повноважень громад23, адміністративних 
одиниць, створених на місцевому рівні, шляхом 
децентралізації повноважень, ресурсів і 
відповідальності, є бажаним наслідком та 
можливістю зміцнити громади й сприяти розвитку 
на місцях. У Донецькій і Луганській областях 
кількість районів24 скорочено з 30 до 16, 9 з 
яких розташовано на ПУТ. Відповідальність за 
здійснення адміністративних функцій та надання 
соціальних послуг було передано з районного 
рівня місцевим органам влади на рівні громад, 
а також 19 військово-цивільним адміністраціям 
(ВЦА) уздовж «лінії розмежування». Зі 103 громад 
Донецької та Луганської областей 72 розташовано 
на ПУТ. Очікують, що після завершення поточного 
перехідного етапу процес децентралізації 
забезпечить надійну роботу нових структур 
місцевого самоврядування й поліпшить надання 
послуг на місцевому рівні.

22 Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. 23 вересня 2021 року. 
23 Громади та військово-цивільні адміністрації (ВЦА) відповідають 3-му адміністративному рівню.
24 Райони відповідають 2-му адміністративному рівню.
25 Докладніше див. розділ «Чинна нормативно-правова база» нижче, а також розділ ПГР на 2022 рік про внесок уряду України в 

гуманітарну діяльність. 

Унаслідок децентралізації виникають ризики 
порушення надання основних послуг у ВЦА 
на ПУТ під час перехідного періоду, що може 
мати довгострокові наслідки. Для отримання 
докладнішої інформації зверніться до розділу 1.2 
«Вплив на системи й послуги».

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій (МРТОТ) зробило 
низку кроків, щоб допомоги постраждалому 
внаслідок конфлікту населенню, підтвердивши 
прагнення уряду розв’язувати питання, пов’язані 
з наслідками збройного конфлікту, що триває 
в Луганській і Донецькій областях. З моменту 
заснування Міністерства в березні 2020 року 
було досягнуто значних успіхів щодо зменшення 
потреб і забезпечення прав постраждалого 
населення, зокрема25:

• створення державного підприємства, 
відповідального за обслуговування КПВВ 
(для якого було передбачено фінансування у 
державному році на 2022 рік);

• поліпшення інфраструктури та доступності 
послуг на КПВВ;

• запровадження механізму компенсації за 
зруйновані будинки;

• заходи для створення національної системи 
протимінної діяльності;

• спрощення доступу до освіти дітей із НПУТ, 
зокрема спрощення процедури в’їзду й організація 
підготовчих курсів;

• запровадження більш комплексних житлових 
програм для ВПО;

• прийняття національної стратегії інтеграції ВПО 
та плану заходів щодо її реалізації;

https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-zagalnih-70773
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• спроби нормативного регулювання у 
постконфліктний період шляхом запровадження 
понять правосуддя перехідного періоду в 
національному законодавстві (проєкт закону);

• розширення цифрових послуг, до яких 
можна отримати віддалений доступ, зокрема 
розроблення мобільних соціальних або 
адміністративних послуг, в тому числі послуг 
соціальних працівників на виїзді, послуг 
мобільних Центрів надання адміністративних 
послуг (ЦНАПи) та онлайн-порталів надання 
адміністративних послуг.

Міністр МРТОТ одночасно виконує функції міністра 
й віцепрем’єр-міністра, що значно розширює 
повноваження для прийняття рішень після зміни 
структури міністерства в березні 2020 року. Міністр 
МРТОТ також був одним з представників України 
в ТКГ до реорганізації Уряду й зміни керівництва 
в жовтні 2021 року. Новопризначена міністерка 
МРТОТ більше не виконуватиме представницькі 
функції в ТКГ.

На збройний конфлікт, який триває в Україні, також 
впливає регіональна та міжнародна геополітична 
динаміка, зокрема політична напруженість у сусідній 
Білорусі, «міграційна криза» на кордоні з Польщею 
й вибори в провідних європейських країнах. 
Хоча офіційна міжнародна позиція щодо України 
2021 року не зазнала серйозних змін, вплив цієї 
геополітичної динаміки, імовірно, відчуватиметься 
в майбутньому.

Економічний контекст26

Конфлікт, який спричинив деіндустріалізацію та 
зменшення економічних можливостей, призвів до 
подальшого занепаду економіки регіону, який вже 
переживав складний економічний період. Донецька 
та Луганська області раніше були найбільш 
густонаселеними й промислово розвинутими 

26 У цьому розділі представлені економічні умови, які можуть мати наслідки для гуманітарної ситуації.
27 World Bank, ‘The Economics of Winning Hearts and Minds Programming Recovery in Eastern Ukraine’, 2021. 
28 Там само.
29 Там само. 
30 Там само.

регіонами країни, але з початку конфлікту 2014 року 
загальна економічна активність в обох областях 
різко зменшилась. За даними статистики, з 2013 
по 2018 рік ВВП у Донецькій області зменшився на 
61 % та у Луганській області на 72 %27.

Після поділу «лінією розмежування» близько 38 % 
Донецької й Луганської областей залишаються 
поза контролем Уряду28. Традиційно в економіці 
обох областей домінували великі промислові 
підприємства, зокрема гірничодобувні, металургійні, 
коксохімічні й хімічні. Більшість великих 
промислових підприємств і шахт залишилися на 
НПУТ, а на ПУТ, станом на 2018 рік, розміщалися лише 
33 великі підприємства (зі 131)29. Разом із втратою 
великих підприємств обидві області втратили 
ядро своєї промислової бази, а також більшу 
частину податкових надходжень. Конфлікт також 
мав значний вплив на економічну інфраструктуру 
й транспортну систему, необхідні для здійснення 
торгівлі та іншої комерційної діяльності, зокрема 
залізниці й два великі аеропорти регіону (Донецький 
та Луганський, розташовані на НПУТ), які були 
знищені під час конфлікту, а основний морський 
порт регіону (Маріуполь, ПУТ) працює значно нижче 
за свою звичну потужність30. Це порушило зв’язки 
з постачальниками й ринками, змусило великі 
компанії скорочувати робочі місця або закриватися, 
унаслідок чого економіка обох областей стала 
набагато слабшою та вразливішою, а цілі громади 
опинилися на межі бідності.

Як і в багатьох інших країнах, пандемія COVID-19 
значно вплинула на економічне зростання України. 
Національний банк України (НБУ) повідомив про 
зниження реального ВВП 2020 року на 4  %. До 
пандемії очікуване 2020 року зростання становило 
близько 3,5 %, але фактичний ВВП не виправдав цих 
очікувань через упровадження жорстких заходів 
для попередження захворювання, ослаблення 
внутрішнього попиту та різке падіння рівня торгівлі 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35908
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й інвестицій31. У постраждалих областях рівень 
безробіття залишається найвищим у країні з 2015 
року: 15,7  % у Донецькій області (ПУТ) і 16,6  % у 
Луганській області (ПУТ), як порівняти з середнім 
показником по країні 10,3 % на другий квартал 2021 
року. Сільські домогосподарства, які розташовано 
близько до «лінії розмежування», особливо сильно 
потерпають від серйозних економічних негараздів: 
24  % повідомили, що їм доводиться витрачати 
заощадження, як порівняти з 16  % загалом 
у сільській і міській місцевостях Донецької й 
Луганської областей (ПУТ)32.

Рівень безробіття за областями33

% до робочої сили вікової групи 15-70 років

РІК УКРАЇНА / ДОНЕЦЬКА ОБЛ. / ЛУГАНСЬКА ОБЛ.

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

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

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

2016 9,3	/	14,1	/	16

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

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

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

2020* 8,5	/	13,7	/	15,3

31 Organisation for Economic Co-operation and Development, ‘The COVID-19 Crisis in Ukraine’, 26 July 2021.
32 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetsk and Luhansk oblasts, Ukraine’, July – August 2021.
33 Державна служба статистики України. Робоча сила України 2019, 2020. Державна служба статистики України. Безробіття населення 

за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2021 році. Головне управління статистики у Донецькій області. Зайнятість та 
безробіття, 2021. Головне управління статистики у Луганській області. Робоча сила у 2021. Дані щодо Донецької та Луганської 
областей наведені лише для підконтрольних урядові територій.

34 Фактичний прожитковий мінімум визначають на підставі фіксованого переліку товарів і послуг, який регулярно оновлюється 
Міністерством соціальної політики України.

35 ACCESS Consortium and partners, ‘Joint Market Monitoring in critical markets in GCA’.
36 МОМ. Національна система моніторингу МОМ (раунд 18–19), вересень 2020 р.
37 За словами Прем’єр-міністра України від 30 вересня 2021 р.

РІК УКРАЇНА / ДОНЕЦЬКА ОБЛ. / ЛУГАНСЬКА ОБЛ.

2021** 10,3	/	15,7	/	16,6

На цьому тлі через глобальну енергетичну кризу 
можуть зрости витрати на комунальні послуги. 
Частка житлово-комунальних послуг у фактичному 
прожитковому мінімумі зросла на 6  % (754,29  грн 
станом на серпень 2021 року проти 709,89 грн у серпні 
2020 року)34. За цей же період дрова подорожчали 
на 20 %35. ВПО повідомляли про зростання витрат на 
електроенергію на 18 % та на опалення на 7 % проти 
вересня 2020 року36. Хоча уряд ужив заходів щодо 
мінімізації впливу на населення, зобов’язавшись 
підтримувати поточний рівень тарифів на опалення 
та гарячу воду впродовж опалювального сезону 
2021–202237, у 2022 році, залежно від розвитку 
ситуації на світовому ринку, очікують підвищення 
вартості комунальних послуг.

Соціально-демографічний контекст
Частка людей похилого віку, які проживають у 
постраждалих унаслідок конфлікту районах, була 
високою навіть до 2014 року у зв’язку з економічною 
міграцією з країни, і ця тенденція зберігається 
завдяки непропорційному переміщенню та міграції 
молодшого населення в інші регіони України 
або за кордон. Станом на січень 2020 року на 
ПУТ Луганської та Донецької областей найвищий 
середній вік населення в Україні (46,5 і 45,4 років 
відповідно проти 41,4 років в середньому по 
Україні), а також найвищий коефіцієнт утриманців 
за віком (0,33 на ПУТ Луганської області та 0,325 на 
ПУТ Донецької області проти 0,254 по всій країні). 

* січень-березень 2020

** січень-червень 2021

https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/COVID-19-CRISIS-IN-UKRAINE.pdf
https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_r_s_2019.pdf
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2021/rp/eans/bn_stmvg_21_ue.xls
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2021/rp/eans/bn_stmvg_21_ue.xls
http://donetskstat.gov.ua/statinform1/demohrafichna-ta-sotsialna-statystyka/rinok-praci/zainyatist-ta-bezrobittya/osnovni-pokaznyky-rynku-pratsi/20210000/
http://donetskstat.gov.ua/statinform1/demohrafichna-ta-sotsialna-statystyka/rinok-praci/zainyatist-ta-bezrobittya/osnovni-pokaznyky-rynku-pratsi/20210000/
http://lg.ukrstat.gov.ua/sinf/trud/trud2021.php.htm
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group
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Несприятливі умови праці та зростання безробіття й 
далі сприятимуть тому, щоб молоді люди залишали 
цей район у пошуках кращого життя та можливостей 
працевлаштування. До того ж переважна більшість 
ВПО повідомляють, що не мають наміру повертатися 
найближчим часом, незважаючи на труднощі зі 
зміною навичок і пошуком роботи, ― особливо 
це стосується молоді, чоловіків, що мешкають за 
межами постраждалих районів і були переміщені 
тривалий час38.

Перетин через «лінію розмежування» суттєво 
обмежено вже майже 2 роки (з березня 2020 р.) 
і, ймовірно, ситуація не зміниться. Пересування 
цивільного населення через лише два робочі КПВВ 

― «Новотроїцьке» в Донецькій області та «Станиця 
Луганська» в Луганській області ― залишається 
істотно обмеженим через заборони у зв’язку з COVID-
19, запроваджені на НПУТ39. Ці обмеження свободи 
пересування змушують частину мешканців НПУТ, 
серед яких значну частину становлять люди похилого 
віку й безробітні, здійснювати дорогий та обтяжливий 
об’їзд через територію РФ, щоб отримати доступ до 
соціальної допомоги, пільг, пенсій, якісного медичного 
обслуговування й можливостей працевлаштування 
на ПУТ. Крім того, закриття «лінії розмежування» 
ще більше поглибило розрив між людьми, які 
проживають на НПУТ, і тими, хто мешкає на решті 
території України, оскільки можливості підтримувати 
соціальні й родинні зв’язки сьогодні дуже обмежені.

Оскільки доступ до базової інфраструктури 
й соціальних послуг серйозно обмежено, 

38 World Bank, ‘The Economics of Winning Hearts and Minds Programming Recovery in Eastern Ukraine’, 2021, доступно за посиланням.
39 Для отримання докладнішої інформації зверніться до розділу 1.2 «Вплив на людей». 
40 Harvard Humanitarian Initiative, ‘Ukraine – Conflict in the Donbas: Civilians Hostage to Adversarial Geopolitics’, 21 July 2020, доступно 

за посиланням.
41 Хоча домогосподарства далі на ПУТ і в межах 20-кілометрової зони від «лінії розмежування» стикалися з перебоями 

централізованого водопостачання приблизно з однаковою частотою протягом останніх 12 місяців, на ПУТ періоди відсутності води 
були в середньому коротшими, ніж у 20-кілометровій зоні. На ПУТ у половині випадків (51 %) вода була відсутня до одного дня, а в 
46 % випадків вода була відсутня триваліший час. У 20-кілометровій зоні лише в третині випадків (33 %) вода була відсутня менше 
як добу, у 56 % випадків вода була відсутня понад добу, а в 13 % випадків ― понад тиждень. WASH Cluster Study of Humanitarian 
Needs in Eastern Ukraine, November 2021 (проєкт).

42 Світовий банк. Огляд 2020 р.
43 Ставлення українців до питань, пов’язаних з подоланням негативних наслідків збройного конфлікту в Україні, березень-квітень 

2021 року. Дослідження проводив з березня по квітень 2021 року Харківський інститут соціальних досліджень спільно з Центром 
прав людини Zmina за підтримки Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Дослідження було 
проведено в межах проєкту «Права людини для України» та реалізоване ПРООН в Україні за фінансової підтримки Міністерства 
закордонних справ Данії.

постраждале населення втратило важливі 
соціально-економічні права. Це стосується, зокрема, 
охорони здоров’я, освіти, послуг водопостачання, 
водовідведення та опалення, причому вже наявні 
проблеми посилюються обмеженнями свободи 
пересування, а також військовою присутністю, 
обстрілами та наявністю вибухонебезпечних 
предметів-залишків війни (ВЗВ). Інфраструктура 
розділена «лінією розмежування», яка перетинає 
колись взаємопов’язані системи й мережі, як-от 
трубопроводи, насосні та фільтраційні станції. 
Наприклад, постачання питної води залежить 
від мережі, яка чотири рази перетинає «лінію 
розмежування»40. Якщо ці мережі постраждають 
унаслідок бойових дій, на їхнє відновлення може 
піти багато часу через труднощі з забезпеченням 
так званих «режимів припинення вогню», 
локального й тимчасового припинення бойових 
дій усіма сторонами. Загалом, на ПУТ послуги 
водопостачання та водовідведення залишаються 
особливо проблематичними в межах 20 км від «лінії 
розмежування», де домогосподарства стикаються 
з тривалішими перебоями централізованого 
водопостачання41.

Як повідомляють, державні установи стикаються 
з викликами під час розповсюдження інформації 
щодо конфлікту42. Дослідження, проведене в 2021 році 
кількома неурядовими організаціями43, показало, що 
серед джерел інформації про конфлікт, яким найбільше 
довіряють, — організації громадянського суспільства 
(68,5 %) і міжнародні організації (48,6 %, зокрема ООН та 
ОБСЄ), міжнародні ЗМІ (47,1 %) та церква (40,9 %). Частка 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35908
https://hhi.harvard.edu/publications/ukraine-conflict-donbas-civilians-hostage-adversarial
https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine/overview#1
https://zmina.ua/content/uploads/sites/2/2021/09/review2.pdf
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опитаних, які не зацікавлені інформацією про конфлікт 
або НПУТ, становить близько 30  % загалом по країні 
та відповідно 18  % та 21  % в Донецькій та Луганській 
областях. Ці проблеми також пов’язані з низьким рівнем 
обізнаності про заявлені реформи та браком провідної 
ролі урядових організацій у цьому напряму44. Згідно 
з оцінкою Данської Ради в справах біженців (DRC) 
сприйняття та можливостей учнів закладів професійної 
освіти, які мешкають поруч із «лінією розмежування» в 
Донецькій області (ПУТ), лише 25 % з них вважають, що під 
час розв’язання конфліктів враховують інтереси молоді, а 
45 % вважають, що уряд України готовий чути інші точки 
зору45. Достовірні й несуперечливі дані щодо НПУТ відсутні.

Політичні реформи, що тривають, ще більше 
поглибили недовіру й напруженість між населенням 
та місцевою владою в країні, здебільшого через 
нездатність держави забезпечити надання 
основних послуг або захистити найуразливіших. 
Дослідження індексу соціальної згуртованості та 
примирення (SCORE), проведені Центром сталого 
миру та демократичного розвитку (SeeD), свідчать про 
загальну тенденцію до зниження рівня довіри з 2015 
року як на загальнонаціональному рівні, так і на ПУТ 
Донецької та Луганської областей46.

Чинна нормативно-правова база
Прийнято нову загальнодержавну стратегію 
інтеграції ВПО на 2021–2024 роки. 28 жовтня 
2021 року Кабінет Міністрів видав Розпорядження 
№  1364-р про схвалення Стратегії інтеграції ВПО 
та впровадження середньострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення на період до 
2024 року та операційний план її реалізації (2021–
2023 роки)47. В основу Стратегії покладено шість 
стратегічних цілей, які визначають проблеми, 
ключові завдання й показники реалізації стратегії. 
Усі заходи мають ґрунтуватись на політичних 
принципах на відміну від попередньої системи 
ситуативних реагувань на потреби. У центрі уваги 
будуть середньострокові рішення, спрямовані 

44 World Bank, ‘The Economics of Winning Hearts and Minds Programming Recovery in Eastern Ukraine’, 2021. 
45 DRC, ‘Youth on the line’, December 2020 – April 2021.
46 World Bank, ‘The Economics of Winning Hearts and Minds Programming Recovery in Eastern Ukraine’, 2021.
47 З повним текстом можна ознайомитися за посиланням.
48 З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.
49 Див. також «Секторальний аналіз. Захист».

на розв’язання проблем ВПО у сфері житла, 
працевлаштування, соціального захисту, доступу 
до освіти, медичного забезпечення, документів 
та участі ВПО в прийнятті рішень на місцевому 
рівні. Фінансування Стратегії здійснюватиметься з 
місцевих й державного бюджетів, а також за рахунок 
міжнародної донорської допомоги. Схвалення 
Стратегії, яка відповідає керівним принципам з 
питань внутрішнього переміщення48, є позитивною 
подією, а сама Стратегія може стати ефективнішою 
за попередню, якщо механізми фінансування й 
координації дозволять її реалізувати.

Уряд підтвердив важливі права людей, які 
проживають на НПУТ. У березні 2021 року 
Україна ухвалила Національну стратегію у сфері 
прав людини, яка підтверджує право мешканців 
НПУТ на отримання пенсій і соціальних виплат, 
адміністративних, медичних та освітніх послуг49. 
Однак отримання мешканцями НПУТ соціальних та 
адміністративних послуг значною мірою пов’язане 
з обов’язковою вимогою реєстрації як ВПО та 
можливістю перетинати «лінію розмежування» 
для регулярної перевірки та отримання пенсій і 
соціальних виплат на ПУТ. З урахуванням обмежень, 
пов’язаних з COVID-19, Уряд призупинив заходи 
перевірки для всіх ВПО, зокрема пенсіонерів, 
незалежно від місця проживання, і продовжив 
строк дії банківських карток для отримання пенсій. 
Ощадбанк, державний банк, який забезпечує виплату 
пенсій і соціальної допомоги зареєстрованим 
ВПО, продовжив строк дії банківських карток до 31 
березня 2022 року, оскільки люди, які мешкають 
на НПУТ, не можуть отримати нові картки через 
суттєве обмеження роботи пунктів перетину 
«лінії розмежування».

Механізм віддаленої електронної ідентифікації 
пенсіонерів, які проживають на НПУТ, було 
затверджено 22 вересня 2021 року. Тим не менш, 
ймовірно, з такою ідентифікацією виникнуть 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35908
https://drc.ngo/media/zq0jmlvy/youth-on-the-line.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35908
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-integraciyi-v-a1364r
https://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
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труднощі. Особливо в людей похилого віку та 
людей з інвалідністю, оскільки для встановлення 
та використання спеціалізованої програми «Дія» 
потрібно мати документи, що посвідчують особу, 
нового зразка, яких більшість літніх людей на НПУТ 
не мають, смартфон і під’єднання до Інтернету. Для 
отримання докладнішої інформації зверніться до 
розділу 1.2 «Вплив на людей».

Уряд України скасував штрафи для осіб, які 
подорожують на ПУТ із НПУТ через територію 
Російської Федерації з гуманітарних причин. Хоча 
законодавча база України гарантує соціальні 
пільги, права й пенсії людям, які мешкають на 
НПУТ, отримати їх можна лише на ПУТ. Мешканцям 
НПУТ складно дістатися до банківських рахунків 
на ПУТ, оскільки перетин «лінії розмежування» 
суттєво обмежено. Хоча два з п’яти КПВВ частково 
відкриті з червня 2020 року, кількість щомісячних 
перетинів становила в середньому менш ніж 7  % 
від середнього показника 1,2 млн на місяць у 2019 
році50. Людям доводиться шукати альтернативні 
шляхи проїзду на ПУТ через Російську Федерацію 
для отримання пенсій або соціальних виплат через 
пункти пропуску «Мілове» (Луганська область), 
«Гоптівка» (Харківська область) та «Юнаківка» 
(Сумська область). В’їжджаючи таким чином на 
територію України, такі люди мусили сплачувати 
штрафи внаслідок накладених адміністративних 
стягнень. 29 червня 2021 року Верховна Рада 
України ухвалила закон про незастосування 
адміністративних стягнень для осіб, які виїжджають 
таким шляхом з НПУТ, за наявності підстав 
гуманітарного характеру, зокрема медичних, 
освітніх, сімейних причин і для отримання послуг. 
Попри те, що такий шлях залишається дорогим та 
обтяжливим, особливо для людей літнього віку, 
це рішення призвело до скасування 98  % штрафів 
та, як наслідок, спростило в’їзд громадянам 
України з НПУТ на ПУТ. Це також знизило витрати 
постраждалого населення, оскільки людям більше 
не потрібно сплачувати штрафи.

50 Статистика Державної прикордонної служби України. З інформацією можна ознайомитися за посиланням.
51 Державна прикордонна служба України.

Місячна динаміка перетинів МПП «Гоптівка» у 
2019-2021 рр.51

кількість людей (тис.)

МІСЯЦЬ 2019/ 2020 / 2021

січень 189	/	252	/	63

лютий 168	/	213	/	62

березень 206	/	135	/	86

квітень 250	/	13	/	82

травень 278	/	17	/	101

червень 292	/	31	/	140

липень 335	/	58	/	153

серпень 381	/	117	/	152

вересень 283	/	107	/	115

жовтень 273	/	95	/	111

листопад 256	/	70	/	87

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTU4ODVjYTktNjk3ZC00N2E5LTlkNTQtYzk3ZTYzNzliYjk4IiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
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Місячна динаміка перетинів МПП «Мілове» у 
2019-2021 рр.52

кількість людей (тис.)

МІСЯЦЬ 2019/ 2020 / 2021

січень 52	/	55	/	27

лютий 51	/	51	/	27

березень 59	/	20	/	48

квітень 62	/	1	/	42

травень 66	/	1	/	46

червень 68	/	2	/	54

липень 76	/	5	/59

серпень 77	/18	/	60

вересень 65	/	30	/	59

жовтень 65	/	33	/	69

листопад 60	/	33	/	61

Люди, майно яких було зруйноване53, можуть 
скористатися поліпшеним механізмом виплати 
компенсації, який передбачає право ВПО на 
отримання грошової компенсації. 2020 року було 
прийнято Постанову №  767 з метою надання 
права на компенсацію людям, які залишили свої 
будинки, зруйновані внаслідок конфлікту. Згідно 
з новим порядком, власники більше не повинні 
передавати право власності на зруйноване майно 
місцевим радам для отримання компенсації. 
Постановою було внесено зміни в порядок 

52 Там само.
53 За даними Робочої групи з питань прав на житло, землю та майно, механізм компенсації стосується лише відшкодування за 

зруйноване житло; поки що немає механізму компенсації за пошкодження житла.
54 З повним текстом можна ознайомитися за цим посиланням.

виплати грошової компенсації і зазначено перелік 
документальних доказів, які повинні бути надані 
фізичними особами й відповідними державними 
органами. Місцеві органи влади в постраждалих 
районах успішно створили комісії та розпочали 
реалізацію програми на ПУТ у 2020–2021 роках. 
Завдяки цьому у 2020–2021 роках із Державного 
бюджету було виділено 135  млн  грн (близько 
5  млн дол. США) для виплати компенсації 528 
постраждалим (74 у 2020 році та 454 у 2021 році). За 
інформацією, наданою місцевими органами влади 
Міністерству з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій, наразі виплачені суми 
забезпечили виплату компенсації за близько 30 % 
зруйнованих будинків на ПУТ. У 2022 році проєктом 
Державного бюджету передбачено додаткове 
виділення 80 млн грн (близько 2,9 млн дол. США). 
Поки що це єдиний ефективно реалізований 
державою компенсаційний механізм. У грудні 
2021 року у Постанову було внесено зміни, 
які регулюють роль українських військових у 
проведенні перевірки знищеного майна в місцях 
з обмеженим доступом. Більш комплексний 
механізм буде реалізовано шляхом прийняття 
національного закону, який матиме ширшу 
сферу застосування, ніж компенсація знищеного 
майна, та більше інструментів для відшкодування. 
Законопроєкт уже підготовлено парламентарями, 
представниками громадянського суспільства та 
міжнародними експертами й зареєстровано у 
Парламенті України.

Уряд України представив комплексний 
законопроєкт щодо державної політики 
перехідного періоду після припинення збройного 
конфлікту54. До розгляду проєкту, представленого 
МРТОТ, було залучено низку громадських, 
наукових та міжнародних організацій, які надали 
свої рекомендації для врахування Міністерством. 
Законопроєкт також розглянула Венеціанська 
комісія, дорадчий орган Ради Європи, яка надала 
численні рекомендації, спрямовані на приведення 
законопроєкту у відповідність до норм і принципів 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72625
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міжнародного права. Проєкт зареєстровано у 
Парламенті України, проте з огляду на останні 
політичні зміни неясно, чи буде продовжено 
подальшу роботу над ним.

Перший план заходів щодо реалізації Декларації 
про безпеку шкіл було прийнято в серпні 2021 
року, майже через два роки після приєднання 
України до Декларації в листопаді 2019 року. 
Декларація про безпеку шкіл — це політичне 
зобов’язання щодо покращення захисту 
здобувачів освіти, педагогічних працівників і 
закладів освіти, забезпечення продовження 
освіти під час бойових дій та запровадження 
конкретних заходів щодо запобігання 
використанню закладів освіти у військових цілях. 
Ефективна реалізація прийнятого нещодавно 
плану заходів щодо реалізації Декларації про 
безпеку шкіл має на меті дбати про безпеку всіх 
учасників освітнього процесу. План охоплює не 
лише питання створення безпечного середовища 
для навчання, а й стосується рівного доступу до 
освіти та забезпечення безперервної безпечної 
освіти під час збройного конфлікту, а також має 
на меті проведення широкої адвокаційної роботи 
на підтримку Декларації про безпеку шкіл.

Пандемія COVID-19 виявила вже наявний 
негативний вплив тривалої відсутності правової 
бази, яка б регулювала гуманітарні дії в 
надзвичайних ситуаціях. В Україні діє закон «Про 
гуманітарну допомогу» 1999 року, який потребує 
оновлення для подальшого сприяння гуманітарній 
діяльності. Без цієї важливої загальної правової 
бази надання допомоги іноді відбувалося 
безсистемно або зазнавало несподіваних змін. 

Прийняття закону про впровадження цифрових 
процедур митного оформлення імпортованих 
гуманітарних товарів протягом 2020 року стало 
обнадійливою подією, яка мала спростити митне 
оформлення, проте реалізація цього закону, як і 
раніше, відкладається.

55 За даними звітів установ ООН Команді операційного управління ООН. На момент підготовки цього документі останні дані станом 
на 2021 рік ще не були оновлені.

56 УВКПЛ. Втрати серед цивільних осіб в Україні, пов’язані з конфліктом, станом на 30 вересня 2021 року. – 8 жовтня 2021 року.
57 Згідно з щомісячними звітами INSO, з січня по червень 2020 року спостерігалось 4 380 інцидентів проти 3 659 інцидентів у ті самі 

місяці 2021 року.

До питань, які вже довгий час потребують 
розгляду, належить звільнення гуманітарної 
допомоги від сплати податку на додану вартість 
(ПДВ) та звільнення бенефіціарів, які отримують 
нецільову допомогу від місцевих організацій, від 
сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). 
Існують невирішені питання оподаткування 
організацій, які надають гуманітарну допомогу, а 
сума невідшкодованого ПДВ установам ООН у 
період з 2015 по 2020 рік оцінюється в 14 мільйонів 
доларів55. У жовтні 2021 року Уряд України вніс 
зміни до законодавства про відшкодування 
ПДВ, зокрема погашення такої заборгованості, 
однак наразі не зрозуміло, чи допоможуть нові 
запроваджені процедури розв’язати проблему 
для всіх гуманітарних партнерів. Крім того, в 
Україні гуманітарним неурядовим організація 
(НУО) не дозволено проводити закупівлю 
певних товарів, таких як ліки, оскільки для цього 
потрібна спеціальна ліцензія, яку вони не можуть 
отримати. Нове законодавство, яке регулює 
надання гуманітарної допомоги, украй необхідне 
для зменшення бюрократії та прискорення 
надання допомоги під час надзвичайних і 
кризових ситуацій.

Безпекові умови
Безпекова ситуація погіршувалася протягом 
2021 року, при цьому кількість порушень 
додаткових заходів щодо посилення режиму 
припинення вогню, запроваджених у липні 
2020 року, постійно збільшувалася. Станом 
на вересень 2021 року кількість жертв серед 
цивільного населення повернулася до рівня, що 
спостерігався до запровадження таких заходів56, 
разом із загальним зростанням напруженості 
вздовж «лінії розмежування» та пошкодженнями 
цивільної інфраструктури. Хоча кількість 
безпекових інцидентів ще не повернулася до рівня, 
що спостерігався до укладення домовленостей 
про припинення вогню57, упродовж усього року 
продовжувалися обстріли поблизу населених 

https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/Conflict-related civilian casualties as of 30 September 2021 %28rev 8 Oct 2021%29 UA.pdf
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пунктів і застосовувалися нові військові тактики, 
що впливало на цивільне населення. Крім 
того, ускладнилась ситуація навколо ділянок 
розведення сил і заходів.

Кількість порушень режиму припинення вогню 
в зоні конфлікту збільшилася майже на 370  % 
з лютого по липень 2021 року, як порівняти з 
першими шістьма місяцями після укладення 
домовленостей про припинення вогню в 
липні 2020 року (39 806 проти 8 484 випадків), 
що призвело до подальших жертв серед 
цивільного населення та пошкодження цивільної 
інфраструктури. Найбільша кількість пошкоджень 
об’єктів цивільної інфраструктури спостерігалась 
у період із середини березня до середини травня.

З січня по листопад 2021 року Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) 
задокументувало 104 жертви серед цивільного 
населення: 24 людини загинуло (16 чоловіків, 
1 жінка, 3 хлопчики, 1 дівчинка та 3 дорослих, 
стать яких поки що не встановлена) та 80 дістали 
поранення (51 чоловік, 21 жінка, 6 хлопчиків та 
2 дівчинки)58. За цей період повідомлялось про 
43 постраждалих серед цивільного населення 
унаслідок активних бойових дій59, та 53 цивільні 
особи постраждали через міни та поводження 
з ВЗВ60. Ще 8 цивільних осіб постраждали з 
інших причин. Кількість жертв серед цивільного 
населення знизилася з 18 осіб у квітні до 6 осіб у 
липні 2021 року, але впродовж третього кварталу 
почала поступово збільшуватися до 15 і 13 осіб у 
серпні й вересні відповідно61.

58 OHCHR, ‘Conflict-related civilian casualties in Ukraine as of 30 November 2021’, 9 December 2021.
59 За даними УВКПЛ, 29 постраждалих серед цивільного населення унаслідок активних бойових дій за 4 місяці з серпня по листопад 

2021 року — це більше ніж 18 постраждалих серед цивільного населення унаслідок активних бойових дій за рік з 27 липня 2020 
року (з моменту набрання чинності домовленостями про припинення вогню).

60 OHCHR, ‘Conflict-related civilian casualties in Ukraine as of 30 November 2021’, 9 December 2021.
61 Там само.
62 International Campaign to Ban Landmines – Cluster Munition Coalition, ‘Landmine monitor’, 2021, доступно за посиланням.
63 Заява прес-служби Операції об’єднаних сил 6 вересня 2021 року.

Кількість постраждалих (загиблих і поранених)
кількість людей

РІК КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ І ПОРАНЕНИХ

2016 588

2017 604

2018 279

2019 167

2020 144

2021* 104

Україна залишається однією з найбільш забруднених 
наземними мінами/ВЗВ країн у світі, що наражає на 
ризик життя людей й перешкоджає відновленню 
доступу до засобів існування та основних послуг. 
Україна посіла четверте місце після Афганістану, Малі 
та Ємену за кількістю постраждалих від мін/ВЗВ 2020 
року62. Для отримання докладнішої інформації про 
постраждале населення зверніться до розділу 1.4.

Цього року відбулися також кілька нових військових 
подій, які негативно вплинули на гуманітарну 
ситуацію. Комерційні безпілотні летальні апарати 
(БПЛА), у поєднанні зі звичайними та нетрадиційними 
вибуховими пристроями, постійно використовували 
як військову зброю від початку конфлікту. Але тепер, 
як повідомляється, БПЛА доставляють вибухові 
пристрої, виготовлені за допомогою 3D-принтера63. 
Низька точність і надійність цих БПЛА створює 
додатковий ризик для цивільного населення. Крім 
того, викликає занепокоєння нова тенденція 2021 
року — поява високоефективних бойових БПЛА. Лише 
у вересні й жовтні 2021 року сталося 19 інцидентів з 
БПЛА, що призвело до численних порушень режиму 
припинення вогню, а також помітного зростання 

* Станом на листопад 2021 року

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Landmine-Monitor-2021-Web.pdf
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1194247491067865
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міжнародної напруги.

У другій половині 2021 року кількість обстрілів з 
важкої артилерії залишалася незмінно високою: лише 
в жовтні було зафіксовано понад 55 таких випадків. 
Викликає стурбованість той факт, що тепер обстріли 
досягають районів, розташованих на відстані до 
10 км від «лінії розмежування», що посилює небезпеку 
та завдає шкоди цивільному населенню. Раніше 
обстріли далі від «лінії розмежування» свідчили 
про спробу перевірки спроможностей військових 
оборонних укріплень другої ланки перед додатковими 
зіткненнями64.

Механізм запровадження локальних режимів 
припинення вогню (узгоджених тимчасових 
припинень бойових дій) за посередництвом ОБСЄ, 
який сторони використовували для безпечного 
обслуговування й ремонту основної інфраструктури, 
перестав діяти з жовтня 2021 року, що стало на 
заваді для надання основних послуг, зокрема 
водоочищення та постачання електроенергії. 

64 INSO, ‘Ukraine Monthly Report’, October 2021. 
65 СММ ОБСЄ. Щоденний звіт № 270/2021. — 17 листопада 2021 року; доступно за посиланням.
66 СММ ОБСЄ. Щоденний звіт № 263/2021. — 9 листопада 2021 року; доступно за посиланням.

Нещодавні евакуація мешканців та ремонт після 
інтенсивного обстрілу проводили без таких локальних 
режимів припинення вогню, що створювало значний 
ризик для робітників поруч із «лінією розмежування». 
Водночас, локальні режими припинення вогню для 
надання гуманітарної допомоги, що координуються 
у рамках механізму цивільно-військової координації 
Управління ООН з координації гуманітарних справ 
(УКГС ООН), дозволяли безперебійно продовжувати 
реалізацію гуманітарних заходів.

Хоча спочатку узгодження у 2019 році трьох 
ділянок розведення сил і засобів біля населених 
пунктів Станиця Луганська, Золоте та Петрівське 
призвело до деескалації бойових дій, наразі 
вони стали зоною порушення безпеки. Райони в 
безпосередній близькості до ділянок розведення 
сил наразі перетворились на «гарячі точки», де 
спостерігаються регулярні обстріли та укріплення 
військових позицій. Зокрема тут повідомляють 
про розміщення важкої зброї поруч із цивільною 
інфраструктурою та встановлення мін. Це особливо 
актуально для Золотого, яке знаходиться у приміській 
зоні та є стратегічним транспортним коридором 
між ПУТ та НПУТ65. На ділянці розведення в районі 
Петрівського останнім часом також почастішали 
випадки порушення безпеки з частими мінометними 
обстрілами, що пов’язано з загальним погіршенням 
безпекових умов в цьому районі66.

У 2021 році цивільна інфраструктура продовжувала 
потерпати від конфлікту: було пошкоджено об’єкти 
водо- та газопостачання, а також школи. Хоча не 
спостерігалось помітного збільшення кількості 
подібних інцидентів, як порівняти з попередніми 
роками, вразливість великих груп населення по 
обидва боки «лінії розмежування» через збої в наданні 
основних послуг у зв’язку з конфліктом залишається 
найгострішою проблемою для гуманітарної спільноти. 
12 інцидентів, через які у 2021 році постраждали школи, 
є нагадуванням про небезпечний вплив конфлікту на 
дітей, навчаннях яких було вже серйозно порушено 
через COVID-19. Інфраструктура водопостачання та 
водовідведення страждала рідше, ніж у попередні 
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https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/504550
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/503869
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Постраждалі від мін та ВЗВ у Донецькій та Луганській областях, 
травень 2014 – листопад 2021 рр.

Джерело: HALO Trust 
(дані), Субкластер з 
питань протимінної  
діяльності.
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Потенційно небезпечні об’єкти вздовж «лінії розмежування», 
травень 2014 – листопад 2021 рр.

Джерело: Donbas 
Environment 
Information System 
(дані), REACH.
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роки, але такі випадки продовжують впливати на сотні 
тисяч людей67.

Нещодавнє збільшення безпекових інцидентів, у 
поєднанні з відсутністю діючого механізму для 
узгодження локальних режимів припинення вогню, 
який дозволяв би вчасно проводити ремонти, свідчить 
про набагато більший ризик для населення в разі 
повторення таких випадків, особливо в поточному 
зимовому сезоні. Це також може вплинути на таку 
життєво важливу цивільну інфраструктуру, як системи 
опалення, електро-, газо- та водопостачання. Додаткові 
складнощі створює і пандемія COVID-19.

Екологічна ситуація
Наявність численних екологічних небезпек створює 
додаткові ризики, затягує розв’язання наявних 
гуманітарних проблем і перешкоджає відновленню та 
розвитку в районах, постраждалих унаслідок конфлікту. 
Небезпеки як природного, так і антропогенного 
характеру посилюються конфліктом, оскільки конфлікт 
може спричинити екологічну небезпеку, таку як лісова 
пожежа або вивільнення в повітря хімічних речовин 
внаслідок обстрілу хімічних заводів.

Основну стурбованість гуманітарної спільноти 
викликають аварії з екологічними наслідками та 
забруднення внаслідок конфлікту. Наслідки таких 
інцидентів можуть вплинути на набагато більше людей, 
ніж безпосередньо сам інцидент, і, отже, можуть 
вимагати значно більше ресурсів для реагування. 
Серед найпоширеніших прикладів: обстріл, вибух або 
інший вплив на цивільну інфраструктуру, наслідками 
яких стають викиди небезпечних речовин, токсичного 
диму або хімічних забруднювачів. Хоча це може 
мати певний короткостроковий вплив на населення, 
значно страшнішими є довгострокові наслідки через 
забруднення джерел води, очисних споруд, ґрунту, 
сільськогосподарських ресурсів, та пов’язані з цим 
ризики для здоров’я.

67 Див. розділ 1.2: «Вплив на послуги й системи».
68 СММ ОБСЄ. Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України. – 2017 рік.
69 Prevent, Prepare, Protect (3P Consortsium) & European Union Civil Protection and Humanitarian Aid, ‘Risk assessment on industrial and 

chemical hazards in Eastern Ukraine’, 2019.

Крім того, існують інші екологічні небезпеки, які 
є більш статичними, але потенційно настільки 
ж смертельними, з аналогічними гуманітарними 
наслідками. Донецька та Луганська області є 
промисловим центром України, де переважають 
видобуток вугілля, хімічна переробка, металургія та 
виробництво. На території цих областей, поблизу 
густонаселених територій, розташована низка старих 
або закритих вугільних шахт, коксохімічних заводів, 
металургійних підприємств та агропромислових 
об’єктів. Їх не обслуговують, не ремонтують, вони 
не захищені від стихійних лих і не проходять 
регулярну перевірку. Для підтримки резервних 
мереж використовується крихка інфраструктура, 
така як водяні насоси та електрична інфраструктура 
затоплених шахт, які є вразливими до динаміки 
конфлікту. Усе це може вплинути на багатьох тисяч 
людей у регіоні в разі лиха. Затоплена інфраструктура, 
витоки і вторинне забруднення на цих об’єктах 
спостерігались в регіоні ще до конфлікту. До 
конфлікту в цих двох областях знаходились близько 
4  500 потенційно екологічно небезпечних об’єктів68, 
що переважно розташовані в густонаселених 
містах, зокрема Маріуполі, Донецьку й Горлівці. За 
оцінками, 208  км2 забудованої території в Донецьку, 
що майже дорівнює розміру Маріуполя, знаходиться 
в межах одного кілометра від небезпечних об’єктів, 
що в разі промислової і хімічної катастрофи 
наражатиме на небезпеку житлові, виробничі та 
інші об’єкти69. Затоплені шахти у Первомайську, 
пожежі на Авдіївському коксохімічному комбінаті, 
а також небезпечні агропромислові відходи ферми 
Бахмутського аграрного союзу та Донецької 
фільтрувальної станції є потенційними джерелами 
екологічної катастрофи.

Лісові пожежі були останнім прикладом надзвичайної 
екологічної події, яка вплинула на постраждалі 
райони, і загроза подальших пожеж залишається 
актуальною і в наступному році. Унаслідок пожеж 
2020 року постраждало понад 20  000 гектарів землі, 
було зруйновано 600 будинків та дев’ятеро людей 

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/362581
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Інтенсивність пожеж (листопад 2016 р. - жовтень 2021 р.) та напруженість безпекових інцидентів 
(жовтень 2020 р. – вересень 2021 р.)

Джерело: REACH, 
MODIS (дані щодо 
інтенсивності 
пожеж), ACLED (дані 
щодо напруженості 
безпекових 
інцидентів), 
ЄКА (дані щодо 
ландшафту), УКГС ООН

На карті показані 
точки поширення 
вогню зі значенням 
температури більше 
318 Кельвінів.
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загинуло70. КПВВ «Станиця Луганська» був закритий 
чотири дні, що погіршило вже скрутне становище 
постраждалих унаслідок конфлікту осіб. Низка 
гуманітарних організацій відгукнулася на прохання 
обласної влади про надання допомоги під час 
надзвичайної ситуації та вже понад рік продовжує 
сприяти пом'якшенню наслідків.

З природними екологічними загрозами пов’язана 
і присутність наземних мін і ВЗВ. Присутність 
ВЗВ значно обмежувала здатність Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій боротися 
з пожежею. Детонація вибухових пристроїв під час 
пожеж (особливо біля КПВВ «Станиця Луганська») 
створювала додатковий ризик.

70 Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування причин масштабних пожеж 2020 року в Луганській області; 
Луганська регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій «Про невідкладні заходи із ліквідації 
наслідків великих пожеж в природних екосистемах, що виникли на території Луганської області 30.09.2020, та життєзабезпечення 
постраждалого населення», 1 жовтня 2021 року; Пресцентр Генпрокуратури: «Слідство розглядає чотири основні версії виникнення 
масштабних пожеж на Луганщині», 1 жовтня 2020 року.

71 СММ ОБСЄ. Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України, 2017 рік; Запобігання, підготовка, захист 
(3Р Консорціум) та цивільний захист і гуманітарна допомога Європейського Союзу: «Оцінка ризиків промислових та хімічних 
небезпек на Сході України», 2019 рік. 

72 УКГС. Оперативне зведення, 27 жовтня 2020 року.

Хоча масштаби проблеми добре відомі й широко 
задокументовані71, від початку конфлікту мало уваги 
приділялося виправленню ситуації або зниженню 
ризику, пов’язаного з наявністю цих небезпек. 
Гуманітарна спільнота відреагувала на нещодавні 
надзвичайні екологічні ситуації в постраждалих 
областях72, і продовжує вносити ці сценарії в 
документи з планування дій у надзвичайних ситуаціях 
як ключовий компонент. Однак масштаби проблеми 
значно перевищують доступні ресурси і вимагають 
активної співпраці усіх сторін з метою прийняття 
ефективних рішень щодо мінімізації наслідків.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/742279
http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/protokol_no_42_vid_01.10.2020.pdf
http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/protokol_no_42_vid_01.10.2020.pdf
http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/protokol_no_42_vid_01.10.2020.pdf
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=281263
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=281263
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/362581
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1.2  
Вплив кризи

У цьому розділі аналізується вплив кризи на людей, 
а також на послуги та системи й доступ до них.

Вплив на людей
Гуманітарна криза, спричинена збройним 
конфліктом, яка посилалась через пандемію 
COVID-19, по-різному вплинула на різні групи 
населення. У цьому розділі досліджується вплив 
кризи на різні групи населення, а в розділі 1.4 
додатково наводиться деталізація за географічним 
розташуванням (НПУТ/ПУТ, міські/сільські райони).

Люди похилого віку
• Люди старші за 60 років складають третину 

осіб, які потребують допомоги в районах, 
постраждалих унаслідок конфлікту. Це один 
з найвищих показників у світі за кількістю 
постраждалих унаслідок гуманітарної кризи 
людей похилого віку. Крім того, населення 
постраждалих областей у середньому старше, ніж 
на решті території країни, оскільки багато молодих 
людей виїхали з регіону в пошуках безпеки й 
кращих можливостей працевлаштування та 
освіти. Майже всі люди похилого віку (97  %) 
страждають принаймні на одне хронічне 

ЛИСИЧАНСЬК, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА  
Люди йдуть повз колишній центр зайнятості. 
Фото: DRC/Олександр Ратушняк 



ЧАСТИНА	1:		ВПЛИВ	КРИЗИ	І	ГУМАНІТАРНІ	НАСЛІДКИ

31

захворювання, що є серйозною проблемою у 
сфері соціально-правового захисту73. Переважна 
більшість людей похилого віку у Донецькій та 
Луганській областях повідомляє про депресію, 
почуття тривоги та безпорадності, а самотність, 
як повідомляють, є однією з основних причин 
цих почуттів74. Близько половини людей 
похилого віку на ПУТ Донецької та Луганської 
областей повідомляли про наявність механізмів 
направлення скарг надавачам допомоги75, та 
43  % хотіли отримувати інформацію щодо того, 
як зареєструватись для отримання допомоги76. 
Майже 70  % літніх людей на ПУТ надають 
перевагу отриманню інформації від міжнародних 
гуманітарних установ, за якими йдуть національні 
гуманітарні організації (27  %) та представники 
державних та інших органів (25 %)77.

• Пенсіонери, що проживають на НПУТ, мають 
труднощі з доступом до основних послуг, 
отриманням соціальних послуг та виплат на ПУТ, 
оскільки перетин через «лінію розмежування» 
суттєво обмежено вже майже два роки (з березня 
2020 року). За оцінками, 56  % домогосподарств 
на НПУТ покладаються на пенсії як на основне 
джерело доходу — 36 % на виплати на НПУТ78 та 
14 % на пенсійні виплати уряду України79. Станом 
на січень 2021 року, 53 % домогосподарств, яких 
було включено в оцінку на НПУТ Донецької та 
Луганської областей, повідомили, що не мали 
змоги отримати свої пенсії та соціальні виплати, 
на які вони мали право, протягом трьох місяців, 

73 WHO, ‘Access to Health-Care Services for Older Persons and Persons with Disabilities Living in Eastern Ukraine along the “Contact Line”’, 2021.
74 Там само.
75 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetska and Luhanska oblasts, Ukraine’, July-August 2020.
76 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetska and Luhanska oblasts, Ukraine’, July – August 2021.
77 Там само.
78 Згідно національного законодавства, визначення сторін, які здійснюють загальний контроль на НПУТ, передбачено статтею 1 

Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях.

79 REACH, ‘Multi-Sectoral Needs Assessment in NGCA of Donetska and Luhanska oblasts, Ukraine’, February 2020.
80 REACH, ‘Humanitarian Situation Monitor (HSM) in NGCA of Donetska and Luhanska oblasts, Round 2’ December 2020-January 2021. Третій 

раунд моніторингу гуманітарної ситуації на НПУТ проводився в липні та серпні 2021 року, але включав лише НПУТ Донецької 
області через обмеження доступу на НПУТ Луганської області на момент проведення оцінки. З урахуванням цього обмеження 
замість даних третього раунду моніторингу гуманітарної ситуації в ОГП використовуються результати другого раунду моніторингу 
стосовно доступу домогосподарств до пенсій та соціальних виплат.

81 Там само.
82 БФ «Право на захист». Перетин лінії розмежування: січень 2020 року. УКГС, «Огляд гуманітарних потреб 2021 року», «Огляд 

гуманітарних потреб 2020 року».
83 Як повідомляється, на ПУТ така можливість залишається обмеженою.

що передували опитуванню80, при цьому 92  % 
повідомили, що не мали можливості отримати 
свої пенсії на ПУТ81. До пандемії COVID-19 2019 
року приблизно 60  % з 1,2 мільйона перетинів 
на ПУТ на місяць припадало на людей похилого 
віку з метою отримання пенсії або збереження 
свого статусу ВПО. Протягом перших дев’яти 
місяців 2021 року спостерігалося скорочення 
кількості перетинів «лінії розмежування» на 
94  % проти аналогічного періоду 2019 року82. 
Перетин «лінії розмежування» був здебільшого 
обмежений внаслідок запровадження низки 
вимог, насамперед на НПУТ, зокрема щодо 
обов’язкового отримання «дозволу на перетин» 
в обох напрямках на НПУТ Донецької області, а 
також необхідністю залишатися на самоізоляції 
(дотримання якої проводиться за допомогою 
мобільного застосунку) або пройти обсервацію 
в медичній установі на ПУТ83. Переміщення 
через пункти перетину також ускладнювалось 
унаслідок їх раптового закриття та встановлення 
додаткових обмежень щодо перетину «лінії 
розмежування».

• Унаслідок обмеження пересування через «лінію 
розмежування» багато мешканців НПУТ, зокрема 
люди похилого віку, змушені користуватися 
обхідним шляхом, щоби потрапити на територію 
ПУТ через територію Російської Федерації. У 
порівнянні з перетином «лінії розмежування» цей 
шлях для жителів Донецька (НПУТ Донецької 
області) є у 12–24 рази довшим (від 500 до 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/publications/2021/access-to-health-care-services-for-older-persons-and-persons-with-disabilities-living-in-eastern-ukraine-along-the-line-of-contact-2021
https://reach-info.org/ukr/TA_2020/
https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
https://reach-info.org/ukr/hsm/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/01_2020_eecp_report_ukr.pdf
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950  км), залежно від обраного пункту перетину 
на українсько-російському кордоні («Мілове» в 
Луганській області або «Гоптівка» в Харківській 
області та рідше «Юнаківка» в Сумській області), 
і може зайняти до 24 годин84. Крім того, така 
подорож є набагато дорожчою внаслідок 
збільшення транспортних витрат і необхідності 
робити тест на COVID-19, а її вартість сягає 
середнього розміру місячної пенсії в Україні 
(приблизно 147  дол.  США), тоді як у березні 
2020 року до початку масового закриття пунктів 
перетину на «лінії розмежування» витрати 
становили 26  дол.  США. Зважаючи на те, що у 
зв’язку з відхиленням від звичного маршруту 
збільшується час подорожі, виникають додаткові 
ризики для здоров’я людей похилого віку 
та пенсіонерів. Наприклад, можливості для 
своєчасного отримання медичної допомоги в разі 
різкого погіршення здоров’я є досить обмеженими. 
Крім того, ситуація була особливо складною для 
вразливих верств населення, зокрема людей 
літнього віку, унаслідок запровадження Україною 
адміністративних штрафів за проїзд на ПУТ через 
неконтрольовану ділянку російсько-українського 
кордону, у зв’язку з чим мешканцям НПУТ 
доводилося платити від 1  700 до 5  100  грн (від 
64 до 192 дол. США) у разі першого порушення та 
до 8 500 грн (320 дол. США) за кожне повторне 
порушення порядку перетину протягом року, 
при тому що середній розмір пенсії становить 
111-185  дол.  США на місяць. Для зменшення 
фінансового тиску на мешканців НПУТ у червні 
2021 року Урядом України було скасовано штрафи, 
якщо необхідність поїздок на ПУТ пов’язана з 
причинами гуманітарного характеру85.

Хоча запровадження механізму віддаленої 
ідентифікації на порталі Пенсійного фонду України 
за участі Ощадбанку стало довгоочікуваною подією 
для пенсіонерів, які проживають на НПУТ, усіх 
проблем це нововведення не вирішило. Віддалена 
ідентифікація за допомогою застосунку «Дія», яка 

84 Розрахунки здійснено на підставі неофіційних даних, наданих представниками на місцях.
85 Див. розділ «Чинна нормативно-правова база».
86 Для отримання пенсійних та інших соціальних виплат на ПУТ, пенсіонери й інші мешканці НПУТ мають стати на облік як ВПО.

наразі є еквівалентом особистої ідентифікації у 
відділенні Ощадбанку на ПУТ, дасть пенсіонерам 
із НПУТ можливість продовжувати отримувати 
належні їм пенсійні виплати. Віддалена ідентифікація 
на порталі Пенсійного фонду через Ощадбанк 
не пов’язана з віддаленим підтвердженням і 
поновленням довідки про взяття на облік ВПО86. 
Станом на час підготовки цього ОГП, Уряд України, 
починаючи з березня 2020 року, призупинив дію 
вимог про особисту верифікацію на весь період, 
поки триває пандемія COVID-19, до завершення 
30-денного періоду після скасування карантину. 
Відповідно, тестування системи цифрового 
підтвердження статусу ВПО ще не проводили. Усі 
види онлайн-підтвердження можуть становити 
проблему для найуразливіших груп населення, 
зокрема пенсіонерів і людей з інвалідністю, які 
проживають на НПУТ, оскільки в більшості з них 
може не бути необхідних документів для отримання 
цифрового підпису через сервіс «Дія», забракнути 
коштів для придбання ноутбуків чи смартфонів, або 
ж у них може буде відсутній доступ до онлайн-послуг 
з інших причин. Ще зарано робити висновок щодо 
того, чи матиме можливість віддаленої ідентифікації 
значний вплив на забезпечення доступу до послуг 
для мешканців НПУТ, особливо зважаючи на 
обмежений доступ до мережі Інтернет, низький 
рівень цифрової грамотності, а також збереження 
необхідності поїздок на ПУТ, навіть якщо певні етапи 
адміністративних процесів можна буде здійснити 
онлайн. Найімовірніше, найуразливіші мешканці 
НПУТ, зокрема літні люди й люди з інвалідністю, не 
зможуть скористатися цифровими/віддаленими 
послугами без сторонньої допомоги.

Жінки
• З 2,9 мільйона людей, які потребують допомоги, 

більшість становлять жінки й дівчинки (54 % або 
1,6 млн осіб). Крім того, на ПУТ 71 % господарств 
очолюють жінки. Цей показник ще вищий 
для населення у віці старше за 60 років, де 
частка очолюваних жінками домогосподарств 
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становить 88 %87. Хоча жінки частіше очолюють 
домогосподарства в постраждалих від конфлікту 
районах України, вони також частіше, ніж чоловіки, 
стикаються з багатосекторальними потребами88. 
Вважається, що подібна ситуація й на НПУТ, але 
достовірні й узгоджені дані на підтвердження 
цього відсутні.

• Наслідки обмежень, пов’язаних з COVID-19, 
впливають на жінок набагато сильніше. Більш 
ніж половина жінок (56  %) повідомляють про 
те, що під час карантину виконання домашніх 
справ і догляд за дітьми впливали на їхню 
професійну діяльність, а 10 % жінок доводилося 
працювати вночі, оскільки вдень вони займалися 
домашніми справами89. Крім того, згідно з 
інформацією, наданою Державним центром 
зайнятості, протягом періоду карантину кількість 
чоловіків і жінок, які отримали статус безробітних, 
була однаковою, але чоловікам набагато 
частіше вдавалося знайти роботу, як порівняти 
з жінками90. Очікують, що ситуація й надалі 
погіршуватиметься внаслідок нестабільності у 
сфері безпеки та обмеження засобів існування, які 
ще більше скоротилися через пандемію COVID-19. 
Повідомляють, що в найскладнішому становищі 
перебувають жінки пенсійного віку, зокрема ті, 
що проживають на НПУТ. Оскільки пенсії, які 
отримують жінки, у середньому на 30  % менші, 
ніж у чоловіків, то витрати, пов’язані з перетином 
«лінії розмежування» або проїздом через 
територію Російської Федерації для отримання 
пенсійних виплат на ПУТ, мають на них значно 
сильніший негативний економічний вплив91.

• Жінки і дівчинки становлять приблизно третину 
постраждалих серед цивільного населення, 
а наслідки загибелі або поранення людей, 

87 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in Government Controlled Areas of Donetsk and Luhansk Oblasts within 20  km of the Line of 
Contact’, May 2021.

88 Там само.
89 ПРООН. Вплив COVID-19 на права жінок в Україні. — Листопад 2020 року.
90 Там само.
91 Там само.
92 СММ ОБСЄ. Ґендерні аспекти моніторингової діяльності СММ: сприйняття безпеки жінками та їхній внесок у мир і безпеку. — 2021 рік.
93 ПРООН. Вплив COVID-19 на права жінок в Україні. — Листопад 2020 року.
94 Там само.
95 Amnesty International. Не приватна справа: Домашнє й сексуальне насильство щодо жінок на сході України. — 2020 рік.

спричинених бойовими діям чи підривами на 
ВЗВ і мінах, також впливають на доступність 
засобів існування та їхнє соціально-економічне 
становище. Як зазначалось у нещодавньому звіті 
ОБСЄ, загибель або поранення чоловіка може 
призвести до ще більших соціально-економічних 
труднощів для жінок, зокрема збільшення обсягів 
неоплачуваної роботи по догляду, подальше 
погіршення фінансового становища й посилення 
ризиків для психічного здоров’я92.

• Серйозніші фінансові проблеми, з якими 
стикаються жінки, як порівняти з чоловіками, 
підвищують для них ризики, пов’язані з гендерно 
зумовленим насильством (ГЗН), сексуальною 
експлуатацією та торгівлею людьми. Особливо 
це стосується населення, яке постраждало 
внаслідок конфлікту. Приблизно 10  % учасників 
опитування потерпали від домашнього 
насильства до початку карантину, і приблизно 
половина з них (56 %) повідомили про погіршення 
ситуації після запровадження обмежень, 
пов’язаних з COVID-1993. Найімовірніше, під час дії 
карантинних обмежень повідомлення про значну 
кількість фактів ГЗН не надавали, оскільки 
внаслідок проживання разом із кривдником 
жінки й дівчата не мали можливості звертатися 
до правоохоронних органів94. У постраждалих 
унаслідок конфлікту районах повідомлення 
про факти ГЗН також у багатьох випадках 
не надходять з таких причин, як присутність 
військових, низький рівень безпеки, відсутність 
чи руйнування верховенства права та поширена 
фактична чи очікувана безкарність винних у 
насильстві95. Жінки неохоче заявляють про 
жорстоке поводження й насильство, загалом, 
через (недоречне) почуття сорому, провини, страх 
подальшого переслідування, засудження в їхній 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/democratic_governance/covid-impact-on-women-rights-in-ukraine.html
https://www.osce.org/files/f/documents/9/3/498453.pdf
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/democratic_governance/covid-impact-on-women-rights-in-ukraine.html
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/EUR5032552020UKRAINIAN.pdf
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власній громаді та відсутність інформації про те, 
куди і як звертатися по допомогу96. Крім того, у 
період з грудня 2019 року по травень 2021 року 
ОБСЄ задокументувала отримання численних 
повідомлень про випадки надання сексуальних 
послуг заради виживання97.

• Близько 56  % жінок на ПУТ Донецької та 
Луганської областей повідомили про наявність у 
надавачів допомоги механізмів подання скарг98 і 
заявили про те, що надають перевагу отриманню 
інформації від міжнародних гуманітарних 
організацій (69 %)99.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО)
• ВПО в Україні забезпечено сприятливе 

середовище захисту100, та інтеграція в місцеві 
громади є бажаним довгостроковим рішенням. 
Основні проблеми в напрямі захисту ВПО 
2022 року стосуються скасування зв’язку між 
реєстрацією як ВПО та отриманням доступу до 
послуг і пільг, розширення доступу до житлових 
програм, сприяння економічній інтеграції та 
розв’язання проблем ВПО, які все ще мешкають у 
місцях компактного проживання101. 

• Більшість ВПО не планує повертатися. 82 % ВПО 
проживають на нових місцях уже понад три 
роки. Хоча 19  % ВПО планують повернутися до 
місць постійного проживання після завершення 
конфлікту, 39  % не мають такого наміру102. 39  % 
ВПО стверджують, що їм удалося інтегруватися 

96 Там само.
97 СММ ОБСЄ. Ґендерні аспекти моніторингової діяльності СММ: сприйняття безпеки жінками та їхній внесок у мир і безпеку. — 2021 рік.
98 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetska and Luhanska oblasts, Ukraine’, July – August 2020.
99 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetska and Luhanska oblasts, Ukraine’, July – August 2021.
100 Дані Уряду про кількість ВПО відрізняються від базових розрахунків, проведених гуманітарними місіями, оскільки вони також 

ураховують мешканців НПУТ, які не змінили місця проживання, але водночас є зареєстрованими як ВПО, щоби мати доступ до 
державних послуг, отримувати пенсійні та соціальні виплати.

101 Секторальний аналіз. Захист.
102 СММ ОБСЄ. Ґендерні аспекти моніторингової діяльності СММ: сприйняття безпеки жінками та їхній внесок у мир і безпеку. — 2021 рік.
103 Там само.
104 МОМ. Звіт Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами, вересень 2020 року. — 

Березень 2021 року.
105 Там само.
106 За розрахунками Міністерства соціальної політики України.
107 МОМ. Звіт Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами, вересень 2020 року. — 

Березень 2021 року.

тільки частково, а 50  % повідомили про свою 
повну інтеграцію. За даними звіту МОМ, рівень 
зайнятості серед респондентів, які заявляють 
про часткову інтеграцію, був нижчим (38  %), 
як порівняти з тими, хто почувався повністю 
інтегрованим (52 %)103.

• Економічне становище уразливих ВПО 
залишається скрутним: приблизно половина 
учасників опитування, яке проводили в першому 
кварталі 2021 року, зазначили, що в них є «гроші 
тільки на їжу» або що їм доводиться «скорочувати 
навіть витрати на харчування»104. Повідомляють, 
що ситуація з ВПО віком 60 років та більше й 
людьми з інвалідністю ще гірша. Серед них у 
такій ситуації перебувають відповідно 67 % і 69 % 
респондентів105.

• Середньомісячний дохід на члена 
домогосподарства ВПО становить 3 651  грн 
(137 дол. США) та є на 14  % нижчим за розмір 
прожиткового мінімуму106 (4 224  грн або 
159  дол.  США), а також на 40  % меншим за 
середній дохід на члена домогосподарства в 
країні (6 267  грн або 235  дол.  США станом на 
грудень 2020 року). Основним джерелом доходу 
ВПО залишалися заробітна плата й державна 
підтримка (60  % та 54  % відповідно). Водночас 
очолювані жінками домогосподарства з дітьми, 
літні люди та сім’ї з людьми з інвалідністю 
повідомили, що вони покладаються на 
державну підтримку107.

https://www.osce.org/files/f/documents/9/3/498453.pdf
https://reach-info.org/ukr/TA_2020/
https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
https://www.osce.org/files/f/documents/9/3/498453.pdf
http://ukraine.iom.int/sites/default/files/nms_round_18_19_ukr.pdf
http://ukraine.iom.int/sites/default/files/nms_round_18_19_ukr.pdf


ЧАСТИНА	1:		ВПЛИВ	КРИЗИ	І	ГУМАНІТАРНІ	НАСЛІДКИ

35

• Серед усіх наявних проблем пріоритетом 
залишається розв’язання житлових питань ВПО 
(на довгостроковій чи постійній основі), що 
вважають передумовою до успішної інтеграції. 
Більшість ВПО витрачають значну частину своїх 
коштів на оренду, так що на покриття інших 
основних потреб майже нічого не залишається. 
Водночас доступні житлові рішення відсутні 
на рівні, необхідному для задоволення 
потреб найуразливіших ВПО. Найбільшим 
попитом серед ВПО користуються програма 
доступного житла, яка передбачає розподіл 
витрат на придбання житла в рівних частках 
між державою та ВПО, і різноманітні пільгові 
умови іпотечного кредитування108. Водночас 
розмір наявного фінансування, а це приблизно 
340  млн  грн (12,8  млн дол. США), передбачених 
Державним бюджетом на 2021 рік, і 25,5 млн євро 
(приблизно 30 млн дол. США) у рамках договору 
з німецьким державним банком розвитку KfW, 
набагато нижчий за той рівень, який потрібен для 
довгострокового забезпечення житлом сотень 
тисяч людей. Згідно з результатами аналізу, 
проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості, 
залежно від регіону, найбільшим попитом на 
вторинному ринку житла України користуються 
квартири вартістю від 30 000 до 50 000 дол. США109. 
Таким чином, виділене на 2021 рік фінансування 
житлових програм забезпечить довгострокові 
рішення лише кільком тисячам сімей ВПО. Крім 
того, ВПО продовжують проживати в приблизно 
160 центрах компактного проживання, більшість 
з яких розташовано в Донецькій, Харківській і 
Дніпропетровській областях. Серед мешканців 
центрів є приблизно 1 800 літніх людей і 1 500 дітей 
віком до 18 років. Гуманітарні партнери визначили, 
що мешканці центрів компактного проживання 
відчувають найбільшу потребу в допомозі на 

108 NRC. Житло для ВПО в Україні: кроки до довгострокових рішень. — Серпень 2021 року.
109 НВ Бізнес. Вартість житла: + 7 % вторинка, +15 % — первинка. Що далі? — 24 червня 2021 року.
110 Секторальний аналіз. Житло.
111 МОМ. Звіт Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами, вересень 2020 року. — 

Березень 2021 року.
112 Там само.
113 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetska and Luhanska oblasts, Ukraine’, July – August 2020.
114 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetska and Luhanska oblasts, Ukraine’, July – August 2021.
115 Там само.

зимовий період, індивідуальній правовій допомозі 
та довгострокових житлових рішеннях110.

• Різні групи ВПО продовжують стикатися з різними 
проблемами в громадах, які їх приймають. 
Для очолюваних жінками домогосподарств з 
дітьми безробіття залишається першочерговою 
проблемою, а для домогосподарств з людьми з 
інвалідністю серйозною проблемою є доступ до 
медичних послуг і ліків. Люди віком від 60 років 
стурбовані насамперед відсутністю можливості 
повернутися на своє постійне місце проживання 
в регіоні, що постраждав від конфлікту111. 

• Пандемія COVID-19 збільшила тиск на 
психологічний стан ВПО, психічне здоров’я 
яких уже постраждало внаслідок викликаних 
конфліктом травм і загибелі близьких людей. 
Більшість респондентів повідомили про 
стурбованість власним здоров’ям і здоров’ям та 
безпекою своїх рідних (69 % і 73 % відповідно). У 
період з грудня 2020 року до березня 2021 року у 
більш ніж 50 % учасників опитування посилилося 
занепокоєння їхнім фінансовим становищем і 
достатністю коштів для придбання необхідних 
продуктів харчування та ліків112.

• Близько 66 % ВПО на ПУТ Донецької та Луганської 
областей повідомили про наявність у надавачів 
допомоги механізмів подачі скарг113 і заявили, 
що про те, що надають перевагу отриманню 
інформації від міжнародних гуманітарних 
організацій (73 %)114. 51 % ВПО, які проживають на 
ПУТ двох постраждалих областей заявили про те, 
що хотіли би отримувати інформацію про те, як 
зареєструватись для одержання допомоги115.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08_2021_nrc_housing_for_idps_ukr.pdf
https://biz.nv.ua/ukr/experts/cini-na-neruhomist-chi-varto-kupuvati-zhitlo-zaraz-i-yake-same-novini-ukrajini-50167267.html
http://ukraine.iom.int/sites/default/files/nms_round_18_19_ukr.pdf
https://reach-info.org/ukr/TA_2020/
https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
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Люди з інвалідністю
• Люди з інвалідністю стикаються з додатковими 

складностями щодо доступу до медичних та інших 
соціальних послуг, харчових продуктів, зайнятості 
й освіти. У значної кількості літніх людей відсутня 
офіційна довідка про інвалідність, унаслідок чого 
вони не мають можливості отримувати відповідну 
державну соціальну допомогу116. Через гірший 
фізичний стан люди з інвалідністю вразливіші 
до важкого перебігу захворювання COVID-19, що 
зменшує їхні шанси на одужання.

• Хоча надання широкого спектру державних послуг 
за допомогою застосунку «Дія» є схвальним, літні 
люди й люди з інвалідністю можуть мати обмежені 
можливості доступу до цих послуг, якщо не буде 
вжито заходів щодо підвищення їхньої доступності. 
З огляду на те, серед тих, хто потребує допомоги, 
кожна третя людина є старшою за 60 років і більш 
ніж кожна десята людина має інвалідність117, значна 
частина найуразливішого населення на НПУТ може 

116 WHO, ‘Access to Health-Care Services for Older Persons and Persons with Disabilities Living in Eastern Ukraine along the “Contact Line”, 2021.
117 JIAF.

не мати можливості, інфраструктури та пристроїв 
(наприклад, смартфона) для доступу до державних 
послуг в Інтернеті. Їм і надалі доведеться або долати 
складний шлях на ПУТ, або ризикувати втратити 
соціальні пільги та виплати, або намагатися знайти 
надійних помічників, які допоможуть цій категорії 
населення отримати доступ до зазначених послуг.

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

Гострота гуманітарних умов та кількість людей, які потребують допомоги
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341237/WHO-EURO-2021-2038-41793-57267-eng.pdf
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Діти
• За підрахунками, збройний конфлікт, що триває у 

Донецькій та Луганській областях, вплинув майже 
на 1 мільйон дітей, 380  000 з яких потребують 
допомоги й захисту. У Донецькій та Луганській 
областях зростає покоління дітей, які ніколи не 
знали життя поза конфліктом і для яких бойові 
дії, що тривають, є нормою. З початку конфлікту 
було пошкоджено понад 750 закладів освіти, і 
в багатьох інших виникли перерви в навчанні. 
За підрахунками, бойові дії вплинули на понад 
700  000 дітей і вчителів у понад 3 500 закладів 
освіти у двох областях. Понад 250  000 дітей, 
які проживають поблизу «лінії розмежування», 
регулярно стикаються з обстрілами, наземними 

118 Освітній кластер.
119 UNICEF, ‘Humanitarian Action for Children’, 2021. 
120 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in Government Controlled Areas of Donetsk and Luhansk Oblasts within 20 km of the Line of 

Contact’, May 2021.
121 Там само.
122 Там само.
123 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in – Government Controlled Areas of Donetsk and Luhansk Oblasts within 20 km of the Line of 

Contact’, May 2021.
124 UNICEF, ‘Humanitarian Action for Children’, 2021.

мінами й ВЗВ, що збільшує ризик отримання ними 
фізичних травм і психічних розладів118. 

• Доступ до освіти для близько 614 000 дітей119 у 
Донецькій і Луганській областях залишається 
істотно обмеженим унаслідок пандемії COVID-
19, пов’язаних з нею обмежень та погіршення 
економічного становища сімей з дітьми. Серед 
домогосподарств з дітьми шкільного віку 
(20  %) 14  % повідомили, що принаймні одна 
їхня дитина не могла відвідувати очні заняття 
протягом щонайменше одного місяця впродовж 
навчального року у зв’язку з проблемами зі 
здоров’ям, які є однією з основних перешкод120. 
25 % сімей з дітьми шкільного віку повідомляли 
про проблеми з дистанційним навчанням. Цей 
показник є набагато вищим у сільській місцевості 
поблизу «лінії розмежування», де 47  % сімей 
вказували на труднощі з дистанційною освітою121. 
Приблизно половина (42 %) сімей повідомили, що 
в них не було можливості придбати все необхідне 
шкільне приладдя, і цей показник є набагато 
вищим, ніж 2019 року (27 %)122. 

• Доступ до навчання для дітей з інвалідністю, 
що проживають у Донецькій та Луганській 
областях, які потерпають від конфлікту, є 
надзвичайно обмеженим. 98  % сімей з дітьми 
шкільного віку з інвалідністю повідомили, що 
відсутність інклюзивного середовища, зокрема 
інфраструктури, є головною перешкодою для 
відвідування школи123. Крім того, щонайменше 
42  000 дітей, зокрема дітей з інвалідністю, було 
відправлено додому зі шкіл-інтернатів без 
попередньої перевірки їхніх сімейних умов, що 
створило для таких дітей ще більшу загрозу 
жорстокого поводження та бездоглядності124.
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https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-action-children-2021-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021-HAC-Ukraine.pdf


ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2022 Р.

38

Вплив на системи й послуги
Конфлікт завдав значної шкоди системам і службам 
у постраждалих районах та вплинув, зокрема, на 
транспортну й дорожню інфраструктуру, об’єкти 
енерго- та водопостачання. Розділення Донецької 
та Луганської областей «лінією розмежування» 
завдовжки 427  км порушило систему послуг, 
транспортні та ринкові зв’язки, і понад 200  000 
мешканців громад на ПУТ, які проживають поблизу 
«лінії розмежування», залишаються відрізаними 
від основних служб та місцевих ринків через 
небезпеку, відсутність громадського транспорту 
й браку можливостей для працевлаштування. 
Повідомляють, що проблеми з доступом до послуг, 
наприклад до медичних, банківських і поштових 
послуг, які становлять невіддільну умову виплати 
пенсій та інших видів соціальної допомоги, є 
помітнішими в невеликих населених пунктах125. Ці 
висновки узгоджуються з багатосекторальною 
оцінкою потреб, у межах якої було встановлено 
чотири географічні зони, розташовані поблизу «лінії 
розмежування» на ПУТ, рівень гостроти потреб яких 
визначено як надзвичайний (рівень 4).

Через процеси децентралізації виникають ризики 
порушення надання основних послуг під час 
перехідного етапу, що може мати довгострокові 
наслідки. Реформа децентралізації, про яку 
йдеться в частині «Політичний контекст» розділу 
1.1, у поєднанні з іншими поточними реформами, 
є комплексною. Реформа впливає на місцеві 
бюджети, передбачає створення або реорганізацію 
центрів надання послуг та, відповідно, доступу до 
послуг, у період, коли для вже нестабільні системи 
намагаються подолати додаткові потрясіння, 
спричинені пандемією COVID-19 та енергетичною 
кризою. Центри надання послуг було реорганізовано 
за територіальним принципом, і наразі вони можуть 
надавати послуги виключно на території громади 
або військово-цивільної адміністрації (ВЦА), у 
межах якої знаходиться відповідний центр, а деякі 
ВЦА відчувають значні затримки з призначенням 
керівництва, що перешкоджає функціюванню 

125 UNHCR, ‘Protection Monitoring in 98 communities in the 0-5 km zone from the “contact line”’, February 2021.
126 З міркувань безпеки місцеві вибори, які було перенесено на березень 2021 року, не проводилися у 18 населених пунктах поблизу 

«лінії розмежування» на ПУТ Луганської та Донецької областей.
127 Моніторинг реагування Кластера з питань захисту.

нових установ і, як наслідок, наданню послуг126. 
Наприкінці листопада 2021 року було призначено 
останнього керівника ВЦА в Донецькій області. 
Крім того, рішення центральних органів виконавчої 
влади, що мають істотний фінансовий вплив, мають 
виконуватися на рівні громади/ЦВА, і основний 
фінансовий тягар буде покладено на самі громади/
ВЦА. Несприятливі прогнози довгострокового 
розвитку територій, які постраждали від конфлікту, 
є ще однією підставою для занепокоєння, оскільки 
громадам/ВЦА необхідно збирати податки й 
підтримувати оптимальні рівні доходу з урахуванням 
потреб населення та водночас брати на себе новий 
обсяг відповідальності з надання послуг.

Хоча інформація щодо НПУТ є непослідовною та 
ненадійною, повідомляють, що населення все більше 
покладається на місцеві механізми пристосування 
з огляду на суттєве обмеження перетину через 
«лінію розмежування», та користується послугами, 
які надають на НПУТ і Російська Федерація. Згідно 
з повідомленнями, ці системи здатні задовольняти 
лише базові потреби, що є недостатнім для 
забезпечення соціально-правового захисту й 
поліпшення ситуації. Це узгоджується з висновками 
міжсекторального аналізу потреб на НПУТ, який 
вказує на «надзвичайний» рівень гостроти потреб у 
всіх географічних зонах НПУТ. Крім того, за оцінкою 
місцевих партнерів, обсяг гуманітарної допомоги 
є обмеженим та не основним способом підтримки 
для постраждалого населення, оскільки програми 
допомоги стикаються з затримками через 
багаторівневі бюрократичні процедури, обмеження 
щодо видів діяльності, які дозволено здійснювати, 
і заходи контролю. Станом на жовтень 2021 року 
менш як 10  % мешканців НПУТ, яким планували 
надати допомогу, отримали її в межах заходів 
соціально-правового захисту, реалізація яких є 
чутливим питанням127.

Унаслідок пандемії COVID-19 медичні установі 
на ПУТ Донецької та Луганської областей були 
змушені спрямувати наявні в них ресурси на 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzdhZTNjODYtZTFkZS00ODMxLTk5MGEtNDQwNDczOTU4Zjc4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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реагування на COVID-19. Повідомляють, що 
боротьба з COVID-19 призвела до скорочення обсягу 
медичних послуг, які не пов’язані з COVID-19, у 36 % 
медичних закладів, в яких проводилось опитування 
на ПУТ, оскільки інші основні медичні послуги, 
зокрема лікування хворих на туберкульоз, пацієнтів 

128 ПГР: Україна. Оновлені потреби для подолання коронавірусної хвороби COVID-19. — Липень 2020 р.

зі СНІД/ВІЛ, допомога під час пологів та догляд за 
новонародженими дітьми, діаліз і лікування інших 
хронічних захворювань, які потребують постійного 
догляду в медичних закладах, було визначено як 
менш пріоритетні128. Повідомляють, що майже 60 % 
центрів первинної медико-санітарної допомоги 
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2020_revised_hrp_due_to_the_covid-19_pandemic_ua.pdf
https://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html
https://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html
https://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html
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заохочують громадян до самостійного лікування 
вдома, якщо це можливо129. Унаслідок ситуації, 
що склалася, медичні заклади регіону, які вже 
перебували в скрутному становищі, опинилися 
на межі своїх можливостей, і повідомляють про 
нестачу персоналу на рівні від 30  % до 50  % у 
лікарнях, призначених для лікування COVID-19130. 
У 34 населених пунктах, розташованих уздовж 
«лінії розмежування», доступ до пунктів першої 
допомоги залишається надзвичайно ускладненим, 
і в 51 населеному пункті відсутній піший доступ 
до аптек131. Крім того, з міркувань безпеки послуги 
швидкої допомоги недоступні для мешканців 24 
прифронтових громад132. Перевірена й узгоджена 
інформація щодо ситуації в населених пунктах 
уздовж «лінії розмежування» на НПУТ відсутня.

Обстріли критичної інфраструктури водопостачання 
та водовідведення продовжують ускладнювати 
доступ до основних послуг для сотень тисяч 
жителів. Мережі водопостачання, водовідведення 
та електропостачання, розташовані на «лінії 
розмежування» або поблизу неї, продовжують 
відчувати на собі вплив бойових дій. За перші десять 
місяців 2021 року було зафіксовано 20 випадків 
порушення безпеки, що вплинули на постачання 
питної води та водовідведення в районах, які 
постраждали внаслідок конфлікту, і цей показник 
є найнижчим за весь період, починаючи з моменту 
запровадження системи моніторингу у 2016 році133. 
Попри це, деякі об’єкти критичної інфраструктури 
неодноразово потрапляли під обстріли. Одним 
з таких об’єктів була насосна станція першого 
підйому Південно-Донбаського водогону, яка 
постачає питну воду для 1,1  млн людей. Насосна 
станція постраждала чотири рази за перші десять 
місяців 2021 року. Хоча більшість окремих перебоїв 
водопостачання були короткотривалими, у партнерів 

129 COVID-IMST / WHO and Health Cluster, Presentation on the Impact of COVID-19 on EHS (Essential Health Services) Preliminary assessment 
finding in GCA, September 2021.

130 Кластер охорони здоров’я. COVID-19 у Донецькій області (ПУТ): оцінка лікарняної готовності та спроможності. — Січень-березень 
2021 р.; COVID-19 у Луганській області (ПУТ): оцінка лікарняної готовності та спроможності. — Листопад 2020 р. 

131 UNHCR, ‘Protection Monitoring in 98 communities in the 0-5 km zone from the “contact line”, February 2021.
132 Там само.
133 Кластер ВСГ. Система моніторингу безпекових інцидентів з об’єктами ВСГ.
134 WASH Cluster, ‘WASH Cluster Alert Bulletin’, September 2021.
135 WASH Cluster.

Кластера ВСГ відсутня можливість забезпечувати 
потреби в разі припинення водопостачання на 
триваліший період134. Крім того, значні затримки в 
узгодженні локальних режимів припинення вогню 
для проведення термінового ремонту пошкоджених 
трубопроводів можуть впливати на забезпечення 
централізованого теплопостачання, яке 
розпочалося в середині жовтня 2021 року. Інциденти 
з об’єктами критичної інфраструктури ВСГ можуть 
призводити для зупинки надання відповідних 
послуг, внаслідок чого велика кількість людей 
залишиться без доступу послуг водопостачання, 
водовідведення або теплопостачання, або ж такий 
доступ буде значно обмежено.

Інциденти з об’єктами водопостачання та 
водовідведення в 2021 році135

Кількість інцидентів

МІСЯЦЬ ІНЦИДЕНТИ МІСЯЦЬ ІНЦИДЕНТИ

січень 4 липень 2

лютий 0 серпень 0

березень 4 вересень 3

квітень 0 жовтень 2

травень 4 листопад 3

червень 1

Деякі об’єкти критичної інфраструктури, зокрема 
система водопостачання компанії «Вода 
Донбасу», яка є основним постачальником 
питної води 3,9  мільйона людей по обидва боки 
«лінії розмежування», ще до початку збройного 
конфлікту була застарілою та ненадійною й 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-covid-19-donetsk-oblast-gcahospital-readiness-and-capacity
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-covid-19-donetsk-oblast-gcahospital-readiness-and-capacity
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hc_health_readiness_report_luhansk_gca_ukr.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzdhZTNjODYtZTFkZS00ODMxLTk5MGEtNDQwNDczOTU4Zjc4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://reliefweb.int/report/ukraine/wash-cluster-ukraine-alert-bulletin-01-september-2021-issue-16
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критично потребує ремонту136. Крім того, зміни в 
структурі управління компанією «Вода Донбасу» 
та непослідовна стратегія щодо сприяння 
погашенню колосальної заборгованості, пов’язаної 
з роботою у зоні конфлікту, створили значну 
загрозу для подальшої роботи системи й призвели 
до виникнення додаткових ризиків, пов’язаних 
із забезпеченням доступу до чистої води для 
мільйонів людей. Водопостачання також має 
вирішальне значення для опалення взимку. Майже 
73  % домогосподарств покладаються на водяні 
системи опалення, оскільки вони використовують 
або міську централізовану систему постачання, або 
побутові опалювальні котли137. Приблизно третина 
домогосподарств, що знаходяться на ПУТ Луганської 
та Донецької областей, потребують допомоги у 
зв’язку з водопостачанням, починаючи з доступу 
до поліпшених джерел водопостачання до проблем 
невідповідного зберігання води138. Найбільше від 
перебоїв у водопостачанні страждають мешканці 
ізольованих населених пунктів, оскільки в них 
немає інших джерел водопостачання. Під час 
пандемії COVID-19 відсутність води впливає на 
спроможність людей мити руки та дотримуватися 
гігієнічних правил, необхідних для стримування 
вірусу, і 13  %139 домогосподарств повідомляє про 
потребу в допомозі зі звичайним дотриманням 
гігієнічних правил.

Попри те, що прийняття в серпні 2021 року плану 
заходів щодо реалізації Декларації про безпеку 
шкіл стало позитивною та своєчасною подією, 
освітня інфраструктура досі зазнає впливу бойових 
дій. За даними Освітнього кластера, за період з січня 
по листопад 2021 року заклади освіти потрапляли 
під обстріли 12 разів, зокрема 11 разів на НПУТ та 
один раз — на ПУТ. Цей показник є вищим проти 
аналогічного періоду 2020 року, протягом якого було 
зареєстровано 10 випадків на НПУТ та 1 на ПУТ. 
Незважаючи на те, що об’єкти інфраструктури, згідно 
з повідомленою інформацією, зазнали незначного 

136 ЮНІСЕФ. Оцінка ризиків системи водопостачання КП «Компанія «Вода Донбасу». — Жовтень 2019 року.
137 Кластер ВСГ. Дослідження Кластеру з питань води, санітарії та гігієни про гуманітарні потреби на сході України. — Листопад 2021 року.
138 Там само.
139 Там само.
140 Education Cluster, ‘Attacks on Education in Ukraine, Situation Report’, May 2020.
141 За даними Освітнього кластера.
142 За даними Освітнього кластера.

пошкодження, вплив обстрілів на фізичне й психічне 
здоров’я дітей і вчителів є істотним. Найгіршим 
роком для навчальної інфраструктури став 2017-й, 
коли було пошкоджено 43 заклади освіти140.

Інциденти із закладами освіти в 2021 році141

Кількість інцидентів

МІСЯЦЬ ІНЦИДЕНТИ НА ПУТ / НПУТ

січень 0 0	/	0

лютий 1 1	/	0

березень 1 1	/	0

квітень 0 0	/	0

травень 2 2	/	0

червень 0 0	/	0

липень 1 1	/	0

серпень 4 4	/	0

вересень 1 1	/	0

жовтень 2 1	/	1

листопад 3 3	/	0

COVID-19 продовжує перешкоджати доступу дітей 
до освіти, який для багатьох з них уже був складним 
ще до початку пандемії. Хоча під час весняної 
хвилі пандемії заклади освіти на ПУТ перейшли на 
дистанційне навчання або подовжили канікули, під 
час поточної хвилі умовою продовження роботи 
закладів освіти є вакцинація 100  % вчителів і 
допоміжного персоналу, якщо в населеному пункті 
застосовують «обмеження червоної зони». Попри 
те, що школи в Донецькій та Луганській областях 
повідомили про вакцинацію 85  % персоналу 
станом на середину листопада142, що є найвищим 

https://www.unicef.org/ukraine/reports/VD-risk-assessment-2019
https://reliefweb.int/report/ukraine/attacks-education-ukraine-situation-report-4-may-2020
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показником у країні, цей рівень є недостатнім 
для продовження очного навчання в період дії 
вимог «червоної зони». Унаслідок цього школи 
перейшли на дистанційне навчання. Повідомляють, 
що приблизно в цей же час на дистанційне 
навчання перейшли школи на НПУТ Луганської та 
Донецької областей.

Хоча для усунення прогалин у сфері освіти було 
запроваджено дистанційне навчання, деякі діти 
стикаються з труднощами в отриманні доступу 
до цих послуг через поганий інтернет-зв’язок або 
його відсутність, брак необхідного навчального 
приладдя, а також обмежену спроможність 
учителів організовувати заняття онлайн. Згідно 
з даними Освітнього кластера, так звана «втрата 
якості навчання» протягом 2020–2021 навчального 
року оцінюється на рівні 20–30  %. Перерви 
в навчанні, прогалини в догляді за дітьми та 
відсутність шкільних автобусів особливо помітні в 
районах, що постраждали внаслідок конфлікту.

Позитивним моментом є те, що 2021 року, 
незважаючи на обмеження пересування, 2  083 
випускники шкіл, які розміщені на НПУТ, вступили 
до закладів вищої освіти на ПУТ, що є найвищим 
показником з 2016 року.

Пов’язані з COVID-19 обмеження на перетин «лінії 
розмежування» продовжують ускладнювати 
доступ до основних послуг, пенсій та інших 
соціальних виплат. КПВВ «Станиця Луганська» 
працював майже постійно (за винятком його 
закриття на один місяць з 9 жовтня по 10 листопада 
2021 року у зв’язку з погіршенням епідеміологічної 
ситуації), але переміщення на ПУТ через КПВВ 
«Новотроїцьке»/«Оленівка» дозволено виключно за 
завчасно узгодженими на НПУТ списками тільки на 
підставі обставин гуманітарного характеру.  Оскільки 
перетинати «лінію розмежування» дозволено 
тільки певним категоріям людей, повідомляли, що 
певна кількість жителів НПУТ вибирає дорожчий 
і складніший шлях через територію Російської 
Федерації, про що докладно розповідалося в пункті 
1.2 «Вплив на людей».

Попри те, що пов’язана з COVID-19 криза дала 

поштовх діджиталізації державних послуг в Україні, 
люди, які не мають смартфонів або не можуть ними 
користуватися, під час пандемії COVID-19 опинилися 
в невигідному становищі під час перетину КПВВ. 
Обов’язкова вимога використовувати застосунок 
для смартфона для моніторингу самоізоляції 
ускладнила перетин «лінії розмежування» для 
людей, які не мають смартфонів або з’єднання з 
Інтернетом. Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 грудня 2021 року було скасовано пов’язані 
з COVID-19 вимоги щодо в’їзду на ПУТ через КПВВ 
на «лінії розмежування». Рішення набрало чинності 
30 грудня. Крім того, було скасовано вимогу 
обов’язкового встановлення мобільного застосунку 
«Дій вдома», а також самоізоляції при в’їзді на ПУТ. 
Це позитивний крок у напряму усунення обмежень 
свободи пересування. 

Хоча надання широкого спектру державних послуг, 
як-от віддалена перевірка за допомогою застосунку 
«Дія» та інших онлайн-послуг, заслуговує схвалення, 
літні люди та люди з інвалідністю можуть мати 
обмежені можливості доступу до цих послуг, якщо 
не буде вжито заходів щодо підвищення їхньої 
доступності. Для отримання докладнішої інформації 
зверніться до розділу 1.2 «Вплив на людей».

Вплив на гуманітарний доступ
У цьому розділі розглядається доступ працівників 
гуманітарних організацій до людей, які потребують 
допомоги. Для отримання докладнішої інформації 
щодо доступу людей до систем і послуг зверніться до 
попереднього розділу «Вплив на системи й послуги».

З початку конфлікту на доступ гуманітарних 
організацій до постраждалого населення впливає 
динаміка конфлікту, інтенсивність бойових дій, 
політичні й дипломатичні зрушення і, починаючи 
з 2020 року, пандемія COVID-19. На НПУТ з 
липня 2015 року доступ гуманітарної допомоги 
та пересування персоналу були надзвичайно 
обмеженими, коли більшість агентств з надання 
допомоги були вимушені залишити цю територію. 
Попри надзвичайно обмежений доступ до надання 
гуманітарної допомоги й пересування персоналу на 
НПУТ, упродовж останніх шести років гуманітарним 
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організаціям удавалося забезпечувати виконання 
гуманітарних програм і реагувати на критичні 
потреби населення.

В умовах надзвичайно обмеженого доступу до 
населення, яке потребує допомоги, у поєднанні з 
критичною гостротою потреб на НПУТ, протягом 
2021 року відзначалися деякі позитивні зрушення 
у фізичному доступі гуманітарних організацій до 
Луганської області (НПУТ). Доставка гуманітарної 
допомоги на НПУТ Луганської області була особливо 
ускладненою внаслідок відсутності пунктів перетину 
для транспортних засобів безпосередньо з ПУТ на 
НПУ та обтяжливих бюрократичних процедур для 
транзиту вантажів через НПУТ Донецької області.

Починаючи з 2021 року, працівники гуманітарних 
організацій можуть регулярно користуватися 
пішим перетином через КПВВ «Станиця Луганська» 
за умови отримання попереднього дозволу. 
Гуманітарний персонал повинен подати письмовий 
запит до НППТ за сім днів до передбачуваного 
перетину з робочою метою. У такому запиті в 
разі необхідності зазначають також перелік 
гуманітарних товарів. До персоналу застосовують 
таку саму процедуру перетину, що й до населення, 

— кількість перетинів обмежується одним 
разом на місяць.

2021 року, уперше за всю історію конфлікту, 
гуманітарні конвої отримали дозвіл на перетин із 
ПУТ безпосередньо на НПУТ Луганської області 
за умови отримання попереднього погодження. 
Починаючи з березня 2021 року, для переміщення 
гуманітарних вантажів був відкритий КПВВ «Щастя», 
який розташовано в Луганській області. До цього 
моменту гуманітарним конвоям після отримання 
відповідних погоджень доводилося рухатися 
з ПУТ через КПВВ «Новотроїцьке» транзитом 
через НПУТ Донецької області. Альтернативним 
варіантом було переміщення гуманітарних товарів 
вручну пішохідним мостом через КПВВ «Станиця 
Луганська», оскільки міст не придатний для руху 
важких автомобілів. Такий механізм залишається 

143 За даними Секторальної робочої групи з логістики (робота якої забезпечується спільно УВКБ ООН та УКГС ООН).
144 УКГС. Огляд гуманітарних потреб і реагування на 2022 рік, доступний за посиланням.
145 УКГС. Річний звіт про виконання Плану гуманітарного реагування на 2020 рік, доступний за посиланням.

обтяжливим, і його не може бути використано 
для термінового перевезення вантажів. Для 
доставлення гуманітарних вантажів попереднє 
повідомлення має надаватися як ПУТ, так і НПУТ. 
У випадку ПУТ для отримання дозволу потрібно 
надіслати специфікацію вантажу в МРТОТ і 
письмове повідомлення керівництву операції 
Об’єднаних сил (ОЕС) про рух конвою за 48 годин, 
зокрема надати інформацію про вантаж, автомобілі 
й водіїв. У випадку НПУТ повідомлення, що містить 
інформацію про вантаж, автомобілі й водіїв, має 
бути надано за 14 днів до дати в’їзду. Завдяки 
відкриттю КПВВ «Щастя» вдалося збільшити 
обсяг допомоги, що регулярно надається НПУТ 
Луганської області, та здійснити доставку приблизно 
751 тонни гуманітарних вантажів у період з січня до 
листопада 2021 року, тоді як за аналогічний період 
2020 року було доставлено лише 387  тонн143. Крім 
того, персонал гуманітарних організацій отримав 
можливість пересування через пункт перетину 
«Щастя» в дні переміщення гуманітарних конвоїв.

На НПУТ обох областей було надано дозвіл на 
збільшення обсягу гуманітарних заходів, зокрема 
на реалізацію проєктів і заходів, які фінансує 
Гуманітарний фонд для України (UHF). Завдяки 
цьому 2021 року більша кількість жителів НПУТ 
отримала доступ до гуманітарної допомоги (285 000 
осіб станом на кінець вересня, і більш ніж половину 
з них становили жінки, а майже 14  % ― люди з 
інвалідністю144, як порівняти з 266  000 особами, 
які отримали допомогу протягом усього 2020 
календарного року145).

Водночас розширення фізичного доступу до 
НПУТ для гуманітарних учасників та незначне 
збільшення кількості проєктів у деяких напрямах 
гуманітарної діяльності не призвело до поліпшення 
доступу для заходів захисту, реалізація яких 
залишається надзвичайно обмеженою на 
територіях поза урядовим контролем. Станом на 
кінець вересня 2021 року на НПУТ удалося надати 
послуги у сфері захисту й допомогу тільки 26 400 
людям, що ставить лише 7  % річного цільового 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_hno_hrp-ua.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2020_hrp-end_of_year_20210520_ua.pdf
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показника146. У протимінній діяльності й діяльності 
у сфері гендерно зумовленого насильства (ГЗН) 
зберігаються істотні прогалини, викликані 
обмеженнями, які було запроваджено на НПУТ, 
тоді як основні й фундаментальні послуги у сфері 
захисту, як-от психологічна підтримка, юридична 
допомога та індивідуальні консультації, досі не 
приймаються на НПУТ.

Оцінка потреб досі залишається ускладненою 
на НППТ, що впливає на створення орієнтованих 
на потреби програм допомоги, визначення 
пріоритетів і підзвітність постраждалому 
населенню, а також на актуальність та адекватність 
гуманітарного реагування.

Крім того, неупереджений доступ до гуманітарної 
допомоги залишається ще однією проблемою, 
оскільки організаціям усе ще доводиться 
покладатися здебільшого на переліки бенефіціарів, 
надані на НПУТ (потреби всіх людей, яким надають 
допомогу, перевіряють гуманітарні партнери).

Уже наявні проблеми з доступом, особливо на 
НПУТ, залишаються гострими й продовжують 
ускладнюватися внаслідок COVID-19. 
Спроможність гуманітарних учасників отримувати 
доступ до населення, яке потребує допомоги, на 
НПУТ продовжує обмежуватися бюрократичними 
перепонами, зокрема три етапним процесом 
реєстрації, що передбачає реєстрацію організації 
на першому етапі та проєкту — на другому, а після 
отримання цих дозволів отримання дозволу на 
фактичний розподіл допомоги. Ці процедурні вимоги 
щодо отримання дозволів на здійснення діяльності 
залишаються обтяжливими й унеможливлюють 
прогнозування реалізації програм, зокрема на НПУТ 
Луганської області.

146 Protection Cluster, ‘5W quarterly reporting’, covering January – September 2021.
147 Дві з цих організацій мали представництва на НПУТ Луганської області до липня 2015 року, коли було запроваджено бюрократичні 

умови, а третя ніколи не мала фізичної присутності на НПУТ у жодній з областей.
148 Цей показник не враховує нові міжнародні гуманітарні організації, які намагаються отримати доступ або отримали його за 

допомогою місцевих партнерів-виконавців.

Кількість партнерів-виконавців на НПУТ залишається 
обмеженою, зокрема на НПУТ Луганської області. 
З 83 організацій, як брали участь у структурах 
спільного координування станом на червень 2021 
року, на НПУТ працювали приблизно 22 організації. 
Це 6 агенцій ООН, 8 міжнародних неурядових 
організацій (МНУО), 2 міжнародні організації й 6 
місцевих неурядових організацій (НУО). Починаючи 
з 2019 року, за отриманням так званого «дозволу» 
на фізичну присутність та безпосередню реалізацію 
програм на НПУТ звернулися 3 нові НУО147, і одній з 
них було відмовлено в такому дозволі, а 2 інші все ще 
очікують на відповідь на НПУТ148.

У правила й процедури, що визначають порядок 
переміщення працівників гуманітарних організацій 
на/з НПУТ, а також між НПУТ двох областей, постійно 
вносять зміни, здебільшого через COVID-19. На 
НПУТ Донецької області переміщення персоналу 
гуманітарних організацій та операційних витратних 
матеріалів агенцій ООН через «лінію розмежування» 
дозволено як виняток двічі на тиждень за умови 
надання попереднього повідомлення. На НПУТ 
Луганської області іноземним співробітникам 
міжнародних організацій заборонено перебувати 
на цій території більш ніж 90 днів протягом шести 
місяців. Крім того, гуманітарні працівники, зокрема 
іноземні громадяни, стикаються з пов’язаними з 
COVID-19 обмеженнями на пресування між НПУТ 
двох областей, попри усунення постів між НПУТ. Усі 
ці чинники мають несприятливий вплив на добробут 
гуманітарних співробітників на НПУТ, зокрема з 
огляду на зростання тиску в умовах COVID-19.
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Перетини «лініі розмежування», 
(1 січня 2021 р. – 30 листопада 2021 р.)

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
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ПОСТРАЖДАЛИЙ РЕГІОН

Київ

Джерело: Державна 
прикордонна служба  
України (ДПСУ).

Використані 
позначення та 
викладення матеріалу 
в плані жодним чином 
не відображають 
позицію Секретаріату 
Організації 
Об’єднаних Націй.
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1.3  
Обсяг аналізу

149 Цю методологію застосовували, починаючи з 2019 року, для підготовки ОГП на 2020 рік.
150 Громади та ВЦА відповідають 3-му адміністративному рівню.
151 Район є еквівалентом 2-го адміністративного рівня, а міська рада ― 3-го.

Загальний обсяг аналізу для цілей ОГП на 2022 рік не 
змінився. Аналіз спрямовано на території Донецької 
та Луганської областей, які постраждали внаслідок 
конфлікту по обидва боки «лінії розмежування» (ПУТ 
та НПУТ), а також на ВПО, які проживають на ПУТ та в 
інших областях України.

Постраждале населення можна розділити на дві 
основні групи: внутрішньо переміщені особи по всій 
країні й люди, які проживають у двох постраждалих 
унаслідок збройного конфлікту областях (Донецькій і 
Луганській). Осіб, які зареєстровані як ВПО на ПУТ, але 
проживають на НПУТ, вважають мешканцями НПУТ, 
для уникнення подвійного врахування.

Географічні одиниці аналізу більше не визначають 
за критерієм віддаленості від «лінії розмежування», 
як це було в попередні роки149. Згідно з попередньою 
методологією, постраждалі області було розділено на 10 
зон за критерієм віддаленості від «лінії розмежування», 
що дозволяло здійснювати широкий аналіз потреб на 
підставі дещо довільного визначення географічних 
одиниць. У ОГП на 2022 р. межі географічних одиниць 
аналізу співпадають з офіційними адміністративними 
межами, які на ПУТ було визначено в межах 
адміністративної реформи, проведеної в січні 2021 
року як частини реформи децентралізації. Нова 
методологія дозволяє докладніше аналізувати потреби 
з урахуванням офіційних кордонів та адміністративних 
органів, враховуючи особливості територій, 
розташованих ближче до «лінії розмежування», а також 
міських і сільських територій.

На ПУТ Донецької та Луганської областей розміщено 
72 громади та 19 військово-цивільних адміністрацій 
(ВЦА, усі вони відповідають 3-му адміністративному 

рівню)150, які для цілей аналізу з метою підготовки 
ОГП на 2022 рік було розділено на 9 географічних зон 
з урахуванням класифікації їхніх характеристик (міська 
або сільська місцевість). Узгодження географічних 
одиниць аналізу з офіційними адміністративними 
кордонами також дозволяє, наскільки це можливо, 
аналізувати послуги, доступні для населення. Очікують, 
що такий підхід забезпечить отримання якісної 
інформації, необхідної для підготовки плану реагування, 
завдяки чому міжнародні учасники зможуть розвивати 
й посилювати наявні системи та мережі, а не заміняти їх.

На НПУТ Донецької та Луганської областей реформу 
адміністративних меж не проводили. Географічні 
одиниці, що є предметом аналізу, представлено на 
підставі раніше визначених географічних кордонів на 
рівні району та міської ради (рівні муніципалітету)151.

Для аналізу з метою підготовки ОГП на 2022 рік 
постраждалі зони було розділено на 16 геозон, 9 із 
яких знаходяться на ПУТ (5 — у Донецькій області й 4 

— у Луганській), і решта 7 — на НПУТ (4 — у Донецькій 
області й 3 — у Луганській). До складу цих географічних 
зон входять нові громади/ВЦА на ПУТ, і старі райони й 
муніципалітети (міськради) на НПУТ. Крім того, ВПО, які 
проживають в інших областях України, становлять для 
цілей аналізу окрему географічну зону.

COVID-19 є невіддільним елементом аналізу та 
причиною істотних змін в обсязі аналізу, зокрема в 
секторах «Охорона здоров’я» та «ВСГ». Обмеження 
пересування, пов’язані з COVID-19, впливають на 
доступ людей до послуг і засобів існування, а також на 
здатність гуманітарної спільноти діставатися до людей, 
які цього потребують, що було враховано в аналізі.
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Визначення кількості людей, які потребують 
допомоги, здійснюють на підставі шкали гостроти 
потреб від одного до п’яти, у якій для вимірювання 
міжсекторальної гостроти потреб для кожної 
географічної зони використовують 20 показників. Для 
забезпечення достовірності використаної методології 
показники було переглянуто та зменшено з 30 у 2021 
році до 20 у 2022 році152. Для України міжсекторальний 

152 Перегляд показників здійснювали на підставі 3 критеріїв: 1) кожен показник є відображенням окремого аспекту потреб, 
2) показники застосовуються як до НПУТ, та і до ПУТ (зокрема ВПО в інших областях), 3) показники можна реалістично виміряти.

розрахунок кількості людей, які потребують 
допомоги, охоплює рівні гостроти потреб від другого 
до четвертого. У деяких районах на ПУТ гострота 
секторальних потреб в одному або більше секторах 
(охорона здоров’я, продовольча безпека та засоби до 
існування, ВСГ та захист) є вищою, ніж стадія потреб 
(друга стадія виникнення потреб).

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
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Розподіл гостроти потреб за зонами

Розподіл груп населення за віком

ГРУПА НАСЕЛЕННЯ ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ 
ДІТИ / ДОРОСЛІ / ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

Місцеві	мешканці 13	/	57	/	31

ВПО 18	/	54	/	27

Розподіл груп населення за статтю

ГРУПА НАСЕЛЕННЯ ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ 
ЖІНОЧА / ЧОЛОВІЧА СТАТЬ (%)

Місцеві	мешканці 54	/	46

ВПО 54	/	46

Обсяг аналізу, матриця

Групи населення

ПУТ

ПУТ Дон. I ПУТ Дон. II ПУТ Дон. III ПУТ Дон. IV ПУТ Дон. V ПУТ Луг. I ПУТ Луг. II ПУТ Луг. III ПУТ Луг. IV

Мешканці Так Так Так Так Так Так Так Так Так

ВПО Так Так Так Так Так Так Так Так Так

НПУТ

НПУТ Дон. I НПУТ Дон. II НПУТ Дон. III НПУТ Дон. IV НПУТ Луг. I НПУТ Луг. II НПУТ Луг. III Інші області

Мешканці Так Так Так Так Так Так Так Ні

ВПО Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Так
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1.4  
Гуманітарні умови й гострота потреб

За оцінками, 2022 року гуманітарної допомоги 
потребуватимуть приблизно 2,9 мільйона людей, 
більшість з яких проживає на НПУТ. З загальної 
кількості людей, які потребують допомоги, 1,1 
мільйона проживають на ПУТ, серед яких 133  000 
ВПО, які проживають у Донецькій та Луганській 
областях, та 160  000 ВПО, які проживають у всіх 
інших областях на території України. Понад 1,6 
мільйона людей, які потребують допомоги, є 
мешканцями НПУТ. Літні люди, люди з інвалідністю, 

очолювані жінками домогосподарства та діти 
є найуразливішими категоріями населення. 
Особливі потреби ВПО, які проживають на ПУТ, 
проаналізовано в розділі 1.2 цього ОГП.

Рівень гостроти потреб є нижчим на ПУТ, зокрема в 
тих районах, які не зазнали безпосереднього впливу 
активних бойових дій і знаходяться на значній 
відстані від «лінії розмежування». За результатами 
міжсекторального аналізу стадію гостроти 

КРАСНОГОРІВКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
40-річна Олена переїхала з Донецька через обстріли та долає 
всі складнощі збройного конфлікту з двома дітьми. 
Фото: Володимир Шуваєв 
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потреб у більшості районів ПУТ визначено як етап 
«виникнення потреб». Нижчий рівень гостроти 
потреб може пояснюватися підтримкою, яку 
надають Уряд України, громадянське суспільство й 
організації, які працюють у сфері розвитку.

Міжсекторальний аналіз потреб демонструє 
«надзвичайний» рівень гостроти потреб на всій НПУТ 
і в районах, які безпосередньо постраждали від 
активних бойових дій, уздовж «лінії розмежування» 
на ПУТ. В одній географічній зоні ПУТ Луганської 
області також спостерігається «надзвичайний» 
рівень гостроти потреб, де потреби спричинені 
перебоями в наданні базових послуг, як-от охорона 
здоров’я та освіта.

Гуманітарні умови оцінюють у трьох вимірах, а 
саме: рівень життя, механізми пристосування та 
фізичне й психічне здоров’я, які базуються на аналізі 

20 показників. Оскільки географічне розташування 
має важливе значення в українському контексті, у 
цьому розділі окремо розглядаються підконтрольні 
уряду території (ПУТ) та території поза урядовим 
контролем (НПУТ). В аналізі враховано різні 
потреби сільських і міських жителів, потреби ВПО на 
ПУТ, а також особливості територій у безпосередній 
близькості до «лінії розмежування» (0–5  км, 
0–20  км). Хоча оцінювання потреб здійснюють 
шляхом опитування постраждалого населення та 
подальшого аналізу отриманої інформації, докладні 
зобов’язання Гуманітарної команди країни щодо 
підзвітності перед постраждалим населенням 
викладено в розділі 1.5 Плану гуманітарного 
реагування (ПГР), включно з поясненням, як саме 
заходи, яким надає перевагу населення, було 
враховано в програмах реагування. Заходи, яким 
надають перевагу ВПО на ПУТ, визначено в розділі 
1.2 цього ОГП.
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Фізичне й психічне здоров’я
Цей розділ стосується виключно інформації 
та показників фізичного й психічного здоров’я 
постраждалого населення153. У цьому вимірі 
аналізують важливу інформацію та 8 показників 
фізичного й психічного здоров’я населення. Зокрема 
вивчається вплив наявності мін/ боєприпасів, що 
не розірвалися; пошкодження житла та цивільної 
інфраструктури внаслідок конфлікту, зокрема 
шкіл та інфраструктури водопостачання; а також 
показники, що стосуються доступу до води, гігієни й 
санітарії, поширення COVID-19 і доступу до харчових 
продуктів. Характер гуманітарних потреб на НПУТ 
подібний до тих, що існують на ПУТ, хоча вони вищі 
за гостротою та масштабом. Критичні проблеми, з 
якими стикається населення на ПУТ:

• Загибель і поранення людей у результаті обстрілів, 
через наявність великої кількості наземних мін 
та ВЗВ створюють ризики, що є однаковими як 
для ПУТ, так і для НПУТ. Згідно з розрахунками, 
загальна площа забрудненої ВЗВ території 
становить 7 000 кв. км на ПУТ та 14 000 кв. км на 
НПУТ154, що дорівнює площі Словенії. У період з 1 
січня по 30 вересня 2021 року УВКПЛ зафіксувало 
33 жертви серед цивільного населення внаслідок 
активних бойових дій, 79 % з яких з мешканцями 
НПУТ, і 21 % — мешканцями ПУТ. У серпні й вересні 
2021 року кількість жертв серед цивільного 
населення внаслідок активних бойових дій 

153 OCHA, ‘Humanitarian Needs Overview Guidance for the HPC 2022’; з документом можна ознайомитися за посиланням.
154 Секторальний аналіз. Захист. 
155 УВКПЛ. Втрати серед цивільних осіб в Україні, пов’язані з конфліктом, станом на 30 вересня 2021 року. – 8 жовтня 2021 року. 
156 Там само.
157 Секторальний аналіз. Захист

повернулася до рівня, що спостерігався до 
укладання домовленостей про припинення вогню 
2020 року. За період із січня по вересень 2021 
року внаслідок інцидентів, пов’язаних з мінами і 
поводженням з ВЗВ, загинуло 49 цивільних осіб, 
з них 69 % на НПУТ і 31 % на ПУТ155. Втрати серед 
цивільного населення від мін/ВЗВ зросли на 38 % 
після досягнення домовленостей про припинення 
вогню та становили 55 % від загальної кількості 
жертв серед цивільного населення (53) станом 
на жовтень 2021 року156. Ця тенденція викликає 
занепокоєння, ураховуючи те, що в Україні немає 
державного механізму допомоги постраждалим 
від мін, а більшість інцидентів відбулася на НПУТ, 
де гуманітарний доступ надзвичайно обмежений. 
Моніторинг у сфері захисту, проведений на ПУТ, 
виявив, що масштабне забруднення мінами має 
помірний або значний вплив на повсякденне життя 
мешканців 124 населених пунктів, що становить 
79 % населених пунктів, де проводили моніторинг, 
зокрема в зоні 5 км від «лінії розмежування»157, і 
рівень гостроти потреб цієї території відповідає 
рівню 4 для ПУТ. Результати мультисекторального 
аналізу потреб для ПУТ підтвердили географічні 
відмінності сприйняття безпекових ризиків. 
Домогосподарства, розташовані в межах 5 км від 
«лінії розмежування», найчастіше повідомляють 
про те, що їм відомо про принаймні 1 інцидент, 
пов’язаний з мінами і поводженням з ВЗВ, що мав 
місце в їхньому населеному пункті, і водночас 

Гуманітарні умови на підконтрольних уряду 
територіях (ПУТ)

* На ПУТ в Донецькій та Луганській областях, без ВПО, які мешкають в інших областях.

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ І ДІВЧИНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,8млн 1,1млн* 54% 14% 30% 14%

https://kmp.hpc.tools/km/2022-humanitarian-needs-overview-guidance
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/Conflict-related civilian casualties as of 30 September 2021 %28rev 8 Oct 2021%29 UA.pdf
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всі такі домогосподарства також відзначають, 
що міни/ВЗВ мають надзвичайний вплив на їхнє 
повсякдення життя158. Додатково до ризиків, 
пов’язаних з фізичною безпекою, населення, 
що постраждало від конфлікту, відзначає, що 
забруднення мінами також ускладнює доступ 
до харчових продуктів і засобів існування, 
що призводить до постійної залежності від 
гуманітарної допомоги. До початку конфлікту 
основними джерелами доходу в населених 
пунктах уздовж «лінії розмежування» були 
сільське господарство, підприємництво та 
рибальство. Однак, зважаючи на спричинену 
конфліктом безпекову ситуацію та присутність 
мін/ВЗВ, мешканці втратили основні джерела 
отримання засобів існування, та не мають 
коштів, необхідних для виживання. Через брак 
альтернатив деякі мешканці продовжують з 
ризиком для життя працювати на земельних 
ділянках, забруднених мінами159. Що стосується 
підлітків і молоді, то вони наразі не сприймають 
ризики, пов’язані зі збройним конфліктом, 
зокрема контакти з озброєними людьми, як 
основну загрозу для їхнього життя й безпеки, 
попри проживання в безпосередній близькості до 
«лінії розмежування»160. Результати оцінювання, 
проведеного на ПУТ161 продемонстрували, що 
основними пов’язаними з конфліктом загрозами 
для добробуту й безпеки підлітків вважають 
психологічні травми, стрес і психічне здоров’я. 
Що стосується дітей шкільного віку, то основним 
чинником залишаються ризики, пов’язані з 
мінами та ВЗВ. Під час моніторингу у сфері захисту 
було також виявлено, що батьки занепокоєні 
тим, що через відсутність ігрових майданчиків 

158 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in Government Controlled Areas of Donetsk and Luhansk Oblasts within 20 km of the Line of 
Contact’, May 2021. 

159 Секторальний аналіз. Захист.
160 Там само.
161 DRC, ‘Youth on the line’, December 2020 – April 2021; з документом можна ознайомитися за посиланням.
162 Секторальний аналіз. Захист.
163 Секторальний аналіз. Здоров’я.
164 WHO Euro, ‘Statement – Older people are at highest risk from COVID-19, but all must act to prevent community spread’, 2 October 2020.
165 Консорціум ACCESS. Гуманітарні потреби літніх жінок і чоловіків на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської 

областей, Україна. Снепшот базового звіту. — Серпень 2021 року.
166 Там само.
167 Ukraine Health Cluster, Bulletin #13, June-July-August 2021.
168 Ukraine Health Cluster, Health Readiness Report Donetska GCA, April 2021.

діти іноді грають на берегах річок, які забруднені 
мінами й ВЗВ162.

• Пандемія COVID-19 сьогодні є першочерговою 
загрозою здоров’ю населення, яке потребує 
допомоги163, оскільки вона поглиблює наявні 
проблеми в сфері охороні здоров’я літніх людей 
і призводить до виснаження ресурсів системи 
медичних послуг. Третина людей, які потребують 
допомоги на ПУТ, є старшими за 60 років. Вони 
стикаються з високим ризиком важкого перебігу 
COVID-19164. Із загальної кількості померлих 
унаслідок COVID-19 в Україні 82  % є людьми 
старшими за 60 років165. Згідно з оцінкою, 
проведеною в серпні 2021 р. на постраждалих 
від конфлікту ПУТ, лише 11,4  % людей старших 
за 60 років вакцинувалися від COVID-19, хоча 
98 % повідомили про щонайменше одне хронічне 
захворювання, 86  % обмежені в пересуванні та 
частково потребують допомоги інших, 70 % мають 
проблеми з доступом до медичних закладів і ліків, 
а 98 % мають психосоціальні проблеми, пов’язані 
з конфліктом166. Через свою ізольованість та 
обмежену мобільність літні люди потребують 
інших підходів до гуманітарної допомоги, як-от 
догляд удома або заходи на рівні громад, але 
система охорони здоров’я немає можливості 
задовольняти ріст потреб, викликаних пандемією, 
як зазначалося у попередніх розділах ОГП. Багато 
медичних працівників залишає постраждалі 
райони, особливо на НПУТ, де заробітна плата 
нижча. Неналежні засоби індивідуального 
захисту (ЗІЗ) наражають медичний персонал 
на ризик, про що свідчить високий рівень 
інфікування медичних працівників167. Нестача 
медичних фахівців168, відсутність достатньої 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/youth_on_the_line_drc_2021.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-older-people-are-at-highest-risk-from-covid-19,-but-all-must-act-to-prevent-community-spread
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-needs-older-women-and-men-government-controlled-areas-donetska-and
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-needs-older-women-and-men-government-controlled-areas-donetska-and
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/ukraine/document/ukraine-health-cluster-bulletin-13-june-july-august-2021en
https://reliefweb.int/report/ukraine/covid-19-donetsk-oblast-gca-hospital-readiness-and-capacity-assessment-january-march
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оплати для забезпечення гідного рівня життя 
медичних працівників (83  % серед яких 
складають жінки), погіршення їх умов роботи169, 
невідповідні процедури надання невідкладної 
допомоги й інфекційного контролю170, погано 
обладнані лабораторії, відсутність відстеження 
контактів і невелика кількість епідеміологів є 
підставами для занепокоєння. Із настанням 
зими зростає кількість випадків захворювання 
на інші респіраторні захворювання (грип, 
респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) тощо), 
що може погіршити вже важкі умови на всіх 
рівнях надання допомоги171. Пандемія також 
негативно позначається на програмах імунізації 
та боротьби з туберкульозом і ВІЛ172. Випадок 
поліомієліту, зареєстрований у західній частині 
країни173 в жовтні 2021 року, підкреслює ризик 
спалаху захворювань, які можна попередити 
вакцинацією, особливо серед дітей. Цей ризик 
додатково підвищується через збої в програмах 
імунізації, спричинені пандемією174.

• Небезпечне навчальне середовище й 
пошкодження освітньої інфраструктури. З 
початку конфлікту понад 750 закладів освіти 
по обидва боки «лінії розмежування» було 
пошкоджено внаслідок бойових дій, а багатьом 
іншим довелося зіткнутися з порушеннями 
навчального процесу175. З початку року до 
листопада 2021 року заклади освіти постраждали 
12 разів, зокрема один раз на ПУТ та 11 разів на 
НПУТ. Згідно з багатосекторальною оцінкою 
потреб, проведеною на ПУТ, діти з сімей, що 
проживають у межах 5-кілометрової зони від 
«лінії розмежування», мали найбільшу ймовірність 
зіткнутися з потенційно небезпечними для життя 
проблемами через військовий конфлікт, при 
цьому 5  % домогосподарств повідомили про 
військову присутність у школах, що потенційно 
робить школу мішенню. 2020 року близько 58 % 

169 УВКПЛ. Вплив COVID-19 на права людини в Україні. — Грудень 2020 р.
170 WHO EURO, ‘Reported measles cases for the period January-December 2017’, 2 February 2018. 
171 WHO, ‘Influenza is on the rise; how do I prevent it’, 1 October 2021. 
172 Секторальний аналіз. Охорона здоров’я.
173 WHO EURO, ‘One case of polio detected in Ukraine’, 13 October 2021, доступно за посиланням.
174 Секторальний аналіз. Охорона здоров’я.
175 ЮНІСЕФ. Україна посилює свої зобов’язання щодо захисту шкіл від нападів у районах, уражених конфліктом. — 9 вересня 2021 року.
176 Education Cluster, ‘Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska Oblasts’, 2020.

закладів освіти уздовж «лінії розмежування» 
на ПУТ повідомили, що збройний конфлікт 
вплинув на здатність їхніх учнів навчатися, а 
також на їхній добробут176. Як докладно описано 
в секторальному аналізі Освітнього кластера, 
збройний конфлікт по-різному впливає на 
хлопчиків і дівчинок. Побоювання хлопчиків і 
дівчинок щодо безпеки в більшості однакові: 
присутність військовослужбовців, зловживання 
алкоголем чи наркотиками, обстріли та 
присутність ВЗВ, при цьому дівчинки відчувають 
себе менш захищеними, ніж хлопчики, а старші 
хлопці побоюються танків та інших важких 
військових машин, що проїжджають через 
населені пункти, а також бояться потрапити під 
перехресний вогонь і стати жертвою насильства 
з боку солдатів. Бідність і відсутність доступу 
до онлайн-освіти посилюють стрес (див. нижче 
розділ «Рівень життя»).

• Погані умови водопостачання, гігієни й санітарії 
(ВГС) погіршуються внаслідок пошкодження 
інфраструктури ВГС. Проблеми ВГС тісно 
пов’язані з громадською інфраструктурою та 
загальносистемними недоліками. Ремонту 
потребують як центральні мережі водопостачання 
й каналізації, так і домашні колодязі, включно 
з іншими мережами. Оскільки система 
водопостачання поєднує ПУТ та НПУТ, обстріли 
уздовж «лінії розмежування» можуть мати 
серйозні наслідки щодо опалення та постачання 
питної води в суворий зимовий період. Між 
наявністю водопостачання й безперервним 
функціюванням централізованих систем 
опалення, які широко використовують в Україні, 
існує тісний зв’язок, особливо це стосується людей, 
що мешкають у багатоповерхових житлових 
будинках. Якщо водопостачання припиниться, 
системи опалення не зможуть працювати. На ПУТ 
34  % населення користується централізованим 

https://ukraine.un.org/index.php/uk/104994-vpliv-covid-19-na-prava-lyudini-v-ukraini
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/362448/epi-data-jan2017-dec2017-eng.pdf;
https://www.who.int/news/item/01-10-2021-influenza-is-on-the-rise-how-do-i-prevent-it
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2021/10/one-case-of-polio-detected-in-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/ukraine-galvanises-its-commitment-protect-schools-attacks-conflict-affected-areas
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опаленням, та 39  % — бойлерами, тому 
будь-яке вимкнення системи водопостачання 
створює ризики для вразливих груп населення 
залишитися без опалення в зимовий період, 
що негативно позначиться на фізичному та 
психічному здоров’ї, що свідчить про наявність 
міжсекторальних потреб в секторах ВГС, житла 
й охорони здоров’я, пов’язаних з підготовкою 
до зими177. 35  % домогосподарств повідомили 
про періодичні перебої з водопостачанням 
упродовж попередніх дванадцяти місяців, та 
ще 6  % повідомили про такі проблеми щодня. 
45  % міських домогосподарств, розташованих 
у межах 5 км від «лінії розмежування», де люди 
зазвичай покладаються на централізовану 
систему водопостачання, а не на колодязь чи 
свердловину, повідомили про нестачу питної 
води. Безпечність води є додатковою проблемою, 
оскільки кип’ятіння води (для тих, хто може собі 
це дозволити) є недостатнім для очищення її від 
потенційного хімічного забруднення, пов’язаного 
з впливом промисловості та сільського 
господарства178. Щодо загальних потреб у сфері 
ВГС, останнє дослідження свідчить, що 71  % 
домогосподарств у районах, які постраждали 
внаслідок конфлікту (ПУТ), потребують допомоги 
у сфері водопостачання, поліпшення санітарно-
гігієнічних умов або гігієнічних умов, пов’язаних з 
COVID-19. Відсоток таких домогосподарств вищий 
серед тих, хто проживає в межах 20-кілометрової 
зони від «лінії розмежування» (82 %), ніж на решті 
ПУТ (65  %), та в сільській місцевості (88  %), як 
порівняти з міськими районами (67  %). Якщо 
не враховувати потреби, викликані COVID-19, 
53  % домогосподарств потребують гуманітарної 
допомоги з ВГС через конфлікт. Ситуацію 
ускладнює те, що інфраструктура перебуває в 
поганому стані й дуже стара (інколи 70-річна)179. 
Проблеми у сфері ВГС частіше виникають у 
людей похилого віку й людей з інвалідністю180. 

177 ВГС. Дослідження кластеру з питань води, санітарії та гігієни про гуманітарні потреби на Сході Україні, листопад 2021 року.
178 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in Government Controlled Areas of Donetsk and Luhansk Oblasts within 20 km of the Line of 

Contact’, May 2021. 
179 ВГС. Дослідження кластеру з питань води, санітарії та гігієни про гуманітарні потреби на Сході Україні, листопад 2021 року.
180 Секторальний аналіз. ВГС.
181 Там само.
182 Секторальний аналіз. Продовольча безпека та засоби до існування.

Поганий стан майже всіх об’єктів ВГС викликає 
особливу стурбованість під час пандемії. В 
листопаді 2021 року заклади вторинної медико-
санітарної допомоги все ще повідомляли 
про нестачу гігієнічної допомоги; навіть ті, які 
отримали мийні засоби в межах реагування на 
COVID-19. Багато лікарень, шкіл, дитячих садків 
і будинків для літніх людей також не можуть 
підтримувати високий рівень гігієни, що наражає 
на ризик постраждале населення. Такі установи 
часто мають неприйнятні санітарні вузли, які не 
забезпечують гідних умов для користувачів181.

• Продовольча небезпека. Продовольчу небезпеку 
викликали конфлікт, високі ціни на продовольство, 
обмеженість або відсутність ринків і доступу до 
основних видів послуг, утрата або відсутність 
засобів існування, бідність, скорочення 
промисловості й виробничих потужностей та 
збільшення демографічного руху населення. 
Попри деяке поліпшення ситуації з продовольчою 
безпекою та забезпеченням засобами існування 
на ПУТ завдяки гуманітарному доступу, 
незначному економічному відновленню та 
гуманітарному реагуванню, усі наявні дані свідчать 
про те, що очолювані жінками домогосподарства 
приблизно в 1,3 рази частіше відчувають 
нестачу продуктів харчування, як порівняти з 
населенням загалом. Вони мають менший доступ 
до оплачуваної роботи й використовують більше 
стратегій пристосування. Таким чином, жінки 
й члени їхніх сімей уразливіші та потребують 
більше допомоги. Крім того, незважаючи на 
відносне поліпшення Індексу споживання 
продуктів харчування, який використовують для 
визначення міжсекторального рівня гостроти 
гуманітарних потреб, показник застосування 
стратегій пристосування для отримання засобів 
існування свідчить про високий рівень потреб у 
забезпеченні засобів існування182. 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
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Рівень життя
Умови, пов’язані з рівнем життя, стосуються 
здатності людей задовольняти свої основні 
потреби183. Їх оцінюють за допомогою 10 показників 
доступу населення до основних товарів і послуг, 
починаючи з освіти, охорони здоров’я, соціальної 
допомоги, пенсій, частки витрат домогосподарств 
на житло й опалення, а також наявності соціального 
захисту та документів, що посвідчують реєстрацію 
актів цивільного стану, зокрема свідоцтв 
про народження.

Наслідки збройного конфлікту та COVID-19 
ускладнили доступ до основних послуг, як-от 
охорона здоров’я, транспорт, освіта, водопостачання, 
харчові продукти й засоби існування. Критичні 
проблеми, з якими стикається населення на ПУТ:

• Обмежена економічна безпека. Ще до початку 
конфлікту 2014 року у двох постраждалих областях 

— Луганській та Донецькій — уже спостерігався 
економічний спад. Конфлікт прискорив занепад 
регіону, оскільки люди не змогли скористатися 
можливостями розвитку, що зі свого боку 
посилило нестабільність ситуації в регіоні. 
Пандемія COVID-19 загострила ситуацію, і рівень 
безробіття в постраждалих областях 2021 року 
став набагато вищим, ніж в інших областях країни. 
Головною причиною втрати доходу міські жителі 
назвали закриття підприємств або скорочення 
штату, тоді як сільські жителі скаржаться на 
відсутність можливості повноцінно виконувати 
сільськогосподарські роботи через присутність 
мін і ВЗВ184. Безробіття або часткова зайнятість 
негативно позначаються на доступі до товарів та 
основних послуг.

• Поліпшення соціального захисту й державних 
послуг на ПУТ можливе за умови проведення 
урядом реформ з урахуванням інклюзивності. 
Уряд України вжив низку заходів для поліпшення 

183 OCHA, ‘Humanitarian Needs Overview Guidance for the HPC 2022’, з документом можна ознайомитися за посиланням.
184 REACH, ‘Economic Security Assessment’, July 2019
185 Секторальний аналіз. Захист.
186 Секторальний аналіз. Захист.
187 HelpAge Ukraine. Гуманітарні потреби літніх жінок і чоловіків на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей. 

— Серпень 2021 року.

надання послуг, зокрема за допомогою 
децентралізації та впровадження цифрових 
послуг. Хоча реалізація цих ініціатив лише 
розпочалася, очікують, що гострота потреб на 
ПУТ і надалі зменшуватиметься залежно від 
процесу реалізації низки реформ. Моніторинг 
у сфері захисту показав, що зі 156 населених 
пунктів, які постраждали внаслідок конфлікту, 
153 повідомили про щонайменше одну 
перешкоду для успішного отримання соціальних 
та адміністративних послуг. Ситуація особливо 
критична в межах 5-кілометрової зони вздовж 
«лінії розмежування», де 95  % населених 
пунктів повідомили про відсутність можливості 
отримувати хоча б одну з послуг, за якими 
проводили моніторинг185. У населених пунктах, 
розташованих уздовж «лінії розмежування», 
відсутність доступу до громадського транспорту 
вимагає термінового розширення мобільних 
послуг і пошуку транспортних рішень уздовж 
«лінії розмежування», окрім тих, що надають 
гуманітарні організації, щоб мешканці могли 
дістатися міських центрів, де надають соціальні 
й адміністративні послуги. За даними Кластера 
з питань захисту, постраждалі люди зазначають, 
що відсутність громадського транспорту 
негативно позначається на можливостях 
працевлаштування й забезпечення засобів 
існування та, таким чином, посилює вразливість і 
залежність від механізмів соціального захисту та 
гуманітарної допомоги. Відсутність можливості 
отримувати державні послуги особливо 
позначається на тих верствах населення, які 
залежать від соціального захисту та проживають 
поблизу «лінії розмежування». Зокрема, це люди 
похилого віку, люди з інвалідністю та уразливі 
сім’ї186. Пенсії та виплати соціальної допомоги є 
основним джерелом існування для 98  % людей 
похилого віку, які проживають поблизу «лінії 
розмежування»187. Люди з інвалідністю, що 
живуть у межах 5 км від «лінії розмежування» та 

https://kmp.hpc.tools/km/2022-humanitarian-needs-overview-guidance
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-economic-security-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-needs-older-women-and-men-government-controlled-areas-donetska-and
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ще не зареєстровані, повідомляють про фінансові 
труднощі й відсутність транспорту як основні 
причини відсутності реєстрації для отримання 
соціальної допомоги188.

• Перешкоди в отриманні медичної допомоги. 
Згідно з даними за 2021 рік щодо ПУТ Донецької 
та Луганської областей, 66 % домогосподарств, які 
потребують медичної допомоги, повідомили про 
перешкоди в її отриманні, а 28 % повідомили про 
вимушене скорочення витрат на лікування задля 
задоволення інших основних потреб189. Серед 
домогосподарств, очолюваних жінками старшими 
за 60 років у ВЦА, районах, розташованих близько 
до «лінії розмежування», ця цифра навіть вища: 
41  % повідомили про вимушене скорочення 
витрат на лікування задля задоволення інших 
потреб190. Хоча більшість медичних послуг 
мають бути безоплатними, згідно з даними за 
2020 рік, витрати постраждалого населення на 
транспорт, діагностику й ліки значно збільшилися, 
тому багато мешканців сільських районів не 
звертається за медичною допомогою. 87  % 
сільського населення, яке проживає в межах 
20 км від «лінії розмежування», вважають вартість 
ліків основною перешкодою для отримання 
медичної допомоги (як порівняти з 65  % у 2019 
році), а 52 % зауважують, що саме висока вартість 
проїзду заважає їм отримувати медичну допомогу. 
Постраждалі внаслідок конфлікту, особливо літні 
люди, люди з інвалідністю та мешканці соціальних 
установ, залишаються найбільш вразливими 
до впливу COVID-19191. ВПО, що проживають у 
сільській місцевості, мають обмежений доступ до 
медичних установ. 52 % ВПО у селах повідомили, 
що відсутність громадського транспорту заважає 
їм відвідувати медичні установи, як порівняти з 
36 % ВПО, які мешкають у містах192. Як наведено 

188 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in Government Controlled Areas of Donetsk and Luhansk Oblasts within 20 km of the Line of 
Contact’, May 2021.

189 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetsk and Luhansk oblasts, Ukraine’, July – August 2021.
190 Там само.
191  УВКПЛ. Вплив COVID-19 на права людини в Україні.— Грудень 2020 р., доступно за посиланням.
192 Там само.
193 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in Government Controlled Areas of Donetsk and Luhansk Oblasts within 20 km of the Line of 

Contact’, May 2021.
194 Там само.
195 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetsk and Luhansk oblasts, Ukraine’, July – August 2021.

в розділі вище, COVID-19 загострив уже наявні 
проблеми системи охорони здоров’я, яка 
опинилась на межі витривалості.

• Несприятливі умови навчання. Крім небезпечних 
умов навчання й пошкодження закладів 
освіти унаслідок збройного конфлікту, на ПУТ, 
у межах 20  км від «лінії розмежування» 21  % 
домогосподарств повідомили, що їхні діти 
пропустили більше як один місяць навчання 
з міркувань безпеки, через закриті школи, 
недоступність транспорту, значні супутні витрати 
й причини, пов’язані зі здоров’ям193. Кожне 
четверте домогосподарство з дітьми шкільного 
віку повідомило про проблеми з дистанційним 
навчанням, як-от погане під’єднання до Інтернету, 
закриття шкіл через COVID-19, причому найбільша 
частка припадала на сільські домогосподарства в 
межах 5 км від «лінії розмежування» — 47 %. Майже 
половина домогосподарств, які мали доступ до 
закладів освіти, повідомили про те, що не можуть 
придбати дітям усе необхідне для навчання, що є 
помітним збільшенням, як порівняти з 27 % у 2019 
році194. За даними за 2021 рік щодо Луганської 
та Донецької областей (ПУТ), для домашнього 
навчання найчастіше не вистачає комп'ютерів 
або планшетів (54  %), тоді як для регулярного 
відвідування школи в людей бракує коштів на 
шкільне приладдя та обладнання (35 %)195.

• Невирішені питання щодо ремонту й 
обслуговування житла. За оцінками, з приблизно 
55 000 житлових будинків, пошкоджених з початку 
конфлікту, менш ніж 1  000 домогосподарств на 
ПУТ усе ще потребують допомоги з ремонтом 
будинків. Згідно з даними за 2021 рік для 
Луганської та Донецької областей (ПУТ), 
більш ніж кожне третє домогосподарство 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_COVID-19_HR_impact_UA.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
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повідомило про пошкодження будинку, з 
них 15  % повідомили про збитки, пов’язані з 
конфліктом (відсоток таких домогосподарств 
у ВЦА вищий (37  %)). Протікання даху під час 
дощу й снігу (21  %) і відсутність теплоізоляції 
(18 %) є найпоширенішими проблемами з житлом. 
Домогосподарствам складно забезпечувати 
опалення взимку, при цьому 55 % повідомили про 
вимушене скорочення витрат з метою оплати 
рахунків за опалення, а 23  % повідомили, що їм 
доводиться брати гроші в борг для оплати цих 
рахунків196. За оцінками Кластера житла, близько 
45 000 домогосподарств, розташованих у ширшій 
зоні уздовж «лінії розмежування», зіткнуться 
з труднощами протягом зимового періоду. 
Вугілля й дрова стають усе менш доступними 
та в багатьох випадках їх складно придбати. В 
ізольованих населених пунктах середня ціна 
3 тонн вугілля — мінімальної кількості на одне 
домогосподарство на зиму — досягла 700 доларів, 
що більш ніж уп’ятеро перевищує середньомісячну 
пенсію в Україні197.

• Значна частка витрат домогосподарств на харчові 
продукти й високі нестабільні ціни на продукти. 
Тоді як витрати домогосподарств в Україні 
залишалися стабільними на рівні 40  % доходів, 
у постраждалих унаслідок конфлікту областях 
79  % домогосподарств повідомляють, що їхні 
витрати на харчові продукти перевищують 50  % 
доходів. Існує чітка кореляція між продовольчою 
безпекою домогосподарства та його часткою 
витрат на харчування: економічне дослідження 
рівня продовольчої безпеки населення (FIES) 
свідчить про те, що домогосподарства з 
найгіршим рівнем продовольчої безпеки зазвичай 
витрачають понад 70 % свого доходу на харчові 
продукти, як порівняти з іншими групами198. 
Відповідно до аналізу гуманітарних трендів 
REACH, з урахуванням даних за липень/серпень 
2021 року, 20  % домогосподарств повідомили 

196 Там само.
197 Секторальний аналіз. Житло.
198 Секторальний аналіз. Продовольча безпека та засоби до існування.
199 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetsk and Luhansk oblasts, Ukraine’, July – August 2021. 
200 Секторальний аналіз. Продовольча безпека та засоби до існування.
201 OCHA, ‘Humanitarian Needs Overview Guidance for the HPC 2022’, з документом можна ознайомитися за посиланням.

про необхідність брати продукти в борг протягом 
останніх 30 днів через брак ресурсів для 
задоволення основних потреб. Ця частка вища 
серед очолюваних жінками домогосподарств у 
сільських ВЦА, які розташовані ближче до «лінії 
розмежування» (28 %), при цьому кожне четверте 
домогосподарство повідомляє про проблеми 
з доступом до продовольчих ринків199. Вже 
високі й нестабільні ціни на харчові продукти в 
постраждалих районах продовжують зростати. 
Вартість продовольчого кошика, щодо якого 
проводять моніторинг, збільшилася на 19  % 
проти 2020 року. На територіях, які постраждали 
внаслідок конфлікту, найвище зростання було 
відзначено в цінах на цукор (зростання на 
94  % на ПУТ Донецької області та на 99  % на 
ПУТ Луганської області), соняшникову олію 
(90  % та 85  % відповідно), яйця (68  % та 92  % 
відповідно), водночас ціни на хліб зросли на ПУТ 
Донецької області на 26  % і на ПУТ Луганської 
області на 34 %200.

Механізми пристосування
У вимірі «Механізми пристосування» аналізують, 
якою мірою окремі люди, домогосподарства, 
спільноти й системи пристосовуються до проблем чи 
з якими проблемами стикаються під час відновлення 
після наслідків, яких вони зазнали. Метою є 
визначення характеру стратегій пристосування, на 
які вони покладаються. Механізми пристосування 
можуть бути як позитивними, так і негативними201. Ці 
аспекти вимірюють на підставі наявної інформації 
та 2 показників, які кількісно визначають частку 
домогосподарств, що скоротили основні витрати 
на лікування з метою покриття інших основних 
потреб, а також застосовували певну стратегію 
пристосування для отримання засобів існування.

• З часом здатність людей справлятися з 
труднощами зменшилася, хоча деякі ознаки 
свідчать про незначні поліпшення на ПУТ 

https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
https://kmp.hpc.tools/km/2022-humanitarian-needs-overview-guidance
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Донецької та Луганської областей. Причини й 
стійкість цих тенденцій вимагають подальшого 
аналізу. 2021 року 5  % домогосподарств 
повідомили, що їм доводилося вдаватися до 
використання принизливих джерел доходу, 
як-от нелегальна або небезпечна робота (проти 
12  % 2018 року). Крім того, частка сімей, що 
скорочують витрати на лікування, становила 
близько 40  % протягом трьох років поспіль у 
період з 2018 по 2020 рік і зменшилася до 28 % у 
2021 році, а для домогосподарств у межах 20 км 
від «лінії розмежування» з 41 % у 2018 році до 27 % 
у 2021 році. Тим не менш, 20 % домогосподарств 
повідомили про те, що позичали продукти 
харчування у 2021 році, проти 16 % у 2018 році й 
28 % у 2020 році. У 2021 році 17 % домогосподарств 
повідомили про витрати заощаджень проти 18 % 

202 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetsk and Luhansk oblasts, Ukraine’, July – August 2021.

у 2018 році й у порівнянні із ще меншим відсотком 
у 2020 році (14  %) та 2019 році (13  %), тоді як 
сільські домогосподарства, розташовані в межах 
20  км від «лінії розмежування», повідомили про 
невелике збільшення витрат заощаджень (22 % у 
2018 році й 24 % у 2021 році)202.

• Показник стратегії пристосування для отримання 
засобів існування виявляє постійно високий 
рівень потреби в засобах існування. Показник 
стратегії пристосування для отримання засобів 
існування свідчить про те, що 57  % населення 
на ПУТ були вимушені застосувати принаймні 
одну стратегію пристосування, а близько 6  % 
застосувати стратегію пристосування в екстрених 
ситуаціях, включно з участю в небезпечній та 
принизливій роботі, продажем будинків чи землі, 

ТРЬОХІЗБЕНКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Валентина і Петро давно не бачилися з дітьми через 
конфлікт, що триває. 
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 

https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
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або міграцією всього домогосподарства, та 
більше 30 % використовують стратегії подолання 
криз, як-от скорочення витрат на лікування, 
продаж виробничих активів та усунення дітей від 
відвідування школи. За оцінками, 20 % населення 
використовують стратегії пристосування, які 
передбачають витрати заощаджень і купівлю 
харчових продуктів у кредит203. 

203 Секторальний аналіз. Продовольча безпека та засоби до існування.
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Міжсекторальний аналіз потреб демонструє 
«надзвичайний» стан потреб по всій НПУТ, а 
відрізаність населення від решти України дедалі 
посилюється. Характер гуманітарних потреб на 
НПУТ подібний до тих, що й на ПУТ, хоча вони 
більші за гостротою та масштабом. Оскільки 
конфлікт, COVID-19 та обмеження пересування є 
взаємопов’язаними чинниками виникнення потреб, 
тривале обмеження перетину «лінії розмежування» 
ще більше поглиблює соціально-економічне 
відчуження населення НПУТ.

Фізичне й психічне здоров’я
Фізичне й психічне здоров’я стосується виключно 
інформації та показників стосовно фізичного та 
психічного здоров’я постраждалого населення204. 
У цьому вимірі аналізують критичну інформацію 
та 8 показників фізичного й психічного здоров’я 
населення. Зокрема вивчають вплив мін/ВЗВ, 
пошкодження житла та цивільної інфраструктури 
внаслідок конфлікту, зокрема шкіл та 
інфраструктури водопостачання й водовідведення, 
а також показники, що стосуються водопостачання, 
санітарно-гігієнічних умов, COVID-19 і споживання 
харчових продуктів. Критичні проблеми, з якими 
стикається населення на НПУТ:

204 OCHA, ‘Humanitarian Needs Overview Guidance for the HPC 2022’, з документом можна ознайомитися за посиланням.
205 REACH, ‘Multi-sectoral needs assessment – Round 5 – Non-government controlled areas in eastern Ukraine’, Quarter 4. Інформацію взято 

з раунду 4. На КПВВ проводили опитування жителів оцінюваних населених пунктів. Відповіді не можуть бути узагальнені для 
всього населення, а радше є орієнтовними й мають оглядовий характер.

206 Секторальний аналіз. Охорона здоров’я.

• Смерть і тілесні ушкодження внаслідок обстрілів, 
присутності мін та ВЗВ. Як зазначалося вище, на 
НПУТ присутні аналогічні, але вищі ризики смерті 
й отримання тілесних ушкоджень, зі зростанням 
кількості постраждалих. За даними УВКПЛ, у 
2020-2021 року 2/3 жертв серед цивільного 
населення внаслідок наземних мін та ВЗВ було 
зареєстровано на НПУТ (1/3 на ПУТ). Ця тенденція 
викликає стурбованість, оскільки доступ 
гуманітарних служб до НПУТ дуже обмежений. 
Через існування значних перешкод, що заважають 
проведенню оцінок на НПУТ, наявна лише дуже 
обмежена інформація. Багатосекторальна оцінка 
потреб на НПУТ, проведена 2020 року, показала, 
що 19  % опитаних були найбільше стурбовані 
питаннями безпеки. Повідомляють, що міни 
викликають особливу стурбованість у мешканців 
північної й південної частин Донецької області 
(НПУТ) та західної частини Луганської області 
(НПУТ), які межують з «лінією розмежування»205.

• Сьогодні COVID-19 є найбільшою загрозою 
здоров’ю населення, що потребує допомоги206, 
водночас ті самі проблеми, що існують на ПУТ, 
ускладнюються на НПУТ обмеженнями на 
пересування через «лінію розмежування» і, як 
повідомляють, більш ослабленою системою 
охорони здоров’я, ураховуючи можливості 
доступу до медико-санітарної допомоги та наявні 

Гуманітарні умови на не підконтрольних уряду 
територіях (НПУТ)

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ І ДІВЧИНКИ ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,8млн 1,6млн 54% 12% 31% 12%

https://kmp.hpc.tools/km/2022-humanitarian-needs-overview-guidance
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Multi-sectoral needs assessment - Round 5 - Non-government controlled areas in eastern Ukraine - Quarter 4%2C 2020.pdf
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фінансові ресурси для задоволення основних 
потреб у галузі охорони здоров’я. Люди старші 
за 60 років становлять 31  % тих, хто потребує 
допомоги на НПУТ, і для них існує значний 
ризик важкого протікання COVID-19207. Через 
ізольованість та обмежену мобільність літні 
люди потребують догляду вдома або допомоги 
громади, але система охорони здоров’я на НПУТ 
менш забезпечена для задоволення зростання 
потреб, зумовлених пандемією. Багато медичних 
працівників виїхали з районів, які постраждали 
внаслідок конфлікту, особливо НПУТ, де 
заробітна плата нижча. Як повідомляють, на 
НПУТ Донецької та Луганської областей у жовтні 
кількість випадків захворювання збільшилася 
відповідно на 81  % і 45  % (у порівнянні з 
попереднім місяцем). Згідно з повідомленнями, 
лікарні на НПУТ перенавантажені, а ціни на ліки 
в місцевих аптеках зросли вдвічі. Моніторинг 
гуманітарної ситуації, проведений у період з липня 
по серпень 2021 року в Донецькій області (НПУТ) 
до нинішньої найбільш небезпечної на сьогодні 
хвилі COVID-19, свідчить про тривожні ознаки: 
75 % респондентів у віці 60 років і вище назвали 
основною проблемою високу вартість лікування, 
40  % — професіоналізм медичного персоналу 
й 17  % — відсутність відповідних ліків. 35  % 
респондентів у віці 60 років і вище відповіли, що 
дуже бояться COVID-19. Вже слабка система збору 
медичних даних та доказів, яку використовували 
до початку збройного конфлікту, погіршилася, 
особливо на НПУТ. У місцях позбавлення волі на 
НПУТ бракує відповідних медичних послуг, ЗІЗ, а 
затримані, навіть ті, хто знаходяться у важкому 
стані, не мають доступу до зовнішніх медичних 
фахівців та закладів; крім того, в пенітенціарних 
установах значний дефіцит необхідних ліків та не 
вистачає медичного персоналу208. Без необхідних 
даних важко приймати обґрунтовані рішення про 
те, куди направити медичні ресурси та які кроки 
зробити насамперед209. Різке погіршення ситуації 
з COVID-19 може спричинити повне закриття 

207 WHO EURO, ‘Statement – Older people are at highest risk from COVID-19, but all must act to prevent community spread’, 2 April 2020.
208 УВКПЛ. Вплив COVID-19 на права людини в Україні.— Грудень 2020 р., доступно за посиланням.
209 Секторальний аналіз. Охорона здоров’я.
210 ЮНІСЕФ. Україна посилює свої зобов’язання щодо захисту шкіл від нападів у районах, уражених конфліктом. — 9 вересня 2021 року.
211 Секторальний аналіз. Освіта.

КПВВ на тривалий час, що вплине на пересування 
як цивільних осіб, так і гуманітарних працівників, 
що ще збільшить соціально-економічну 
вразливість людей, зокрема літніх людей, які 
розраховують на пенсії, які можна отримати 
тільки на ПУТ. Розбіжності щодо визнання вакцин 
можуть мати серйозні наслідки для свободи 
пересування людей між НПУТ та ПУТ, посилюючи 
наявні обмеження на пересування, які діють уже 
майже два роки.

• Небезпечне навчальне середовище й 
пошкодження освітньої інфраструктури. З 
початку конфлікту понад 750 закладів освіти 
по обидва боки «лінії розмежування» було 
пошкоджено внаслідок бойових дій, та багатьом 
іншим довелося зіткнутися із порушеннями 
навчального процесу210, що вплинуло на дітей, 
які представляють 12  % людей, які потребують 
допомоги на НПУТ у 2022 році. З початку року до 
листопада 2021 року заклади освіти постраждали 
12 разів, зокрема один раз на ПУТ та 11 разів на 
НПУТ. Найгострішою ця ситуація є для дітей, які 
проживають в безпосередній близькості від «лінії 
розмежування», де їхньому життю загрожують 
постійна військова присутність, обстріли й 
надзвичайний рівень мінного забруднення211. Це 
відбувається на тлі восьмирічних бойових дій, 
які завдали величезної шкоди дітям і молоді, 
вплинули на їхнє фізичне й психічне здоров’я.

• Вже погані умови водопостачання, гігієни 
й санітарії (ВГС) погіршуються внаслідок 
пошкодження інфраструктури. Це може вплинути 
на систему опалення в суворий зимовий сезон. 
Проблеми ВГС тісно пов’язані з громадською 
інфраструктурою та загальносистемними 
недоліками. Ремонту потребують як центральні 
мережі водопостачання й каналізації, так і домашні 
колодязі, включно з іншими мережами. Оскільки 
система водопостачання поєднує ПУТ і НПУТ, 
обстріли уздовж «лінії розмежування» можуть 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-older-people-are-at-highest-risk-from-covid-19,-but-all-must-act-to-prevent-community-spread
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_COVID-19_HR_impact_UA.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/ukraine-galvanises-its-commitment-protect-schools-attacks-conflict-affected-areas
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мати серйозні наслідки для водопостачання та 
опалення постраждалого населення в суворий 
зимовий період. Це лише підкреслює сукупні 
потреби в секторах охорони здоров’я, ВСГ і житла, 
особливо впродовж зимового періоду. Загалом, 
за даними кластера ВСГ, рівень потреб у сфері 
ВСГ на НПУТ подібний до ПУТ, яка постраждала 
внаслідок конфлікту. Рівень гостроти потреб у 
сфері ВСГ загалом найвищий у деяких районах 
НПУТ Луганської області та вздовж «лінії 
розмежування»212. Дані Моніторингу гуманітарної 
ситуації за липень-серпень 2021 року, який з 
міркувань безпеки постраждалого населення на 
НПУТ Луганської області включав лише дзвінки 
на гарячу лінію з НПУТ Донецької області (де, як 
повідомляють, ситуація з ВСГ є кращою), свідчать 
про те, що більше як половина респондентів 
(49 %) покладалися на воду з кіосків, і лише 17 % 
на централізоване водопостачання.

• Високі ціни на харчові продукти й продовольча 
небезпека. Ціни на харчові продукти на НПУТ 
підвищувалися дещо вищими темпами, ніж на 
ПУТ, причому середньорічне підвищення цін 
на харчові продукти на НПУТ становить 35  %. 
Найбільше зростали ціни на соняшникову олію 
та картоплю: з серпня 2020 року в середньому 
на 84  % і 85  % відповідно213. Безпосередні 
продовольчі потреби найвищі на ПУТ у межах 
10  км уздовж «лінії розмежування» й на НПУТ. 
Населення в цих районах страждає одразу 
від кількох чинників продовольчої небезпеки, 
серед яких тривалий конфлікт, високий рівень 
безробіття, утрата доступу до соціальних послуг 
і можливостей працевлаштування, високі ціни, 
погана інфраструктура й відсутність доступу до 
ринків. Переважна більшість населення в цьому 
регіоні — це люди з інвалідністю та хронічними 
захворюваннями, які відчувають труднощі в 
отриманні засобів існування214. Відповідно до 
аналітичного дослідження стану продовольчої 

212 Секторальний аналіз. ВСГ.
213 ACCESS Consortium, ‘Joint Market Monitoring August 2017 – August 2021’, з документом можна ознайомитися за посиланням.
214 Секторальний аналіз. Продовольча безпека та засоби до існування.
215 FAO, ‘Food Security & Livelihoods Assessment in Eastern Ukraine, NGCA’, 2021, з документом можна ознайомитися за посиланням.
216 Секторальний аналіз. Продовольча безпека та засоби до існування.
217 OCHA, ‘Humanitarian Needs Overview Guidance for the HPC 2022’, з документом можна ознайомитися за посиланням.

небезпеки (FIES) у післязимовий період, що 
підтверджує зв’язок таких чинників, як вік, стать 
і географічне положення, у тій самій географічній 
зоні (у межах 10  км від «лінії розмежування» 
на НПУТ Донецької та Луганської області), де 
пенсії є основним джерелом доходу (57  %), 
спостерігається найвище поширення нещодавньої 
помірної чи серйозної продовольчої небезпеки 
(28 %), як порівняти з міськими районами (міська 
НПУТ Донецької області — 17,9  %, міська НПУТ 
Луганської області — 12,5  %). Крім того, існує 
значна різниця у забезпеченні продовольством 
очолюваних жінками домогосподарств (22,7  %) 
і домогосподарств, які очолюють чоловіки 
(12,9  %)215. Нещодавні звіти про продовольче 
забезпечення та засоби до існування в Україні 
виявили, що рівень забезпечення продовольством 
сільського населення значно менший, як 
порівняти з міськими районами, на відміну від 
подібних ситуацій з іншими конфліктами216.

Рівень життя
Умови, пов’язані з рівнем життя, стосуються 
здатності людей задовольняти свої основні 
потреби217. Їх оцінюють за допомогою 10 показників 
доступу населення до основних товарів і послуг, 
починаючи з освіти, охорони здоров’я, соціальної 
допомоги, пенсій, частки витрат домогосподарств 
на житло й опалення, а також наявності соціального 
захисту та документів, що посвідчують реєстрацію 
актів цивільного стану, зокрема свідоцтв про 
народження. Критичні проблеми, з якими стикається 
населення на НПУТ:

• Несприятливі умови навчання. На тлі 
небезпечного навчального середовища та 
пошкоджень інфраструктури внаслідок конфлікту, 
за оцінками Освітнього кластера, 93 % хлопчиків і 
дівчинок шкільного віку та працівників освіти, які 
потребують гуманітарної допомоги, знаходяться 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWI4MDFlYTgtYTU2OC00OGM0LWIxMTktNGRkYzBkNDRmMDliIiwidCI6ImQyMDBlOTAzLTE5YjAtNDUyZS1iZDIxLWQxYWEwMTEzOTBkNSIsImMiOjh9
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/eastern_ukraine_ngca_food_security_and_livelihood_final_ready_to_print.pdf
https://kmp.hpc.tools/content/hpc-2022-facilitation-package
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на НПУТ218. Тоді як на ПУТ приблизно 30  %, або 
загалом 200 закладів освіти, повідомили, що їм 
не вистачає вчителів219, Проблема ще гостріша на 
НПУТ, особливо в невеликих сільських громадах, 
оскільки багато кваліфікованих вчителів виїхали 
з регіону в пошуках кращого життя220. Багато 
вчителів у постраждалих унаслідок конфлікту 
районах близькі до пенсійного віку або вже 
на пенсії та не мають достатньої підготовки221. 
Додатково до нестачі кваліфікованих кадрів, 
учителі й радники не мають належної підготовки 
з питань психосоціальної підтримки, урахування 
особливостей, пов’язаних з конфліктом, 
інклюзивного навчання та запобігання 
ризикам, що є найважливішими навичками для 
задоволення потреб постраждалих хлопчиків 
і дівчинок. Це особливо стосується НПУТ, де 
ці потреби, як правило, не задовольняють222. 
Попри значні кроки щодо спрощення процедури 
вступу випускників закладів НПУТ до закладів 
вищої освіти на ПУТ, випускники НПУТ усе 
ще стикаються з численними бар’єрами для 
продовження навчання за межами НПУТ223.

• Обмежена економічна безпека. До пандемії 
COVID-19 основним джерелом доходу були 
соціальні виплати й пенсії як від Пенсійного фонду 
України, так і на НПУТ (42  % і 64  %, відповідно). 
Через закриття пунктів перетину та обмеження 
пересування у зв’язку з COVID-19, частка людей, 
для яких пенсії й соціальні виплати від органів 
влади України є основним джерелом доходу, 
зменшилася до 13 % у жовтні 2020 року. Частка 
людей, які покладаються на зарплату, також 
знизилася з 47 % до початку пандемії COVID-19 до 
39 % у жовтні 2020 року224. За даними 2020 року, 
60 % очільників домогосподарств — пенсіонери, і 

218 Секторальний аналіз. Освіта.
219 Education Cluster, ‘Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska Oblasts’, 2020.
220 Секторальний аналіз. Освіта.
221 REACH, ‘Multi Sectoral Needs Assessment in NGCA’, February 2020.
222 Секторальний аналіз. Освіта.
223 Секторальний аналіз. Освіта.
224 УКГС. Огляд гуманітарних потреб, 2021 рік. — С. 46.
225 REACH ‘Humanitarian Situation Monitor in NGCA’, October 2020.
226 REACH ‘Humanitarian Situation Monitor in NGCA’, July-August 2021 (Round 3)
227 REACH, ‘Humanitarian Situation Monitoring in Donetsk and Luhansk oblasts (NGCA) – August – September 2020 (Round 1), December 

2020 – January 2021 (Round 2), July – August 2021 (Round 3)’ 

лише 25 % мають повну зайнятість225. Результати 
моніторингу гуманітарної ситуації (HSM) 2021 року 
аналогічні: 56  % очільників домогосподарств є 
пенсіонерами, а як чинник ризику усіма віковими 
групами найчастіше визнається економічна 
ситуація в країні (70  %), за нею йдуть високий 
рівень безробіття та висока конкуренція на ринку 
праці (39  %), низька/несвоєчасна оплата праці 
(24  %), особисте здоров’я (20  %) і COVID-19 та 
пов’язані з ним обмеження (10  %)226. Попри те, 
що Уряд України вжив заходів для забезпечення 
можливості віддаленої ідентифікації, людям усе 
ще потрібно фізично подорожувати на ПУТ, щоб 
отримати пенсію або соціальні виплати з банку. За 
результатами Моніторингу гуманітарної ситуації, 
проведеного 2021 року, 97  % респондентів у 
віці 60 років і старше повідомили про право 
на отримання пенсій на ПУТ, і всі респонденти, 
що мають право на отримання пенсій на ПУТ, 
не отримували їх протягом трьох місяців, що 
передували збору даних у липні/серпні 2021 
року. Кожен третій респондент повідомив, що 
останній раз він отримував пенсії на ПУТ у 
першому кварталі 2020 року. Дев’ять з десяти 
респондентів указали такі причини: необхідність 
перетину КПВВ на ПУТ (90 %), фізичні обмеження 
або інвалідність (19  %), важке захворювання 
(11 %) або те, що транспорт був або недоступний 
за цінами, або просто відсутній (6  %). Майже 
половина респондентів (42  %) заявили, що 
неотримані пенсії на ПУТ становлять від 51 % до 
75  % їхнього щомісячного сімейного бюджету227.
Хоча результати є лише орієнтовними, а не 
показовими через невеликий обсяг вибірки 
та методологію, вони демонструють те, як 
обмеження свободи пересування впливають на 
літнє населення, людей з інвалідністю й людей 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/education
https://reliefweb.int/report/ukraine/multi-sectoral-needs-assessment-round-5-non-government-controlled-areas-eastern
https://reach-info.org/ukr/hsm/
https://reach-info.org/ukr/hsm/
https://reach-info.org/ukr/hsm/
https://reach-info.org/ukr/hsm/
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з обмеженою рухливістю, оскільки проїзд на ПУТ 
став складнішим і дорожчим та потребує більше 
часу. Літні люди часто стикаються з додатковими 
чинниками вразливості, як-от хронічні 
захворювання, інвалідність і фінансові труднощі, 
при цьому серед постраждалого внаслідок 
конфлікту населення великий відсоток літніх 
жінок. Є повідомлення про те, що 2022 року на 
НПУТ збільшать суми соціальних виплат, допомог 
і заробітної плати, проте на таке збільшення може 
негативно вплинути зростання вартості життя в 
непередбачуваних умовах.

• Проблеми з документацією про державну 
реєстрацію актів цивільного стану. Населення 
на НПУТ стикається з численними проблемами, 
пов’язаними з посвідченням особи, цивільного 
стану й майнових прав. Це впливає на всі аспекти 
їхнього життя й обмежує доступ до послуг і пільг 
та свободу пересування. ВПО та мешканці НПУТ 
стикаються з численними додатковими вимогами 
й перешкодами. Процедури ідентифікації 
постраждалого внаслідок конфлікту населення 
є тривалими, обтяжливими та дорогими й 
вимагають перетину «лінії розмежування» або 
обтяжливого об’їзду через територію Російської 
Федерації. Крім того, Уряд України не визнає 
свідоцтва про народження, видані на НПУТ. 
Станом на середину 2021 року, щонайменше 
68 240 дітей, які проживають на НПУТ, не 
мають свідоцтв про народження визнаних 
держав, і таким чином стикаються з ризиком 
безгромадянства228. У лютому 2021 року Уряд 
запровадив цифровий інструмент, що дозволяє 
віддалено реєструвати дітей, народжених на НПУТ 
(єМалятко)229. Хоча кроки в напрямі діджиталізації 
послуг сприймаються дуже позитивно, самі 
процедури лишаються складними, вимагають 
сплати судових зборів, а людям усе ще потрібна 
юридична допомога та консультації, щоб 
фактично отримати документи, що посвідчують 
особу й право власності. Національна стратегія 
у сфері прав людини, затверджена 2021 року й 
чинна до 2023 року, передбачає адміністративну 

228 UNHCR, ‘Key Advocacy Messages on Protection of IDPs’, August 2021.
229 З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.
230 Секторальний аналіз. Захист.

процедуру реєстрації особистих документів 
мешканців НПУТ, але механізм реалізації цього 
положення не зрозумілий і вимагає подальшого 
доопрацювання. Партнери у сфері захисту не 
можуть надавати юридичну допомогу на НПУТ, 
тому мешканцям НПУТ для отримання такої 
допомоги необхідно виїжджати на ПУТ230.

• Невирішені питання щодо ремонту й 
обслуговування житла. Як вважають, на НПУТ 
потреби в ремонті житла залишаються значними: 
за оцінками, такої допомоги потребують від 7 000 
до 8  000 домогосподарств, причому більшість з 
них (3 із 4 домогосподарств)— у Донецькій області 
(НПУТ). Ремонт ускладнений через недостатню 
кількість гуманітарних партнерів і складний 
доступ у поєднанні з високими витратами. 
Приблизно в половині випадків ремонту 
потребує житло літніх людей. Суворі погодні 
умови ще більше підсилюють їхню вразливість. 
За оцінками, потреби щодо підготовки до 
зимового періоду на НПУТ є значними, і вони 
варіюються залежно від системи опалення, 
віддаленості від «лінії розмежування» й доступу 
до ринків. За оцінками Кластера житла близько 
18 750 домогосподарств потребують допомоги 
в підготовці до зимового періоду. Через низькі 
температури може знизитися імунітет людей, що 
зі свого боку робить їх вразливішими до хвороб, 
зокрема COVID-19. Окрім пошкодженого житла, 
усе гострішою проблемою стає утримання 
нерухомості в постраждалих унаслідок збройного 
конфлікту районах. Навіть якщо житлові 
приміщення та об’єкти соціальної інфраструктури 
безпосередньо не постраждали внаслідок 
конфлікту, без технічного обслуговування вони 
можуть незабаром опинитися в критичному 
стані, а для тисяч мешканців сіл і міст виникне 
загроза нової кризи, оскільки ці будівлі стануть 
непридатними для проживання. У деяких 
випадках через брак такого утримання будинки 
стає дорожче опалювати взимку. Недоступність 
і нездатність утримувати ці об’єкти посилюються 
через небезпеку та фінансові проблеми, а також 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2021/11/2021-06-17_Key-Advocacy-Messages_reviewed-EN.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-nadannya-kompleksnoyi-poslugi-yemalyatko-i240221-155
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через те, що ці будинки не зазнали пошкоджень 
унаслідок конфлікту й тому не отримували 
підтримки від гуманітарних організацій. Точних 
оцінок щодо ситуації на НПУТ немає через 
обмеження доступу231.

Механізми пристосування
Умови для застосування механізмів пристосування 
пов’язані з тим, наскільки люди, домогосподарства, 
громади й системи справляються або стикаються 
з питаннями відновлення після гуманітарних 
наслідків, яких вони зазнали, і розуміють глибину 
проблем, пов’язаних з їхнім рівнем життя, які 
спонукають їх застосовувати такі механізми. 
Механізми пристосування можуть бути як 
позитивними, так і негативними232. Це вимірюють 
на підставі наявної інформації та 2 показників, які 
кількісно визначають частку домогосподарств, що 
скоротили основні витрати на лікування з метою 
покриття інших основних потреб, а також стратегію 
пристосування для отримання засобів існування.

• 61  % мешканців Донецької області (НПУТ), 
які дзвонили на гарячу лінію, повідомили, 
що вдавалися до негативних механізмів 
пристосування через брак ресурсів. Згідно 
з показником стратегії пристосування для 
отримання засобів існування, 13  % цих осіб 
застосовують стратегії пристосування в 
надзвичайних ситуаціях, 27  % ― у кризовій 
ситуації, та 21  % ― у разі виникнення потреб. 
20  % повідомили про скорочення витрат на 

231 Секторальний аналіз. Житло.
232 OCHA, ‘Humanitarian Needs Overview Guidance for the HPC 2022’, з документом можна ознайомитися за посиланням.
233 REACH, ‘Humanitarian Situation Monitoring in Donetsk and Luhansk oblasts (NGCA) – August – September 2020 (Round 1), December 

2020 – January 2021 (Round 2), July – August 2021 (Round 3)’. 

лікування задля задоволення інших основних 
потреб, а ще 20  % розповіли, що їм доводилося 
витрачати заощадження, щоб зводити кінці 
з кінцями. Кожен третій, хто телефонував на 
гарячу лінію, повідомляв, що не впевнений, що 
зможе дозволити собі незаплановані витрати 
впродовж найближчих трьох місяців, що вказує 
на погіршення механізмів пристосування. Серед 
домогосподарств, очолюваних жінками віком 60 
років і старше, цей показник ще вище й становить 
38  %. Відповідаючи на запитання про витрати 
домогосподарств протягом останніх трьох 
місяців до збору даних респонденти повідомляли, 
що витрачали дохід на харчові продукти (94  %), 
оплату житлово-комунальних послуг (39  %) і 
лікування (34 %)233. Хоча результати Моніторингу 
гуманітарної ситуації є лише орієнтовними і 
непоказовими через невеликий обсяг вибірки й 
методологію, слід припустити, що мешканці НПУТ 
змушені застосовувати негативні механізми 
пристосування, щоб упоратися з нестачею 
ресурсів. Після майже двох років відсутності 
надійного доступу до пенсій та соціальних 
виплат на ПУТ, які є основним джерелом доходу 
для мешканців НПУТ, і доступу до потенційної 
підтримки сім’ї та друзів, людям довелося шукати 
альтернативні способи виживання. Зокрема, 
зросла залежність людей від соціальних виплат 
на НПУТ, їхні заощадження зменшилися, їм 
довелося позичати гроші або отримувати доступ 
до пенсій, обираючи складний і не дешевий 
обхідний шлях через РФ.

https://kmp.hpc.tools/content/hpc-2022-facilitation-package
https://reach-info.org/ukr/hsm/
https://reach-info.org/ukr/hsm/
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КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА», ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Перетинаючи «лінію розмежування». 
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 
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1.5  
Люди, які потребують допомоги

Гострота міжсекторальних потреб та прогнозована кількість людей, які потребують допомоги
Джерела: ГКК, JIAF

Використані 
позначення та 
викладення матеріалу 
в плані жодним чином 
не відображають 
позицію Секретаріату 
Організації 
Об’єднаних Націй.
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людей, які потребують
допомоги на НПУТ1,6млн
людей, які потребують
допомоги на ПУТ1,1млн*

ВПО в інших областях0,2млн

Кількість людей, які
потребують допомоги

250тис.
100тис.

50тис.
* Включно з ВПО
** Лише ВПО

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
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ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ
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2,9млн  54% 13% 13%
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Розподіл людей, які потребують допомоги за областями (місцеві мешканці)

ОБЛАСТЬ ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ 
ЖІНОЧА / ЧОЛОВІЧА СТАТЬ (%)

ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ 
ДІТИ / ДОРОСЛІ / ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ (%)

ПУТ Донецька 55	/	45 14	/	57	/	29 14%

Луганська 54	/	46 13	/	57	/	30 14%

НПУТ Донецька 55	/	45 12	/	56	/	32 12%

Луганська 54	/	46 11	/	57	/	31 12%

Розподіл людей, які потребують допомоги за областями (ВПО)

ОБЛАСТЬ ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ 
ЖІНОЧА / ЧОЛОВІЧА СТАТЬ (%)

ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ 
ДІТИ / ДОРОСЛІ / ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ (%)

ПУТ Донецька 55	/	45 23	/	55	/	22 14%

ПУТ Луганська 54	/	46 14	/	44	/	42 14%

Інші області 54	/	46 17	/	57	/	26 12%
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Частина 2:  

Аналіз ризиків і моніторинг ситуації 
та потреб 

СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Працівники«швидкої» допомагають пацієнту 
з коронавірусною хворобою COVID-19 
потрапити до лікарні. 
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка
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2.1  
Аналіз ризиків

234 INFORM є результатом співпраці Довідкової групи Міжвідомчого постійного комітету з ризиків, раннього попередження й 
готовності та Європейської комісії. З Індексом управління ризиками 2022 року можна ознайомитися за посиланням.

Україна залишається єдиною країною в Європі з 
найвищим рівнем ризиків гуманітарної кризи у 
зв’язку з високою ймовірністю ризику загострення 
конфлікту й браком спроможностей реагування. 
Згідно з Індексом управління ризиками (INFORM) 
на 2022 рік234, Україна нині займає 61-е місце у 
світі серед країн, яким загрожують гуманітарні 
кризи та/або катастрофи, які можуть перевищити 
спроможність держави реагувати на них. Поточний 
рейтинг не свідчить про істотні зміни, як порівняти 
з 60-м і 57-м місцями 2021 та 2020 років відповідно.

Ризик різкого погіршення безпекового й 
геополітичного контексту переважає протягом 
2021 року та, ймовірно, збережеться 2022 року. 
З огляду на історичні закономірності, ризик 
потенційної ескалації конфлікту відносно високий 
в останній квартал року й подальші зимові місяці, 

а також протягом усього року в період, що передує 
проведенню мирних переговорів. У березні 
2021 року ситуація значно погіршилася через 
нарощування Росією військ біля кордону України, 
порушення домовленостей про припинення вогню 
й застосування важкої зброї, а також мобілізацію 
резервістів по обидва боки «лінії розмежування» 
та указ Президента про право вводити воєнний 
стан без згоди Уряду. Ці події супроводжувалися 
войовничою риторикою з усіх боків і прискоренням 
«політики паспортизації» для прискореного видання 
російських паспортів мешканцям НПУТ.

Вісім місяців потому, наразі спостерігаються 
аналогічні події, у поєднанні зі зміною геополітичної 
ситуації. Цього разу вони проходять з помітнішою 
участю ключових західних політичних гравців, на 
тлі політичної напруженості в сусідніх країнах через 
міграційну кризу. Значне збільшення кількості 
безпекових інцидентів, як-от неодноразова 
інтенсифікація бойових дій у районах уздовж «лінії 
розмежування», яка є зоною бойових дій між ПУТ 
та НПУТ, може призвести до серйозного погіршення 
гуманітарної ситуації та оперативної обстановки.

У відповідь на ці ризики в березні 2021 року 
Гуманітарна команда країни погодилася посилити 
потенціал реагування на надзвичайні ситуації. 
Гуманітарна команда країни переглянула 
Міжвідомчий план дій у надзвичайних ситуаціях 
з метою підвищення готовності гуманітарних 
партнерів до гіпотетичного сценарію ескалації 
конфлікту в постраждалих унаслідок конфлікту 
районах Україн.

COVID-19 продовжує становити значний ризик для 

РИЗИК	INFORM
4,5

НЕБЕЗПЕКА
5,4

ВРАЗЛИВІСТЬ
3,8

БРАК	СПРОМОЖНОСТЕЙ
РЕАГУВАННЯ
4,5

Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.inform-index.org

Індекс INFORM

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/
http://www.inform-index.org
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України. У 2021 році за Індексом ризику COVID-19235 
Україна посідає 3-є місце серед 33 європейських 
країн. Це зумовлено здебільшого трьома чинниками: 
по-перше, високою соціально-економічною 
вразливістю, оскільки Україна має найвищий 
рейтинг залежності від допомоги; по-друге, великою 
кількістю людей, які мають проблеми зі здоров’ям 
(2-е місце в Європі), значною часткою населення з 
супутніми хронічними захворюваннями (10-е місце 
в Європі) та низькою обізнаністю щодо COVID-19 (8-е 
місце в Європі); і, нарешті, низькою спроможністю 
подолання наслідків пандемії, оскільки Україна має 
найвищий ризик щодо інституційних спроможностей 
та управління в Європі, який посилюється через 
недостатній доступ до медичних послуг і медичної 
інфраструктури. Крім того, Україна входить до країн 
Європи з найнижчими показниками вакцинації 
від COVID-19: від початку кампанії з вакцинації 24 
лютого 2021 року близько 10 млн людей пройшли 
повний курс щеплення236. Це становить менше як 
25  % від загальної чисельності населення проти 
середнього показника 57 % у Європі237.

На початку листопада ВООЗ попередила, що Європа 
знову опинилася в епіцентрі пандемії COVID-19 
із зростанням випадків захворювання по всьому 
континенту238. Аналогічна ситуація спостерігається 
й в Україні. Станом на кінець листопада 2021 
року (на момент складання цього ОГП) в Україні 
зареєстровано понад 85 000 смертей від COVID-19 з 
моменту виявлення першого випадку захворювання 
29 лютого 2020 року. З них 18  000 смертей було 
зареєстровано лише в листопаді, що на сьогодні 
становить 21 % усіх випадків смерті від COVID-19.

Очікувані зміни потреб
2022 року прогнозують два основні чинники ризику: 
перший – ризик швидкого росту захворювання 
на COVID-19 в Україні, зокрема в постраждалих 
районах по обидва боки «лінії розмежування», 
а другий — це ризик різкого погіршення умов 

235 З Індексом ризику COVID-19 за 2021 рік можна ознайомитися за цим посиланням. На момент підготовки цього документа дані за 
2022 ще недоступні.

236 Відповідно до інформації Ради національної безпеки і оборони України. З даними можна ознайомитися за посиланням.
237 Із статистикою й дослідженнями щеплень від коронавірусу (COVID-19) можна ознайомитися за посиланням.
238 BBC, ‘Covid: WHO warns Europe once again at epicentre of pandemic’, 5 November 2021; за посиланням.

безпеки й геополітичної ситуації. Обидва чинники 
можуть бути взаємопов’язані та створювати 
взаємодоповнювальні або взаємообмежувальні 
наслідки для гуманітарної ситуації й діяльності.

• З урахуванням кардинальних змін у безпековій 
та геополітичній ситуації, за Міжвідомчим 
планом дій у надзвичайних ситуаціях, оновленим 
у червні 2021 року, прогнозується три можливі 
сценарії, зокрема найгірший сценарій, за якого 
широкомасштабні бойові дії можуть поширитися 
за «лінію розмежування», як це сталося 2014 
року, з драматичними наслідками для майбутніх 
політичних переговорів щодо політичного 
вирішення конфлікту. У Міжвідомчому плані 
дій у надзвичайних ситуаціях припускають, що 
за найгіршого сценарію можуть постраждати 
до 5,5  млн людей, а кількість ВПО збільшиться 
ще на 250  000. Міжвідомчий план дій у 
надзвичайних ситуаціях заснований на ОГП та 
ПГР, параметрах і планових завданнях, які, у 
разі перших ознак ескалації конфлікту, повинні 
бути доповнені даними про безпекові інциденти 
для визначення «гарячих точок» бойових дій, а 
також територій, які можуть зазнати впливу через 
прямі й опосередковані наслідки посилення 
динаміки конфлікту.

• Для посилення механізму раннього 
попередження у Міжвідомчому плані дій у 
надзвичайних ситуаціях визначається чіткий 
набір з 24 вимірних подій, у випадку реалізації 
яких мають бути запроваджені відповідні дії, 
при цьому третину таких подій узгоджено з 
показниками, які використовують для аналізу 
згідно з Принципами спільного міжсекторального 
аналізу/ОГП. Такі події-ініціатори поділяють 
за чотирма категоріями, а саме: (i) контекст, 
(ii) безпека, (iii) політична ситуація та (iv) 
потреби. Події-ініціатори, пов’язані з контекстом 
і політичною ситуацією, можуть слугувати 
раннім попередженням, тоді як активація 

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Covid-19
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
https://www.bbc.com/news/world-europe-59160525
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розширення заходів реагування на надзвичайні 
ситуації ґрунтуватиметься на виникненні подій-
ініціаторів, пов’язаних з безпекою й потребами. 
На момент доопрацювання ОГП проводився 
перегляд сценаріїв Міжвідомчого плану дій у 
надзвичайних ситуаціях.

• У випадку можливого подальшого погіршення 
ситуації з COVID-19 навантаження на вже 
послаблені заклади охорони здоров’я, особливо 
на НПУТ, може надзвичайно збільшитись через 
обмежену спроможність лікарень і лабораторій. 
Як повідомляють, на НПУТ Донецької та 
Луганської областей у жовтні кількість випадків 
захворювання збільшилася відповідно на 81  % 
і 45  % (як порівняти з попереднім місяцем), 
водночас показник смертності у листопаді 2021 
року склав 8,7  %. Згідно з повідомленнями, 
лікарні на НПУТ перенавантажені, а ціни на ліки в 
місцевих аптеках зросли вдвічі. За даними ВООЗ, 
нова хвиля захворювань поширюватиметься 
зі Сходу, на відміну від попередніх хвиль, що 
розпочиналися із Західної України.

• Різке погіршення ситуації з COVID-19 може 
спричинити повне закриття КПВВ на тривалий 
строк, подібно до того, як це сталося на початку 
COVID-19 у березні 2020 року. Це вплине на 
пересування як цивільного населення, так і 
гуманітарних працівників. Ці обмеження можуть 
також стосуватися переміщення між ПУТ і 

239 Докладнішу інформацію див. у розділі 1.2 «Вплив на людей».

НПУТ та між НПУТ Луганської та Донецької 
областей. Це може призвести до подальшого 
зменшення операційних спроможностей на НПУТ 
та, потенційно, на ПУТ, а також до поглиблення 
соціально-економічної вразливості людей, як 
зазначено в розділі 1.2.

• Існує постійний ризик, що гуманітарну допомогу 
можуть використати як політичний інструмент. 
На здатність гуманітарних організацій реагувати 
на гуманітарні потреби, посилені COVID-19, 
негативно впливають обмеження доступу через 
попередні бюрократичні обмеження й нові вимоги, 
введені для стримування пандемії. Множинні 
обмеження на перетин «лінії розмежування», 
введені на непідконтрольних територіях, 
негативно позначаються як на доступі людей 
до основних послуг (на ППТ), так і на доступі 
організацій до людей, що потребують допомоги, 
особливо на непідконтрольних територіях, 
перешкоджаючи доставці гуманітарних вантажів 
і переміщенню персоналу, критично необхідних 
для реалізації заходів реагування239. Оскільки 
наразі головними проблемами в країні є пандемія 
COVID-19 і заходи реагування, це може відвернути 
увагу й ще більше ускладнити обговорення 
гуманітарних питань і проведення відповідних 
переговорів, що негативно позначиться на 
оперативній ситуації та перспективах політичного 
врегулювання конфлікту.
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2.2  
Моніторинг ситуації й потреб

Гуманітарні організації скоординовано проводять 
моніторинг гуманітарної ситуації та змін потреб людей. 
Моніторинг необхідний для оцінки зміни потреб у 
постраждалих районах, інформування про можливі 
корективи в заходах реагування та перевірки припущень, 
зроблених щодо розвитку ситуації (див. розділ 2.1.).

ОГП було розроблено на основі Принципів проведення 
спільного міжсекторального аналізу (JIAF). Отже, 
моніторинг ситуації та потреб проводять на основі 
переліку узгоджених індикаторів JIAF, адаптованих до 
умов України. Показники будуть максимально, наскільки 
це можливо, розподілені за статтю, віком, наявністю або 
відсутністю інвалідності та іншими характеристиками.

Моніторинг ситуації та потреб базується на кількох 
наявних секторальних механізмах оцінки й 
моніторингу, а також на інших регулярних ситуаційних 
і тематичних звітах. Серед останніх: звіти УВКПЛ 
щодо кількості жертв серед цивільного населення, 
моніторинг безпекових інцидентів ACLED та INSO, звіти 
Національної системи моніторингу МОМ (щодо ситуації 
ВПО), мультисекторальні оцінки REACH та інформація 
й статистичні дані про COVID-19, надані Центром 
громадського здоров’я України, ВООЗ та іншими 
залученими організаціями.

У таблиці нижче зазначено повний перелік індикаторів 
згідно з Принципами проведення спільного 
міжсекторального аналізу.

ПЕРВОМАЙСЬКЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, 
ПУТ, УКРАЇНА 
84-річна Лідія на місці, де раніше був її 
квітник із трояндами.
Фото: Данський Червоний Хрест/Jakob Dall 
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Індикатори

# ІНДИКАТОР СЕКТОР ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

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

Освіта Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)	

x02 Кількість	безпекових	інцидентів	зі	школами	за	останні	12	місяців Освіта Дані	Освітнього	кластера	щодо	
інцидентів	із	закладами	освіти

x03 Індекс	споживання	продуктів	харчування Продовольча	
безпека

Міжсекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)	

x04 Частка	витрат	на	продукти	харчування Продовольча	
безпека

Оцінка	продовольчої	безпеки	та	
засобів	до	існування	на	Сході	України	
(ФАО)	/	Міжсекторальна	оцінка	
потреб	(REACH)		

x05 Стратегія	пристосування	щодо	забезпечення	засобів	до	існування	
(основних	потреб)	

Продовольча	
безпека

Оцінка	продовольчої	безпеки	та	
засобів	до	існування	на	Сході	України	
(ФАО)	/	Міжсекторальна	оцінка	
потреб	(REACH)	

x06 Kумулятивний	рівень	позитивних	результатів	тестів	на		COVID-19	за	6	
місяців	

Охорона	
здоров’я

Центр	громадського	здоров'я	

x07 Частка	ліжок	з	підведеним	киснем,	зайнятих	хворими	на	COVID-19 Охорона	
здоров’я

Система	охорони	здоров’я	України

x08 Частка	частка	медичних	закладів,	які	стикнулись	з	обмеженням	типу	
або	обсягу	послуг	через	пандемію	COVID-19	за	останні	6	місяців	

Охорона	
здоров’я

Оцінки	ВООЗ	щодо	впливу	пандемії	
COVID-19	на	основні	медичні	
послуги	на	ПУТ	Донецької	та	
Луганської	областей

x09 Частка	домогосподарств,	які	скоротили	основні	медичні	витрати	
(включно	з	ліками)	через	брак	ресурсів	для	забезпечення	основних	
потреб	(продовольчих,	житлових,	освітніх,	медичних	тощо)	за	останні	
30	днів

Охорона	
здоров’я

Багатосекторальна	оцінка	потреб	
2021	року	REACH

x10 %	людей,	які	проживають	у	районах,	забруднених	мінами/
боєприпасами,	що	не	розірвались	(з	розподілом	за	віком,	статтю,	
інвалідністю)

Захист Субкластер	з	питань	протимінної		
діяльності	

x11 %	людей,	які	постраждали	від	безпекових	інцидентів	протягом	
останніх	12	місяцівs

Захист Звіти	INSO

x12 %	ВПО,	які	скорочують	витрати	навіть	на	харчування	або	мають	кошти	
тільки	на	харчові	продукти

Захист Звіт	НМС	МОМ

x13 %	дорослих	та	літніх	людей,	які	не	змогли	перетнути	«лінію	
розмежування»	для	розв’язання	питань,	пов’язаних	з	отриманням	
документації,	пенсій,	ключових	питань	або	для	возз’єднання	з	
родиною	

Захист БФ	«Право	на	захист»/УВКБ;	ДПСУ

x14 %	дітей,	які	народилися	на	НПУТ	у	2015-2019	р.,	які	не	отримали	
свідоцтва	про	народження	українського	зразка

Захист Міністерство	юстиції;	відкриті	
джерела	на	НПУТ

x15 %	людей	в	окремих	групах	з	обмеженим	доступом	до	послуг	(напр.,	
людей	з	інвалідністю,	жінок,	дітей,	опікунів	щодо)

Захист Міжсекторальна	оцінка	(REACH);	
Субкластер	з	питань	ГЗН,	
Субкластер	з	питань	захисту	дітей
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# ІНДИКАТОР СЕКТОР ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x16 %	домогосподарств,	які	повідомляли	про	недостатній	рівень	опалення	
взимку

Житло/НПТ Міжсекторальна	оцінка	(REACH)	

x17 %	домогосподарств,	які	проживають	у	пошкоджених	унаслідок	
конфлікту	будинках

Житло/НПТ Міжсекторальна	оцінка	(REACH),	
нова	база	даних	щодо	пошкоджень	
Кластера	житла

x18 %	домогосподарств,	які	потребують	допомоги	з	водопостачанням ВСГ Опитування	для	аналізу	потреб	у	
кластері	ВСГ	(2021	р.)

x19 %	домогосподарств,	які	потребують	допомоги	у	сфері	санітарії ВСГ Опитування	для	аналізу	потреб	у	
кластері	ВСГ	(2021	р.)

x20 %	домогосподарств,	які	потребують	допомоги	у	сфері	гігієни	(з	
урахуванням	COVID-19)

ВСГ Опитування	для	аналізу	потреб	у	
кластері	ВСГ	(2021	р.)
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Частина 3:  

Секторальний аналіз

ПУТ
Хлопчик на занятті щодо ризиків 
вибухонебезпечних предметів тримає знак, що 
попереджає про заміноване поле.  
Фото: HALO/Aся Болотова



ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2022 Р.

76

ЛЮДИ, ЯКІ  
ПОТРЕБУЮТЬ  ДОПОМОГИ

ТРЕНД (2015-2022) ЖІНКИ І 
ДІВЧИНКИ

ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

1,1млн  39% 15% 42% 12%
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«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
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ЛЮДИ, ЯКІ  
ПОТРЕБУЮТЬ  ДОПОМОГИ

ТРЕНД (2015-2022) ЖІНКИ І 
ДІВЧИНКИ

ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З 
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252тис.  52% 91% Н/Д Н/Д
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станом на серпень 2018 р.
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3.1 Освіта

3.2 Продовольча безпека і засоби до існування

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ
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ЛЮДИ, ЯКІ  
ПОТРЕБУЮТЬ  ДОПОМОГИ

ТРЕНД (2015-2022) ЖІНКИ І 
ДІВЧИНКИ

ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,5млн 54% 20% 30% 12%
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«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
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3.3 Охорона здоров’я

3.4 Захист
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ПОТРЕБУЮТЬ 
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ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ

ЛЮДИ, ЯКІ  
ПОТРЕБУЮТЬ  ДОПОМОГИ

ТРЕНД (2015-2022) ЖІНКИ І 
ДІВЧИНКИ

ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

1,5млн 54% 13% 31% 13%
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ЛЮДИ, ЯКІ  
ПОТРЕБУЮТЬ  ДОПОМОГИ

ТРЕНД (2015-2022) ЖІНКИ І 
ДІВЧИНКИ

ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,5млн 54% 13% 30% 13%

ЛЮДИ, ЯКІ  
ПОТРЕБУЮТЬ  ДОПОМОГИ

ТРЕНД (2015-2022) ЖІНКИ І 
ДІВЧИНКИ

ДІТИ ЛІТНІ ЛЮДИ ЛЮДИ З 
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3.5 Житло/НПТ

3.6 Вода, санітарія та гігієна
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ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ

ГОСТРОТА ПОТРЕБ
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Огляд потреб у секторі освіти
Діти й підлітки, які постраждали внаслідок 
збройного конфлікту, стикаються не тільки з 
постійними загрозами своєму фізичному та 
психічному здоров’ю, але й з ризиком залишитися 
без належної академічної освіти. Хоча кількість 
інцидентів із закладами освіти зменшилась, тривалі 
припинення навчального процесу через пандемію 
COVID-19 і конфлікт загалом, у поєднанні з 
розділенням систем освіти між ПУТ та НПУТ, значною 
мірою впливають на прагнення дітей до навчання. 
Станом на 2021 рік 229  000 хлопчиків і дівчинок 
шкільного року все ще безпосередньо потребують 
гуманітарної допомоги в освітньому секторі. У 
вересні 2021 року покоління дітей, народжених 
під час збройного конфлікту, пішло до початкової 
школи. Є надія на те, що вони навчатимуться

240 Education Cluster, ‘Needs Survey in GCA of Donetska and Luhanska oblasts’, 2020.

в еру пост-COVID. Водночас, за повідомленням 
шкільних адміністрацій, у 58  % шкіл у районах 
уздовж «лінії розмежування» на ПУТ, збройний 
конфлікт продовжує впливати на добробут 
вчителів і співробітників закладів освіти, а також 
їхню здатність ефективно працювати240. Через 
брак послуг у Донецькій та Луганській областях 
методи дистанційного навчання часто є менш 
доцільними. Унаслідок цього тисячі хлопчиків і 
дівчинок по обидва боки «лінії розмежування» 
позбавлені доступу до освіти. Під час цієї тривалої 
гуманітарної кризи якість освіти в умовах конфлікту 
(за умови її належної організації) є важливим 
складником захисту хлопчиків і дівчинок і може 
позитивно впливати на деескалацію конфлікту 
й на постконфліктні суспільства, які будують 
шлях до миру.

3.1  
Освіта

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

252тис. 52% 91% Н/Д Н/Д

Розподіл потреб за зонами
Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ ОБЛАСТІ

252тис.

МІСЦЕВІ 
МЕШКАНЦІ 5 4 157 79 -

ВПО 5 2 - - -

ЗАГАЛОМ 10 6 157 79 -

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/education
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Постраждале населення
Діти дошкільного й шкільного віку та молодь (3–18 
років), а також їхні сім’ї. Вісім років протистояння 
вплинули на дітей та молодь, їхній фізичний і 
психосоціальний добробут. За оцінками Освітнього 
кластера, 93 % хлопчиків і дівчинок шкільного віку 
й працівників освіти, які потребують гуманітарної 
допомоги, знаходиться на НПУТ. Найгострішою 
ця ситуація є для дітей, які проживають в 
безпосередній близькості від «лінії розмежування», 
де їхньому життю загрожує постійна військова 
присутність, обстріли та надзвичайний рівень 
мінного забруднення.

2020 року близько 58  % закладів освіти на 
ПУТ уздовж «лінії розмежування» повідомили, 
що збройний конфлікт вплинув на здатність 
учнів навчатися, а також на їхній добробут241. 
Щонайменше 57  % закладів освіти повідомили, 
що деякі діти потребують інклюзивної освіти, і 
більшість опитаних шкіл заявила, що до п’яти дітей 
потребують такої підтримки242.

Збройний конфлікт по-різному впливає на хлопчиків 
і дівчинок. У середньому, дівчинки казали, що 
відчували себе в безпеці, рідше, ніж хлопчики. 
Тим не менш, багато проблем у сфері безпеки 
були однаковими як для хлопчиків, так і дівчинок. 
Серед них присутність військовослужбовців, 
зловживання наркотичними речовинами, обстріли, 
вибухонебезпечні залишки війни (ВЗВ), а також 
переслідування дівчат чоловіками в темний 
час доби. Близько 70  % дітей у школах на «лінії 
розмежування» повідомили, що відчувають 
небезпеку, яка може загрожувати їхньому життю 
та здоров’ю (за винятком COVID-19), як порівняти 
з 33 % дітей у зоні 20 кілометрів і більше від «лінії 
розмежування»243.

241 Education Cluster, ‘Needs Survey in GCA of Donetska and Luhanska oblasts’, 2020.
242 Там само.
243 Save the Children, ‘Research with participation of children – Safety through the eyes of children’, Ukraine, 2021.
244 Save the Children. Почуйте нас: ґендерні відмінності сприйняття дівчатами та хлопцями конфлікту на сході України. — 2019 р.
245 Education Cluster, ‘Needs Survey in GCA of Donetska and Luhanska oblasts’, 2020.
246 За консультаціями партнерів.
247 Український центр суспільних даних. Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: відкриті дані ЄДРПОУ. — 9 жовтня 2017 року.
248 За даними УВКПЛ, на НПУТ освіта доступна здебільшого російською мовою, через це частина населення відокремлена від 

України, оскільки для них можуть виникнути складності щодо доступу до системи освіти в Україні.

Причини, чому старші хлопці бояться військових, 
включають ризик потрапити під перехресний вогонь 
між збройними групами, небезпеку, пов’язану 
з танками та іншими важкими військовими 
транспортними засобами, які проїжджають через 
населені пункти, а також страх проявів жорстокості 
солдатів стосовно них244.

Учителі та інші працівники освіти. Через внутрішнє 
переміщення та неможливість утримувати та 
набирати кадри у непередбачуваному середовищі 
конфлікту по обидва боки «лінії розмежування» 
бракує кваліфікованого викладацького складу й 
працівників освіти. На ПУТ приблизно 30  %, або 
загалом 200 закладів освіти, повідомили, що їм не 
вистачає вчителів245. Це є більшою проблемою на 
НПУТ, особливо в невеликих сільських громадах, 
оскільки кваліфіковані вчителі, як правило, 
переїжджають з цих районів246. Багато вчителів у 
постраждалих від конфлікту районах близькі до 
пенсійного віку або вже на пенсії.

Збройний конфлікт продовжує впливати на добробут 
і здатність ефективно працювати тих, хто вирішив 
залишатися. Проблеми безпеки залишаються 
вагомими як для працівників освіти, так і для учнів, 
які борються зі страхом та стресом від бойових дій, 
що тривають роками. Від цього диспропорційно 
потерпають жінки, які складають до 90 % вчителів 
і співробітників адміністрації шкіл247.

Аналіз потреб
Пов’язані з конфліктом бар’єри в доступі до 
якісної освіти248. Для хлопчиків і дівчинок, які 
живуть поблизу «лінії розмежування», доступ до 
освіти залишається ускладненим через обстріли 
та наявність боєприпасів, що не розірвалися/
ВЗВ поблизу приміських маршрутів. Можливість 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/education
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/listen_to_us_ukraine_full_report_ukr.pdf/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/education
https://socialdata.org.ua/napryamki/doslidzhennya/edrpou-gender-2020/
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під’єднання до дистанційного навчання, фізична 
відстань до шкіл, якщо вони доступні, якість 
викладацького складу та доступність шкільного 
приладдя є ключовими питаннями для ізольованих 
населених пунктів і важкодоступних громад, 
зокрема для сільських районів249.

Станом на 1 листопада 2021 року заклади освіти 
12 разів протягом 2021 року потрапляли під 
обстріли250. Багато сімей не готові відправляти 
дітей до школи, або діти самі бояться ходити до 
школи через наявні безпекові загрози251. Після 
одного з інцидентів у вересні 2021 року кількох 
дітей відрахували з постраждалої школи за заявою 
батьків, і залишається неясним, чи зарахують цих 
дітей в іншу школу й коли. Окремі громади на ПУТ 
і НПУТ не мають можливостей для створення 
закладів для раннього розвитку дітей, що позбавляє 
дітей права на дошкільну освіту, соціалізацію й 
розвиток навичок.

Пошкоджена освітня інфраструктура й небезпечне 
навчальне середовище. Занепокоєння щодо 
безпеки дітей є найбільшим у районах поблизу «лінії 
розмежування», де досі інколи тривають бойові дії. 
Згідно з результатами опитування шкіл, проведеного 
Освітнім кластером, більше як чверть закладів 
зазначили присутність військових як головну 
безпекову проблему для дітей252. З січня 2017 року по 
листопад 2021 року заклади освіти безпосередньо 
постраждали від бойових дій щонайменше 125 
разів, що призвело до необхідності відновлення 
інфраструктури. Тривалий характер кризи також 
створює навантаження на місцеві бюджети, що 
перешкоджає владі виконувати належне утримання 
шкіл і замінити зруйновані й зношені шкільні меблі, 
спортивне обладнання або інші необхідні матеріали. 

249 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in Government Controlled Areas of Donetsk and Luhansk Oblasts within 20 km of the Line of 
Contact’, May 2021.

250 Згідно з даними Освітнього кластера.
251 Save the Children. Почуйте нас: ґендерні відмінності сприйняття дівчатами та хлопцями конфлікту на сході України. — 2019 р.
252 Там само.
253 Save the Children, ‘Research with participation of children – Safety through the eyes of children’, Ukraine, 2021.
254 Education Cluster, ‘HNO consultations’, 2021.
255 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in Government Controlled Areas of Donetsk and Luhansk Oblasts within 20 km of the Line of 

Contact’, May 2021.
256 План заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, 4 серпня 2021 року.
257 ACTED, ’The 3P Consortium: Prepare, Prevent and Protect civilian populations from disaster risks in conflict-affected areas’, 13 October 2019.

Хлопчики й дівчинки як один з пріоритетів указали, 
що хотіли б поліпшити стан школи (відсутність 
ремонту, відсутність хороших меблів і т. д.)253.

Якщо на ПУТ міжнародним та національним 
організаціям удалося усунути прогалини щодо 
відновлення пов’язаних з конфліктом пошкоджень, 
то на НПУТ подібні потреби досі залишаються 
гострими254. Тим не менш, на ПУТ у межах 20  км 
від «лінії розмежування» 21  % домогосподарств 
повідомляв, що їхні діти пропускали навчання 
більше як один місяць через безпекові проблеми, 
закриття шкіл, недоступність транспорту, значні 
витрати, пов’язані з навчанням, а також через 
стан здоров’я255. Виконання наразі затвердженого 
Урядом плану заходів щодо реалізації 
Декларації про безпеку шкіл256 залишатиметься 
пріоритетом 2022 року.

Школи на постраждалих унаслідок конфлікту 
територіях наражаються на небезпеку й значні 
екологічні та промислові ризики, які конфлікт 
створює у регіоні з розвиненою промисловістю. 
За оцінками 3P Consortium, від потенційних аварій 
на Верхньокальміуській фільтрувальній станції, 
вугільній шахті в Золотому та очисних спорудах у 
Гольмівському можуть постраждати понад 70  000 
людей. Освіта дітей щодо зменшення ризиків 
катастроф є необхідною для мінімізації потенційнон 
несприятливих наслідків таких небезпек257.

Освіта для розвитку життєвих навичок і 
життєстійкості. Зі спалахом епідемії COVID-19 
зросли також страх і тривога. Очікують, що 
страх зараження й соціальна ізоляція через 
стигму, пов’язану з хворобою, невпевненість у 
майбутньому та депресія продовжуватимуть 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/listen_to_us_ukraine_full_report_ukr.pdf/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-realizaciyi-deklaraciyi-pro-bezpeku-s40821l
https://www.acted.org/en/the-3p-consortium-prepare-prevent-and-protect-civilian-populations-from-disaster-risks-in-conflict-affected-areas-2/
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впливати на суспільство. Щоб уникнути негативних 
довгострокових наслідків для соціально-
емоційного розвитку постраждалих унаслідок 
конфлікту хлопчиків, дівчинок і підлітків, необхідно 
приділяти увагу розвитку їхньої життєстійкості 
завдяки побудові дружніх стосунків з однолітками, 
просуванню цінностей взаємодопомоги, 
формуванню здорової самооцінки та емоційного 
зв’язку зі школою, а також сприяти відновленню 
нормального життя в їхніх громадах258. Надання 
можливостей участі в житті школи та висловлення 
там своїх поглядів також сприятимуть зміцненню 
життєстійкості дітей та підлітків.

Розбудова спроможностей й поліпшення умов 
освітян. У більш ніж третині закладів освіти уздовж 
«лінії розмежування» на ПУТ вчителі не мають 
доступу до психосоціальної підтримки259 для того, 
щоб упоратися зі стресом і постійним збільшенням 
відповідальності за свою безпеку та безпеку 
своїх вихованців. На НПУТ заклади освіти також 
стикаються з браком підготовлених вчителів260. 
Додатково до наявного браку кваліфікованих 
кадрів, вчителі та радники не мають належної 
підготовки з питань психосоціальної підтримки, 
урахування особливостей, пов’язаних з конфліктом, 
інклюзивного навчання та запобігання ризикам, що 
є найважливішими навичками для задоволення 
потреб постраждалих хлопчиків і дівчинок. Це, 
зокрема, стосується НПУТ, де такі потреби, як 
правило, не задовольняються.

Ураховуючи, що освіта може мати як негативний, 
так і позитивний вплив на конфлікт, підхід до 
надання освіти в умовах конфлікту повинен 
просуватися відповідно до керівних принципів 
і зобов’язань, викладених у плані заходів щодо 
реалізації Декларації про безпеку шкіл261. На ПУТ 
36  % вчителів потребували додаткових заходів 
для розбудови спроможності або педагогічної 

258 ЮНІСЕФ. Доказовий аналіз психосоціальної адаптивності підлітків у зоні конфлікту та роль системи освіти як захисного 
середовища. — 2019 р.

259 Education Cluster, ‘Needs Survey in GCA of Donetska and Luhanska oblasts’, 2020.
260 REACH, ‘Multi-Sectoral Needs Assessment in NGCA’, February 2020.
261 INEE, ‘INEE Conflict Sensitive Education Training Modules’, 2013.
262 Education Cluster, ‘Needs Survey in Government Controlled Areas of Donetska and Luhanska oblasts’, 2020.
263 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in GCA – Educational Summary’, 2020.
264 Там само.

підтримки для подолання наслідків збройного 
конфлікту у сфері освіти, і більшість із них 
указують на необхідність розбудови спроможності 
з надання психосоціальної підтримки262. Через 
пандемію COVID-19 учителі повинні навчатися 
тому, як дистанційно залучати учнів різного віку 
(дошкільнят, учнів перших, середніх і старших 
класів) до запобігання та контролю поширення 
COVID-19, а також як використовувати методи 
дистанційного навчання.

Навчальні матеріали. Збройний конфлікт 
значно погіршив економічне становище сімей, 
які проживають на постраждалих територіях 
через економічний спад і безробіття. Згідно з 
Мультисекторальним аналізом потреб REACH, 
головною перепоною 35  % домогосподарств на 
ПУТ для придбання необхідних шкільних матеріалів 
для дітей є брак коштів263. У межах 5  км від «лінії 
розмежування» ця частка становить 39  % для 
сільських та 40  % для міських мешканців264. 
Окрім індивідуальних навчальних матеріалів, 
постраждалі від конфлікту райони також відчувають 
гостру потребу в навчальному устаткуванні та 
шкільному обладнанні.

COVID-19
Пандемія COVID-19 створила додатковий рівень 
потреб, оскільки школи зобов’язані працювати 
безпечно та вживати відповідних громадських 
заходів охорони здоров’я. Для безпечної роботи 
заклади освіти потребують засоби гігієни та 
індивідуального захисту (ЗІЗ), а також спеціальне 
обладнання для дистанційного навчання, яке вони 
часто не можуть собі дозволити. Багато дітей, 
особливо з малозабезпечених родин та в сільських 
районах уздовж «лінії розмежування», не мають 
необхідного обладнання (доступу до Інтернету, 
персональних комп’ютерів, смартфонів, телевізорів 

https://www.unicef.org/ukraine/media/1386/file/Evidence-based%20analysis%20of%20psychosocial%20adaptability%20of%20adolescents%20in%20the%20conflict%20zone.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/1386/file/Evidence-based%20analysis%20of%20psychosocial%20adaptability%20of%20adolescents%20in%20the%20conflict%20zone.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/14fbe661/REACH_UKR_Report_MSNA-in-NGCA_February-2020.pdf
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тощо), що посилює наявну нерівність у навчанні. 
Як наслідок, багато з них стикається з ризиком не 
повернутися до школи для продовження навчання.

Невизнання свідоцтв про освіту, виданих на 
НПУТ. Попри значні кроки уряду України, зокрема 
схвалення спрощеного порядку вступу випускників 
із НПУТ до закладів вищої освіти на ПУТ (у квітні 
2021 року) та запровадження бюджетної програми 
та стипендій для молоді з НПУТ для  підготовки 
до вступу до державних закладів вищої освіти 
на ПУТ, випускники з НПУТ усе ще стикаються з 
численними бар’єрами для продовження навчання 
за межами НПУТ. До них належать неможливість 
перетину «лінії розмежування», особливо через 
наявні карантинні обмеження, додатковий тиск на 
дітей щодо вивчення додаткових предметів, витрати, 
пов’язані з навчанням на ПУТ, відсутність чинного 
паспорта громадянина(-ки) України, і це не повний 
перелік. Документи про освіту, видані на НПУТ 
Донецької та Луганської областей, не є широко 
визнаними в Україні, що зменшує шанси випускників 
здобути вищу освіту або працевлаштуватися за 
межами НПУТ. З початку збройного конфлікту 
близько 160 000 хлопців і дівчат отримали свідоцтва 
про освіту на НПУТ, зокрема свідоцтва про неповну 
й повну загальну середню освіту (9-й та 11-й класи).

Моніторинг
Для успішної координації та реалізації запланованих 
заходів реагування Освітній кластер має отримувати 
актуальну інформацію. Для цього було розроблено 
Інструмент моніторингу для Освітнього кластера 
(ІМКО) для звітування партнерів, що вможливлює 
моніторинг заходів реагування на рівні шкіл.

Кожна організація має щоквартально подавати свої 
оновлення за ІМКО. Аналіз уможливить відстежувати 
заходи реагування у сфері освіти, розробляти 
адвокаційні заходи від імені партнерів, виявляти 
потреби та прогалини, уникати дублювання зусиль і 

допомагати партнерам в оперативному плануванні. 
Цю інформацію також буде передано донорам для 
збільшення фінансування сфери освіти та УКГС для 
цілей координації між кластерами.

Стаття 12 Конвенції ООН «Про права дитини» 
говорить, що дитина має право вільно висловлювати 
власні погляди, і для того, щоб ці погляди були почуті 
й прийняті серйозно, ми повинні переконатися, що 
діти та молодь почуваються здатними висловити 
свою думку. Важливо запрошувати їх брати участь 
у створенні планів реагування та отримувати 
зворотний зв’язок у процесі їх упровадження. 
Кластер і партнери наполегливо рекомендують 
проводити консультації з дітьми та молоддю, 
виконуючи оцінювання потреб і планування 
навчання щодо реагування на надзвичайні ситуації 
у Донецькій та Луганській областях.

Коротке пояснення методології, яку 
використовують для секторального розрахунку 
осіб, які потребують допомоги
Освітній кластер використовував для визначення 
показників №  1 та №  2 дані Мультисекторального 
аналізу потреб REACH 2021 р. та дані Інформаційної 
системи управління освітою (EMIS). Загальну 
кількість людей, що потребують допомоги, ― 252 000 
осіб, що на 38 % менше, ніж минулого року (404 000 
осіб), було розраховано згідно з міжсекторальними 
даними чисельності населення за результатами 
статистичного дослідження відповідей на питання у 
сфері освіти в межах Мультисекторального аналізу 
потреб. Наприклад, у рамках Мультисекторального 
аналізу потреб цього року проводилось опитування, 
хто в якому господарстві відвідував школу. Для 
кожного вікового параметра й геолокації було 
розраховано показник невідвідування. Дані про 
відсоток людей, які постраждали від безпекових 
інцидентів, було отримано за допомогою 
секторного інструмента відстеження інцидентів із 
закладами освіти.
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# ІНДИКАТОР СЕКТОР ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

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

Освіта Мультисекторальна	оцінка	
потреб	(REACH)

x02 %	людей,	які	постраждали	від	безпекових	інцидентів	за	останні	
12	місяців Освіта Дані	Освітнього	кластера	щодо	

інцидентів	із	закладми	освіти

Індикатори
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3.2  
Продовольча безпека та засоби до існування

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

1,1млн 39% 15% 43% 12%

Розподіл потреб за зонами
Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ ОБЛАСТІ

1,1млн

МІСЦЕВІ 
МЕШКАНЦІ 190 7 419 416 -

ВПО 10 89 - - -

ЗАГАЛОМ 200 96 419 416 -

Огляд потреб у секторі продовольчої безпеки та 
засобів до існування
За оцінками, допомоги потребують 1,1 мільйона 
людей, 400  000 з яких потерпають від значної 
або помірної продовольчої незабезпеченості, що 
вплинуло на їхній фізичний і психічний добробут. 
Як порівняти з 2021 роком, показник кількості 
людей, які потребують допомоги, на 2022 рік 
знизився на 26  %, що, попри тривалу пандемію 
COVID-19, демонструє деяке поліпшення загальної 
гуманітарної ситуації, особливо на ПУТ. Незначне 
поліпшення у сфері продовольчої безпеки й засобів 
існування на ПУТ є результатом необмеженого 
гуманітарного доступу, певного економічного 
відновлення265, заходів гуманітарного реагування 
й поліпшення економіки. Водночас продовження 
впливу тривалої 8-річної кризи на продовольчу 

265 За даними Державної служби статистики, рівень безробіття на ПУТ Донецької області погіршився з 15,4 % у січні-грудні 2020 року 
до 15,7 % у січні-червні 2021 року. НА ПУТ Луганської області рівень безробіття зріс із 16,1 % у січні-грудні 2020 року до 16,6 % у січні-
червні 2021 року. Тому можливості працевлаштування залишилися практично на тому самому рівні. Це також може бути причиною 
для збільшення гуманітарної допомоги щодо забезпечення засобів існування.

266 World Bank, ‘The Economics of Winning Hearts and Minds: Programming Recovery in Eastern Ukraine’, 2021.

безпеку та засоби до існування постраждалого 
населення в Донецькій та Луганській областях 
потребує комплексного розв'язання. Через 
продовження конфлікту, порушення домовленостей 
про припинення вогню та обмеження гуманітарного 
доступу на не підконтрольних уряду територіях 
(НПУТ) прогрес у забезпеченні гуманітарних 
потреб постраждалого населення мінімальний. 
Таким чином, на продовольчу незабезпеченість у 
двох областях впливають конфлікт, високі ціни на 
продовольство, обмеження роботи або відсутність 
ринків та доступу до основних послуг, утрата та 
відсутність засобів існування. Усе це посилює 
рівень бідності, зменшує промислові та виробничі 
потужності, загострює проблеми застарілої 
інфраструктури, а також збільшує рух населення 
через демографічні фактори266.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35908
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Відповідно до звіту щодо оцінки стану 
продовольчої безпеки (Food Security Experience 
Scale (FIES)), затяжна криза торкнулася всіх 
груп населення, але особливо постраждали 
домогосподарства, очолювані жінками (22,7  %), 
які значно менше забезпечені продовольством, 
ніж домогосподарства, очолювані чоловіками 
(12,9  %). Крім того, як свідчать останні звіти про 
продовольче забезпечення та засоби існування в 
Україні (FIES і Мультисекторальний аналіз потреб), 
рівень забезпечення продовольством сільського 
населення значно менший, як порівняти з міськими 
районами, на відміну від того, що ми бачимо в 
інших подібних конфліктах. Домогосподарства, які 
очолюють жінки, виявилися вразливішими зі значно 
більшою поширеністю продовольчої небезпеки, 
більшим використанням стратегій пристосування 
та меншим доступом до оплачуваної роботи. Попри 
те, що домогосподарства, які очолюють жінки, 
отримують більше допомоги (що призводить до 
необхідності звернути увагу на тривалість надання 
допомоги та збільшити допомогу засобами 
існування як у сільськогосподарській, так і 
несільськогосподарській сферах), 34  % вразливих 
домогосподарств використовували такі стратегії 
пристосування, які можуть спричинити незворотну 
шкоду, а 38 % використовували кризові стратегії. Це, 
зокрема, означає, що вразливі домогосподарства 
перенавантажують і виснажують свою здатність 
прогодовувати себе, що призводить до подальшого 
ризику погіршення їхньої продовольчої безпеки 
та засобів до існування. Значну роль відіграють 
доходи, отримані від пенсій (54,5  % на НПУТ), на 
другому й третьому місцях гуманітарна допомога, 
соціальна допомога та заробітна плата в 
несільськогосподарському секторі. Частка літніх 
людей у загальній кількості людей, які потребують 
допомоги, складає 42 %. 31 % з них планують надати 
допомогу в межах ПГР.

Пандемія COVID-19 і, як наслідок, обмежувальні 
заходи, сильно вдарили по українській економіці 
й уже другий рік поспіль негативно впливають на 
доступ до засобів існування та стан продовольчої 

267 Державна служба статистики України. Індекси споживчих цін на товари й послуги 2021 року, з документом можна ознайомитися 
за посиланням. 

безпеки людей, які вже постраждали внаслідок 
конфлікту як на ПУТ, так і на НПУТ Луганської та 
Донецької областей.

Незважаючи на незначне відновлення економічного 
росту, кілька чинників перешкоджають доступу 
до харчових продуктів і можливостей отримання 
доходів. Серед таких обтяжливих чинників ― 
зростання цін на продовольство й основні 
непродовольчі товари, порушення доступу до 
ринків, обмеження перетину «лінії розмежування», 
скорочення промислового виробництва, високий 
рівень безробіття та обмеженість засобів існування.

Україна залишається країною зі значною кризою 
ліквідності. За даними Державної служби 
статистики України, індекс споживчих цін на товари 
і послуги у вересні 2021 року дорівнював 111,0 
проти відповідного періоду 2020 року. Це пов’язано 
здебільшого зі зростанням цін на послуги і харчові 
продукти (зростання на 14 %)267.

Рівень безробіття у країні протягом першого 
кварталу 2021 року досяг максимуму в 10,9  %. 
Ситуація дещо поліпшилася в другому кварталі, але 
навряд чи повністю відновиться до рівня, який був 
до пандемії. Рівень безробіття на постраждалих 
унаслідок конфлікту територіях у другому кварталі 
2021 року був найвищим по країні: 15,7 % у Донецькій 
та 16,6 % у Луганській областях (проти середнього 
показника по країні 10,3 %).

Протягом останніх років конфлікту доступ 
гуманітарних організацій до НПУТ Луганської та 
Донецької областей був обмежений. Крім того, уже 
другий рік поспіль здатність людей перетинати 
«лінію розмежування» ускладнюється обмеженнями, 
введеними через COVID-19. Як наслідок, постійні 
прогалини у гуманітарному реагуванні на НПУТ у 
поєднанні з обмеженим доступом людей до ринків і 
послуг призвели до того, що значна кількість людей 
потребує гуманітарної допомоги й безпосередньої 
допомоги харчовими продуктами.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ct/is_c/isc2021mpr_ue.xls
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Постраждале населення
За оцінками, 2022 року 1,1 мільйона людей у 
Донецькій та Луганській областях потребуватимуть 
продовольчої й гуманітарної допомоги, що на 
26  % менше, ніж 2021 року. Зменшення кількості 
людей, які потребують допомоги, обумовлено 
кількома чинниками. По-перше, згідно з даними 
Мультисекторального аналізу потреб REACH та 
оцінки стану продовольчої безпеки (FIES) ФАО, 
показник продовольчого споживання свідчить про 
відносно позитивну динаміку проти попередніх 
років. По-друге, зменшення кількості людей, 
які потребуватимуть допомоги, може стати 
результатом повільного відновлення економіки 
після послаблення обмежувальних заходів щодо 
COVID-19. У другому кварталі 2021 року валовий 
внутрішній продукт (ВВП) зріс на 5,4  % проти 
аналогічного періоду 2020 року. По-третє, учасники 
Циклу гуманітарних програм та організації, які 
працюють поза цим механізмом, надавали 
гуманітарну та соціальну допомогу постраждалому 
населенню в доступних районах, переважно 
на ПУТ, оскільки на НПУТ продовжують діяти 
обмеження щодо надання гуманітарної допомоги. 
Незважаючи на незначне поліпшення, 8-річна 
криза вплинула на засоби існування та ситуацію 
з продовольчою безпекою на постраждалих 
від конфлікту територіях. Щонайменше 3  % від 
загальної чисельності населення в Донецькій 
та Луганській області (або близько 160  000 осіб) 
значною мірою не мають продовольчої безпеки, 
що означає, що вони не в змозі задовольнити 
свої нагальні потреби в продовольстві й змушені 
вдаватися до стратегій пристосування, які можуть 
спричинити незворотну шкоду268. Проти 2021 року 
частка домогосподарств зі значним бо помірним 
рівнем нестачі харчових продуктів знизилася з 
630  000 у 2021 році до приблизно 400  000 у 2022 
році. На спроможність людей подолати гостру 
продовольчу незабезпеченість також впливає 
тривала криза. Сукупні наслідки втрат засобів до 
існування, посилені пандемією COVID-19, негативно 
вплинули на ситуацію з продовольчою безпекою й 
збільшили перешкоди щодо доступу до ринків та 

268 FSLC, ‘Post-winter Food Insecurity Experience Scale (FIES) Assessment’, 8 November 2021, доступно за посиланням.

основних послуг.

Попри те, що кількість людей, які потребують 
допомоги, зменшилась на 26  %, скорочення 
потреб на НПУТ становить лише 16  %. 74  % всіх, 
хто потребує допомоги, або близько 836  000 осіб, 
були змушені використовувати негативні й нестійкі 
механізми пристосування для отримання доступу 
до їжі та, як очікують, на НПУТ продовжать це 
робити 2022 року. На ПУТ, за оцінками, 300  000 
людей (або 25  %) потребують засобів існування 
та продовольчої допомоги, з яких близько 42  % 
потребують прямої продовольчої допомоги для 
поліпшення продовольчої безпеки. Збільшились 
проблеми, пов’язані з небезпекою, браком послуг, 
особливо в ізольованих сільських громадах, 
поганою інфраструктурою, обмеженістю або 
відсутністю засобів існування, що, відповідно, 
вплинуло на фізичний і психічний добробут 
постраждалого населення.

Усі наявні дані показують, що домогосподарства, 
які очолюють жінки, частіше (за оцінками, в 1,3 
рази) відчувають нестачу харчових продуктів, як 
порівняти з населенням загалом. Таким чином, 
жінки та члени їхніх сімей є більш уразливішими й 
потребують допомоги.

Доступ до можливостей отримання доходів 
залишається обмеженим по обидва боки вздовж 
«лінії розмежування» через пов’язані з конфліктом 
поточні обмеження пересування, бойові дії та 
жертви серед цивільного населення. Порушення 
ринкових зв’язків перешкоджає доступу людей 
до харчових продуктів, а також доступу фермерів 
і малих виробників до джерел доходів. Крім того, 
рівень інвестицій у сільське господарство для 
забезпечення засобів існування найуразливіших 
верств населення був низьким протягом багатьох 
років. Комбінована продовольча й гуманітарна 
допомога для усунення значного та помірного рівня 
продовольчої незабезпеченості позитивно вплине 
на їхню продовольчу безпеку.

Ураховуючи, що 42  % населення, яке потребує 

https://fscluster.org/ukraine/document/post-winter-food-insecurity-experience
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допомоги, — це люди похилого віку, а 39  % усіх 
домогосподарств покладаються на пенсії269, 
обмеження роботи пунктів перетину загострило вже 
складну ситуацію з перетином «лінії розмежування» 
та обмежило доступ населення до засобів існування, 
особливо тих, хто в’їжджає з НПУТ на ПУТ для 
отримання пенсій та інших соціальних виплат.

Розподіл людей, які потребують допомоги, 
здійснювали відповідно до Принципів проведення 
спільного міжсекторального аналізу (JIAF). Гостроту 
потреб людей, які потребують допомоги в різних 
кластерах, визначали за такими категоріями: немає 
потреб (1); застосування стратегій пристосування 
в разі виникнення потреб (2); застосування 
стратегій пристосування у кризовій ситуації (3); 
застосування стратегій пристосування у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій (4) та майже 
повне вичерпання можливостей пристосування (5). 
На основі гостроти потреб, розрахованої згідно з 
Принципами спільного міжсекторального аналізу, 
визначено й пріоритетність районів для проведення 
міжкластерного аналізу. Серед категорій людей, 
які потребують допомоги, кластери розглядали 
домогосподарства, які очолюють жінки; людей 
похилого віку; вразливих людей, які втратили роботу; 
людей з обмеженою мобільністю, переважно людей 
з інвалідністю та хронічними захворюваннями.

Аналіз потреб

Фізичне й психічне здоров’я
Згідно з економічним дослідженням стану 
продовольчої безпеки населення (FIES) у 
постзимовий період, 3  % населення в Донецькій 
та Луганській областях стикаються зі значною 
продовольчою небезпекою, а 26  % — помірною 
нестачею харчових продуктів. Крім того, згідно з 
результатами Мультисекторального аналізу потреб 
2021 року, 5 % населення на ПУТ та 9 % населення 
на НПУТ стикаються з нестачею харчових 

269 Там само. 
270 Досліджена вартість продуктового кошика базується на 23 основних харчових продуктах з продуктового кошика, установленого 

Урядом відповідно до методології, яку використовувала Всесвітня продовольча програма (ВПП) 2018 року. З описом вмісту 
продуктового кошика ВПП можна ознайомитися за посиланням.

271 Державна служба статистики України. Індекси споживчих цін на товари та послуги 2021 року, з документом можна ознайомитися 
за посиланням. 

продуктів. Відповідно, за розрахунками, 400  000 
людей мають потреби, пов’язані безпосередньо з 
забезпеченням харчовими продуктами та засобами 
існування. Рівень безпосередньої нестачі харчових 
продуктів найвищий у зоні 10  км уздовж «лінії 
розмежування» і на НПУТ. Населення в цих районах 
страждає одразу від кількох чинників продовольчої 
небезпеки, серед яких тривалий конфлікт, високий 
рівень безробіття, утрата доступу до соціальних 
послуг і можливостей працевлаштування, високі 
ціни, погана інфраструктура й відсутність доступу до 
ринків. Крім того, переважна більшість населення в 
цьому регіоні — це люди з інвалідністю та хронічними 
захворюваннями, які стикаються з труднощами 
щодо отримання засобів існування.

Високі й нестабільні ціни на харчові продукти 
в постраждалих районах постійно зростають. 
Вартість продуктового кошика, розрахована 
Кластером продовольчої безпеки та засобів до 
існування270 на основі даних Державної служби 
статистики271, зросла на 19  % проти попереднього 
року: з 1 123 гривень у вересні 2020 року до 1 312 грн 
у вересні 2021 року. На постраждалих від конфлікту 
територіях найбільше зростання відзначали в ціні на 
цукор (94 % на ПУТ Донецької області і 99 % на ПУТ 
Луганської області), соняшникову олію (90 % і 85 % 
відповідно), та яйця (68 % і 92 % відповідно). Ціни на 
хліб зросли на ПУТ в Донецькій області на 26 %, а на 
ПУТ в Луганській області ― на 34 %.

Додаткові докази волатильності цін наведено 
в Спільному аналізі ринку, проведеному в 
серпні-вересні 2021 року. Аналіз проводився 
під керівництвом ACTED спільно партнерами 
консорціуму ACCESS (ACTED, «Людина в біді», «Лікарі 
світу» та IMPACT) спільно з Норвезькою радою у 
справах біженців та Save the Children у районах поряд 
із «лінією розмежування». Результати показують 
щорічну зміну цін на ПУТ, які проти відповідного 
періоду 2020 року збільшилися на 34  % на харчові 

https://snap.vam.wfp.org/index1.php.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ct/sctp/sctp_21ue.xlsx
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продукти та на 31  % на сільськогосподарські 
ресурси. На НПУТ ціни на харчові продукти зростали 
дещо вищими темпами, ніж на ПУТ. Середньорічна 
зміна ціни на харчові продукти на НПУТ склала 
+35  %. Ціни на соняшникову олію та картоплю 
показали найвище зростання з серпня 2020 року в 
середньому на 84 % і 85 % відповідно272.

Частка витрат на харчові продукти в Україні 
залишається стабільною на рівні близько 40  %. 
На початку 2021 року вона становила 39,5 %, але в 
другому кварталі зросла до 41,4 %273. У зоні конфлікту 
на Сході, за оцінками, частка домогосподарств, 
відсоток витрат на харчові продукти яких перевищує 
50 %, складає 79 %274.

Існує чітка кореляція між статусом продовольчої 
безпеки домогосподарства та його часткою витрат 
на харчування: економічне дослідження стану 
продовольчої безпеки населення (FIES) свідчить 
про те, що домогосподарства з найгіршим статусом 
продовольчої безпеки зазвичай витрачають понад 
70 % свого доходу на харчові продукти, як порівняти 
з іншими групами.

Рівень життя та механізми пристосування
Близько 66 % населення мають потреби, викликані 
зниженням рівня життя. Це становить ріст, 
як порівняти з попереднім роком, коли 58  % 
гуманітарних потреб були пов’язані з відсутністю 
засобів існування. Використання негативних 
стратегій пристосування є одним з проявів поточної 
і потенційної нестачі харчових продуктів. Основними 
проблемами домогосподарств на постраждалих 
територіях залишаються безробіття, нестабільність 
працевлаштування, наявність боргів і втрата 
засобів існування.

Попри відносне поліпшення показника 

272 ACCESS Consortium, ‘Joint Market Monitoring August 2017 – August 2021’, доступно за посиланням.
273 Державна служба статистики України. Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за ІI квартал 2021 року, доступно 

за посиланням. 
274 REACH, ‘Multi-Sectoral Needs Assessment in GCA’, 2021.
275 FSLC, ‘Post-winter Food Insecurity Experience Scale (FIES) Assessment’, 8 November 2021, доступно за посиланням.
276 Інститут економіки й прогнозування НАН України для Консенсус-прогнозу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. Прогноз основних макроіндикаторів розвитку економіки України на період до 2024 року (квітень 2021 року), 
з документом можна ознайомитися за посиланням.

продовольчого споживання, показник застосування 
стратегій пристосування для отримання засобів 
існування свідчить про стабільно високий рівень 
потреби в засобах існування. Загалом 57  % 
населення у постраждалих унаслідок конфлікту 
районах застосовували принаймні одну зі стратегій 
пристосування, а понад 35  % використовували 
стратегії пристосування у кризових та надзвичайних 
ситуаціях. За оцінками Кластера продовольчої 
безпеки та засобів до існування, серед людей, 
забезпечених продуктами харчування в Донецькій 
та Луганській областях, близько 250  000 
використовують негативні стратегії пристосування, 
а це означає, що для того, щоб зупинити подальше 
погіршення їхньої продовольчої безпеки, їм 
необхідна допомога в забезпеченні доступу до 
засобів існування та джерел доходів.

Крім того, між станом продовольчої безпеки та 
застосуванням стратегій пристосування існує 
прямий зв’язок: серед найменше забезпечених 
продуктами харчування домогосподарств 
показник застосування стратегій пристосування 
у надзвичайних ситуаціях може досягати 
50  %, тоді як серед забезпечених продуктами 
харчування лише 25 %275.

Макроекономічна ситуація. Після різкого 
економічного спаду у 2020–2021 роках у результаті 
ускладнень, зокрема нестабільності, пов’язаної з 
COVID-19, найближчими роками очікують повільне 
макроекономічне відновлення. За прогнозом 
Інституту економіки та прогнозування НАН України, 
2021 року очікують зростання ВВП на 4  %, попри 
деяке уповільнення економічного зростання у 2022–
2024 рр. Очікують, що серед ключових чинників 
економічного зростання будуть споживчі витрати, 
інвестиційний попит і сільськогосподарське 
виробництво276.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWI4MDFlYTgtYTU2OC00OGM0LWIxMTktNGRkYzBkNDRmMDliIiwidCI6ImQyMDBlOTAzLTE5YjAtNDUyZS1iZDIxLWQxYWEwMTEzOTBkNSIsImMiOjh9
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/vvp/ksv/ksv_dg_IIkv_21_ue.xls
https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
https://fscluster.org/ukraine/document/post-winter-food-insecurity-experience
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/vvp/ksv/ksv_dg_IIkv_21_ue.xls
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Україна стає дедалі вразливішою до наслідків, 
пов’язаних зі зміною клімату. Спостерігається 
погіршення якості повітря, а також поширення 
негативних наслідків посух, високих температур, 
теплових хвиль і повеней277. Загроза таких 
техногенних катастроф в Україні сьогодні є 
найбільш імовірною та серйозною, ніж будь-
коли раніше, що може призвести до ризиків у 
сільськогосподарському виробництві, перешкод 
у здатності постраждалого внаслідок конфлікту 
населення до самозабезпечення, а також 
ускладнення доступу до джерел доходів. Такий 
стан речей може змусити домогосподарства 
застосовувати негативні стратегії 
пристосування, а також призвести до погіршення 
продовольчої безпеки.

На цьому етапі комплексний підхід відіграє ключову 
роль і повинен застосовуватися на індивідуальному 
рівні, на рівні домогосподарств, підприємств і 
громад. Партнери Кластера продовольчої безпеки 
та засобів існування визнають наявність значних 
гуманітарних потреб у секторі, пов’язаних як із 
забезпеченням життєво необхідними продуктами 
харчування й засобами до існування, так і 
посиленням життєстійкості та соціального захисту 
людей завдяки їх підтримці засобами існування. 
Для відновлення доступу постраждалого населення 
до засобів існування необхідні планування та 
реалізація середньо- й довгострокових заходів.

Коротке пояснення методології, яку 
використовують для секторального розрахунку 
осіб, які потребують допомоги
Партнери Кластера продовольчої безпеки та засобів 
до існування прагнуть надати допомогу людям, 
які мають нестачу харчових продуктів, а також 
потребують підтримки засобами існування. Тому 
було використано загальну формулу оцінювання 
загальної кількості людей, які потребують 
продовольчої допомоги та/або підтримки 
засобами існування: «кількість людей, які мають 
нестачу харчових продуктів» + «кількість людей, 
які потребують підтримки засобами існування» – 
«перетин множин людей, яких враховано як такі, 

277 Світовий банк. Зміна клімату: виклики для України. — 19 лютого 2021 року, доступно за посиланням. 

що мають нестачу харчових продуктів, і як такі, що 
потребують підтримки засобами існування».

Кількість людей, які потребують продовольчої 
допомоги, визначають як кількість людей, чий рівень 
продовольчої безпеки є значним або помірним (на 
основі попередньої оцінки продовольчої безпеки).

Кластер продовольчої безпеки та засобів до 
існування, з урахуванням обмеженості даних щодо 
НПУТ, використовує різний підхід для оцінювання 
кількості людей, які потребують підтримки 
засобами існування на ПУТ і НПУТ. Для НПУТ були 
також враховані люди, які застосовували стратегії 
пристосування у кризових й надзвичайних ситуаціях. 
Для ПУТ були використані дані про кількість 
безробітних за методологією МОП (джерело: 
Державна служба статистики України).

Для оцінювання перетину множин людей, яких 
враховано як такі, хто має нестачу харчових продуктів, 
і як такі, що потребують підтримки засобами 
існування, використали дані Мультисекторального 
аналізу потреб.

https://www.worldbank.org/uk/news/speech/2021/03/02/climate-change-challenges-for-ukraine
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# ІНДИКАТОР СЕКТОР ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x01 Показник	продовольчого	споживання Продовольча	безпека	та	засоби	до	
існування

Мультисекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x02 Частка	витрат	на	харчові	продукти Продовольча	безпека	та	засоби	до	
існування

Оцінка	продовольчої	безпеки	та	
засобів	до	існування	на	Сході	України	
(ФАО)	/	Мультисекторальна	оцінка	
потреб	(REACH)

x03 Стратегія	пристосування	для	
отримання	засобів	існування

Продовольча	безпека	та	засоби	до	
існування

Оцінка	продовольчої	безпеки	та	
засобів	до	існування	на	Сході	України	
(ФАО)	/	Мультисекторальна	оцінка	
потреб	(REACH)

x04 Індекс	продовольчого	забезпечення Продовольча	безпека	та	засоби	до	
існування

Мультисекторальна	оцінка	потреб	
(REACH)

x05 Рівень	безробіття Продовольча	безпека	та	засоби	до	
існування

Державна	служба	статистики	України	
/	Державна	служб	працевлаштування	
/	Національна	система	моніторингу	
(МОМ)

Індикатори



ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 2022 Р.

92

3.3  
Охорона здоров’я

Огляд потреб у секторі охорони здоров’я
Восьмирічний  конфлікт значно порушив здатність 
сектору охорони здоров’я задовольняти нові й 
уже наявні потреби в сфері охорони здоров’я як 
на ПУТ, так і на НПУТ Донецької та Луганської 
областей. Оскільки кількість випадків COVID-19 і 
смертей продовжує зростати за низьких показників 
вакцинації, система охорони здоров’я намагається 
пристосовуватися278. Очікують, що ситуація не 
поліпшиться, допоки майже все населення не 
буде вакциновано, але ж темпи вакцинації проти 
COVID-19 повільні279. У Донецькій та Луганській 

278 WHO, ‘Ukraine Coronavirus disease’, October 2021, доступно за посиланням.
279 WHO EURO, ‘WHO/Europe COVID-19 vaccine programme monitor’, October 2021, доступно за посиланням. 
280 Кластер з питань захисту в Україні /Кластер охорони здоров’я в Україні. Доступ до медичних послуг в Україні з точки зору захисту 

та охорони здоров’я. — Липень 2019 р., доступно за посиланням.
281 «Лікарі світу». Вплив реформи охорони здоров’я на рівень надання послуг з охорони здоров’я на територіях, що постраждали від 

конфлікту у Донецькій та Луганській областях. — червень 2021 р., доступно за посиланням.

областях зараз потрібні підтримка й розширення 
медичних послуг, поліпшення гуманітарного 
доступу та розбудова спроможностей для 
задоволення потреб у секторі охорони здоров’я.

Небезпека, пошкодження та брак технічного 
обслуговування медичних установ і медичного 
обладнання, дефіцит лікарських засобів та товарів 
медичного призначення280, недостатня кількість 
персоналу й обмежений доступ до лікарень та 
аптек вплинули на надання й доступність медичних 
послуг, і ситуація ще більше ускладнилась через 
пандемію COVID-19281.

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

1,5млн 54% 13% 31% 13%

Розподіл потреб за зонами
Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ ОБЛАСТІ

1,5млн

МІСЦЕВІ 
МЕШКАНЦ 522 251 450 229 -

ВПО 39 30 - - -

ЗАГАЛОМ 561 280 450 229 -

https://covid19.who.int/region/euro/country/ua
https://worldhealthorg.shinyapps.io/EURO_COVID-19_vaccine_monitor/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_07_exploring_access_to_health_care_services_in_ukraine_ukr.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/impact-healthcare-reform-primary-healthcare-level-conflict-affected-areas-donetsk-and
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Вразливі категорії населення непропорційно 
зазнали безпосереднього та опосередкованого 
впливу збройного конфлікту та пандемії282. Багато 
літніх людей, які складають третину населення, 
що потребує допомоги на ПУТ і НПУТ, економічно 
незахищені й мають низькі доходи283, інвалідність 
та/або підвищений ризик інфекційних та/або 
неінфекційних захворювань (наприклад, хвороби 
серця, рак, діабет)284. Випадок поліомієліту, 
зареєстрований у західній частині країни285, 
підкреслює ризик спалаху захворювань, які можна 
попередити вакцинацією, особливо серед дітей. 
Цей ризик додатково підвищується286 через збої 
в програмах імунізації, спричинені пандемією287. 
Обмеження, пов’язані з COVID-19, також вплинули 
на реалізацію програм проти туберкульозу та 
ВІЛ/СНІДу. Про це свідчить знижена кількість 
зареєстрованих випадків, що потенційно затримує 
лікування незареєстрованих випадків інфекцій288,289 
і збільшує ризик подальшого розповсюдження 
хвороб290. Значні потрясіння та опосередковані 
соціально-економічні наслідки, спричинені 
пандемією, також посилюють уже наявні потреби 
в сфері психічного здоров’я та психосоціальної 
підтримки населення, що постраждало від 
конфлікту. Про це свідчить збільшення кількості 
зареєстрованих випадків порушень психічного 
здоров’я291 та домашнього насильства292.

Постраждале населення
Відповідно до підрозділу з питань охорони здоров’я 
Принципів спільного міжсекторального аналізу 
на 2021 рік, кількість людей, які потребуватимуть 

282 UNICEF, ‘Ukraine suffocates amid rising COVID-19 deaths’, 1 November 2021 доступно за посиланням.
283 Державна служба статистики України. База даних. — Жовтень 2021 р., доступно за посиланням.
284 HelpAge International. Гуманітарні потреби літніх жінок і чоловіків на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської 

областей, Україна. Снепшот базового звіту. — Серпень 2021 р., доступно за посиланням.
285 WHO EURO, ‘One case of polio detected in Ukraine’, 13 October 2021, доступно за посиланням.
286 ЮНІСЕФ. Щеплення — суперсила від хвороб. Важливо вакцинувати дітей до початку навчального року! – 25 серпня 2021 р., 

доступно за посиланням.
287 УКГС. Огляд гуманітарної ситуації. — 20 липня 2020 р., доступно за посиланням.
288 Центр громадського здоров’я України. Статистика з туберкульозу. — Жовтень 2021 р., доступно за посиланням.
289 WHO, ‘Global Tuberculosis Report 2021’, 14 October 2021, доступно за посиланням. 
290 Ukraine Ministry of Health, ‘Global Fund Funding Request Form Allocation Period 2020-2022’, June 2020, доступно за посиланням.
291 OHCHR, ‘We are devoted to this work because the health and lives of people are at stake’, 16 August 2021, доступно за посиланням. 
292 UNFPA, Ukraine steadfast in tackling gender-based violence, despite pandemic-related increases, 13 November 2020, доступно 

за посиланням. 
293 OCHA, ‘Older Persons’. 
294 WHO Euro, ‘Statement – Older people are at highest risk from COVID-19, but all must act to prevent community spread’, 2 April 2020.

допомоги, становить понад 1,5 мільйона, зокрема 
близько 199 000 дітей (13 %), 857 100 дорослих (56 %) 
та 464  200 літніх людей (31  %). Жінки та дівчинки 
становлять майже 54  % постраждалого населення 
(близько 827  700 осіб). Потреби у сфері охорони 
здоров’я на НПУТ є гострішими, ніж на ПУТ, особливо, 
коли йдеться про доступ до медичних послуг або 
зменшення витрат на задоволення основних потреб 
у сфері охорони здоров’я. На ПУТ гострота потреб, 
як правило, зменшується по мірі віддаленості 
від «лінії розмежування». Медичні потреби серед 
сільського населення на ПУТ більші, як порівняти 
з мешканцями міст. Масштаби медичних потреб на 
НПУТ у значній мірі залишаються невідомими через 
відсутність доступу на ці території.

До вразливих груп населення, яке проживає на 
постраждалих унаслідок конфлікту територіях, 
належать люді старші за 60 років, діти й молодь, 
жінки та дівчинки, мешканці ізольованих населених 
пунктів, медичні працівники та ВПО.

Люди старші за 60 років становлять 31 % людей, які 
постраждали внаслідок конфлікту, ― це найвищий 
у світі показник літніх людей, які потребують 
гуманітарної допомоги293. За оцінками, 98  % літніх 
людей на ПУТ мають принаймні одне хронічне 
захворювання, 86  % мають обмежену мобільність, 
70  % повідомляють про проблеми з доступом до 
медичних установ і лікарських засобів, а 98 % мають 
психосоціальні проблеми, пов’язані з конфліктом. 
Крім того, літні люди мають високий ризик тяжкого 
перебігу COVID-19294 ― 82  % смертей, пов’язаних з 

https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/ukraine-suffocates-amid-rising-covid-19-deaths
http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Database/Population/databasetree_no_en.asp
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-needs-older-women-and-men-government-controlled-areas-donetska-and
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2021/10/one-case-of-polio-detected-in-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/vaccination-is-superpower
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_humanitarian_snapshot_20200721-ukr.pdf
https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/statistika-z-tb
https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%86%D0%9B-%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2026-30.06.2020/UKR_fundingrequest_fullreview_v05_26June20_Eng.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Ukraine-and-COVID-19.aspx
https://www.unfpa.org/news/ukraine-steadfast-tackling-gender-based-violence-despite-pandemic-related-increases
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-older-people-are-at-highest-risk-from-covid-19,-but-all-must-act-to-prevent-community-spread
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COVID-19 в Україні295, сталися з людьми старшими за 
60 років296. Через свою ізольованість та обмежену 
рухливість літні люди потребують інших підходів 
до надання допомоги, як-от догляд удома або 
підтримка на рівні громади.

Люди з інвалідністю, а це 13 % людей, які потребують 
допомоги, стикаються з такими проблемами, як 
евакуація із зон бойових дій, обмежений доступ 
до послуг фізичної реабілітації, а також відсутність 
установ, які мають відповідне обладнання для 
доступу людей з інвалідністю297.

Діти та молодь, які постраждали внаслідок конфлікту, 
також стикаються з ризиками виникнення фізичних 
та психологічних проблем зі здоров’ям і залежать 
від родин, яким самим складно пристосовуватися 
до обставин298. Особливою загрозою для здоров’я 
дітей є порушення програм імунізації299. Діти 
також можуть стати жертвами торгівлі людьми; на 
НПУТ надходили повідомлення про використання 
дітей як солдатів, живих щитів, інформаторів та 
охоронців КПВВ300.

Жінки та дівчата становлять трохи більше як 
половину всіх людей, які постраждали від конфлікту, 
але на них непропорційно впливають обмеження 
доступу до медичних послуг через їхні потреби у 
сфері охорони репродуктивного й материнського 
здоров’я та нижчий дохід301.

Мешканці ізольованих населених пунктів належать 
до тих, хто найбільше постраждав унаслідок 
конфлікту. Здебільшого це літні люди (41 %) і люди 
з інвалідністю (13  % домогосподарств). Висока 
вартість або недоступність транспорту й відсутність 
послуг швидкої допомоги є значними бар’єрами для 

295 UNICEF, ‘Ukraine suffocates amid rising COVID-19 deaths’, 1 November 2021.
296 HelpAge International. Гуманітарні потреби літніх жінок і чоловіків на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської 

областей, Україна. Снепшот базового звіту. — Серпень 2021 р..
297 Кластер з питань захисту, Україна. Люди з інвалідністю. — Жовтень 2015 р.
298 Київський інститут соціології. Психічне здоров’я у Донецькій та Луганській областях — 2018 р. 
299 УКГС. Огляд гуманітарної ситуації. — 20 липня 2020 р.
300 ACAPS, ‘Conflict in Donetsk and Luhansk Briefing note’, 4 November 2019.
301 УКГС. Стислий огляд Плану гуманітарного реагування. — 25 листопада 2020 р.
302 REACH, ‘Protection Assessment of Isolated Settlements in Government-Controlled Areas Along the “Contact Line”’, February 2019.
303 University of Birmingham, ‘The Mental Health of Internally Displaced People and the General Population in Ukraine’, January 2019.
304 Кластер з питань захисту в Україні /Кластер охорони здоров’я в Україні. Доступ до медичних послуг в Україні з точки зору захисту 

та охорони здоров’я. — Липень 2019 р., доступно за посиланням.

отримання ними медичних послуг302.

Медичні працівники перевантажені й стикаються 
з більшим ризиком вигорання. Вони часто 
перебувають у зоні підвищеного ризику виникнення 
психологічних розладів через те, що стають свідками 
травматичних подій, а також ризику інфікування 
через нестачу засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Проблеми психічного здоров’я особливо поширені 
серед ВПО, рівень депресії яких становить 25  %, 
проти 14 % серед населення України загалом303.

Аналіз потреб
Близько 1,52 мільйона людей на ПУТ і та НПУТ 
потребують гуманітарної допомоги у сфері охорони 
здоров’я внаслідок прямого й опосередкованого 
впливу конфлікту та пандемії COVID-19. Для 
ефективного задоволення потреб людей 
сектор охорони здоров’я потребує гуманітарної 
підтримки для поліпшення доступу та збільшення 
спроможностей надання допомоги.

Інфраструктура охорони здоров’я, яка постраждала 
внаслідок збройного конфлікту або через 
відсутність технічного обслуговування, потребує 
відновлення; заклади, які приходять у занепад, 
зрештою закриваються або скорочують свої 
послуги304. Інфраструктура на НПУТ постраждала 
ще більше через обмеженість ресурсів.

Доступ до медичних послуг також залишається 
ускладненим через обмежену доступність 
громадського транспорту, пошкодження дорожньої 
інфраструктури, обмеження пересування через 
пункти перетину, а також через заходи, направлені 

https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/ukraine-suffocates-amid-rising-covid-19-deaths
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08_2021_hai_humanitarian_needs_of_older_people_ukr.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08_2021_hai_humanitarian_needs_of_older_people_ukr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukr_04_oct_2015_disability_update.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_mhpss_report_ua.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_humanitarian_snapshot_20200721-ukr.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/acaps-briefing-note-ukraine-conflict-donetsk-and-luhansk-4-november-2019
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021%20HRP%20At%20a%20Glance_UKR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_ukr_report_protection_assessment_february_2019.pdf
https://www.researchgate.net/publication/331703577_The_Mental_Health_of_IDPs_and_the_general_population_in_Ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_07_exploring_access_to_health_care_services_in_ukraine_ukr.pdf
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на протидію пандемії. Віддаленість створює ще 
один значний бар’єр для людей, що проживають 
в ізольованих населених пунктах. Затяжний 
конфлікт ізолює сільські медичні установи на ПУТ 
від великих медичних центрів, які знаходяться в 
міських районах на НПУТ, збільшуючи відстані, які 
люди повинні подолати для уникнення перетину 
«лінії розмежування»305.

Поточні реформи охорони здоров’я в країні 
спрямовано на поліпшення фінансового управління, 
використання ресурсів і доступу до лікарських 
засобів306. Проте вже зруйновані системи охорони 
здоров’я в постраждалих унаслідок конфлікту 
районах потребують підтримки для того, щоб 
пристосуватися до цих змін.

По всій Україні COVID-19 зараз є найбільш 
пріоритетною загрозою здоров’ю. Медичні 
системи на ПУТ та НПУТ недостатньо оснащені 
для задоволення збільшених потреб через 
COVID-19. Багато медичних працівників виїхали з 
Донецької та Луганської областей після початку 
бойових дій, особливо ті, що проживали на НПУТ, де 
заробітна плата нижча. Невідповідне забезпечення 
ЗІЗ ставить медичний персонал під загрозу, 
про що свідчить високий рівень зараження307. 
Нестача медичних фахівців308, невідповідні 
процедури надання невідкладної допомоги та 
інфекційного контролю309, погано обладнані 
лабораторії, відсутність відстеження контактів і 
невелика кількість епідеміологів є підставами 
для занепокоєння. Хоча деякі заходи Міністерства 
охорони здоров’я та партнерів Кластера охорони 
здоров’я і забезпечили вагомі поліпшення 2021 року, 
зростання захворюваності на COVID-19 призводить 
до ще більшого навантаження на систему й 
перевищення її спроможностей310. Із настанням 

305 USAID, Ukraine, ‘Assessment of Patient Barriers to Health Care in the Conflict-Impacted Areas of Eastern Ukraine’, 2021, доступно 
за посиланням.

306 «Лікарі світу». Вплив реформи охорони здоров’я на рівень надання послуг з охорони здоров’я на територіях, що постраждали від 
конфлікту у Донецькій та Луганській областях. — червень 2021 р., доступно за посиланням.

307 Ukraine Health Cluster, ‘Bulletin #13’, June-July-August 2021, доступно за посиланням.
308 Ukraine Health Cluster, ‘Health Readiness Report Donetska GCA’, April 2021, доступно за посиланням.
309 WHO EURO, ‘Reported measles cases for the period January-December 2017’, 2 February 2018, доступно за посиланням. 
310 UNICEF, ‘Ukraine suffocates amid rising COVID-19 deaths’, 1 November 2021 доступно за посиланням.
311 WHO, ‘Influenza is on the rise; how do I prevent it’, 1 October 2021, доступно за посиланням. 
312 Центр громадського здоров’я України. Статистика з туберкульозу. — Жовтень 2021 р., доступно за посиланням. 

зими зростає кількість випадків захворювання 
на інші респіраторні захворювання (грип, 
респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) тощо), що 
може погіршити вже складні умови на усіх рівнях 
надання допомоги311.

Пандемія COVID-19 виявила прогалини у 
використанні даних про охорону здоров’я для 
інформування про вжиті заходи. Вже слабка 
система збору медичних даних та доказів, яку 
використовували до початку збройного конфлікту, 
погіршилася, особливо на НПУТ. Без необхідних 
даних важко ухвалювати обґрунтовані рішення 
про те, куди спрямувати медичні ресурси і які 
кроки зробити насамперед. Ці прогалини також 
знижують здатність контролювати якість та 
ефективність надаваних послуг, щоб забезпечити 
відповідальність постачальників медичних послуг 
перед населенням.

Інфекційні хвороби становлять серйозну загрозу 
здоров’ю людей у постраждалих унаслідок 
конфлікту районах України, потребують регулярного 
спостереження та звітування в поєднанні з 
комплексним моніторингом та оцінюванням. 
Донецька та Луганська області мають одні з 
найвищих показників поширеності туберкульозу 
та ВІЛ/СНІД, як порівняти з іншими областями312. 
Пандемія COVID-19 створила додаткові виклики для 
реалізації програм боротьби з туберкульозом і ВІЛ/
СНІДом. На ПУТ відзначають зниження активності 
в реєстрації та виявленні активних випадків 
туберкульозу; обмеженість доступу до послуг 
профілактики ВІЛ/СНІДу, включно з запобіганням 
передання ВІЛ/СНІДу від матері до дитини; 
скорочення заходів зменшення шкоди; складнощі 
організації курсу лікування під безпосереднім 
наглядом лікарів в умовах виписки більшої кількості 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-assessment-patient-barriers-health-care-conflict-impacted-areas
https://reliefweb.int/report/ukraine/impact-healthcare-reform-primary-healthcare-level-conflict-affected-areas-donetsk-and
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/ukraine/document/ukraine-health-cluster-bulletin-13-june-july-august-2021en
https://reliefweb.int/report/ukraine/covid-19-donetsk-oblast-gca-hospital-readiness-and-capacity-assessment-january-march
https://www.euro.who.int/en
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/ukraine-suffocates-amid-rising-covid-19-deaths
https://www.who.int/news/item/01-10-2021-influenza-is-on-the-rise-how-do-i-prevent-it
https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/statistika-z-tb
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хворих на туберкульоз зі стаціонарних установ313; 
перерви в забезпеченні ліками й затримки з 
закупівлею діагностичних матеріалів314. Аналогічні 
проблеми на НПУТ були ускладнені через обмеження 
перетину «лінії розмежування». З початку збройного 
конфлікту надання послуг з протидії туберкульозу 
та ВІЛ/СНІДу на НПУТ перебувало в залежності від 
міжнародної допомоги щодо закупівлі лабораторних 
матеріалів та обладнання, лікарських засобів і 
надання психосоціальної підтримки.

Реалізацію програм імунізації також було 
порушено через пандемію COVID-19315. Низький 
рівень вакцинації збільшує захворюваність і ризик 
інфекційних захворювань; цей ризик підкреслює 
зареєстрований на західній частині України 
випадок захворювання на поліомієліт316. Відсутність 
своєчасного виявлення, звітності та реагування 
на спалахи захворювань продовжує залишатися 
проблемою для медичної системи на ПУТ та НПУТ, 
погана комунікація між котрими створює ще 
більше перешкод317.

Люди старші за 60 років мають значні потреби 
в сфері охороні здоров’я; майже всі вони мають 
принаймні одне хронічне захворювання. Пенсії 
є єдиним джерелом доходу для більшості літніх 
людей. Багато з них проживає на НПУТ і не має 
доступу до пенсій з початку пандемії. Через 
обмежені можливості отримання доходу в цьому 
регіоні багато молодших членів сім’ї залишили 
літніх родичів у пошуках кращого життя в іншому 
місці. Люди з інвалідністю регулярно стикаються 
з фізичними й адміністративними перешкодами 
в отриманні догляду318. Потрібні альтернативні 
підходи в наданні допомоги, як-от догляд удома 
або допомога з залученням громади, а також 

313 Ukraine Ministry of Health, ‘Global Fund Funding Request Form Allocation Period 2020-2022’, June 2020, доступно за посиланням.
314 WHO, ‘Overview of COVID 19 related challenges to TB services in Ukraine and response during March June 2020’, 13 September 2020, 

доступно за посиланням.
315 УКГС ООН. Огляд гуманітарної ситуації. — 20 липня 2020 р., доступно за посиланням.
316 WHO EURO, ‘One case of polio detected in Ukraine’, 13 October 2021, доступно за посиланням.
317 UNICEF, ‘Humanitarian Action for Children 2021 – Ukraine’, 20 November 2020, доступно за посиланням.
318 HelpAge International. Гуманітарні потреби літніх жінок і чоловіків на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської 

областей, Україна. Снепшот базового звіту. — Серпень 2021 р., доступно за посиланням.
319 Київський інститут соціології. Психічне здоров’я у Донецькій та Луганській областях — 2018 р., доступно за посиланням.
320 UNFPA, ‘Internally Displaced Women in Ukraine Face Abuse and Exploitation’, September 2019, доступно за посиланням.
321 УКГС. Огляд гуманітарних потреб: Україна. — Лютий 2021 р., доступно за посиланням.
322 REACH, ‘Health Perceptions Assessment’, June 2021, доступно за посиланням.

психосоціальна підтримка.

Послуги з охорони репродуктивного й 
материнського здоров’я страждають через 
відсутність кваліфікованих фахівців і через те, 
що не працюють системи перенаправлення для 
отримання таких послуг. В установах, які надають 
такі послуги, бракує основного діагностичного 
обладнання й лікарських засобів, а також засобів 
планування сім’ї.

До пандемії майже 40  % людей, які проживали 
на ПУТ, пережили травму, що призвела до стресу, 
депресії, відчуття тривоги й посттравматичного 
стресового розладу319. Складні умови наражають 
жінок і дівчат, особливо серед ВПО320, на більший 
ризик домашнього насильства321. Обізнаність 
про психічне здоров’я та пов’язану з психічними 
захворюваннями стигму в Україні, як правило, 
знаходиться на низькому рівні; за оцінкою 
сприйняття здоров’я, проведеною на ПУТ у квітні 
2021 року, виявлено, що лише 50  % респондентів 
знають, де вони можуть отримати професійну 
допомогу у вирішенні проблем психічного 
характеру322. Психосоціальна підтримка необхідна 
для подолання негативних стратегій боротьби зі 
стресами, як-от пристрасть до алкоголю, тютюну та 
наркотиків, вживання яких також є чинником ризику 
виникнення інших неінфекційних захворювань.

Тоді як більшість доступних психосоціальних послуг 
сьогодні надають гуманітарні учасники, послуги 
з психічного здоров’я здебільшого пропонують 
державні постачальники послуг на базі відповідних 
установ, при цьому мобільні послуги дуже обмежені 
або недоступні в громадах по обидва боки «лінії 
розмежування» та на НПУТ. Пандемія змінила 

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%86%D0%9B-%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2026-30.06.2020/UKR_fundingrequest_fullreview_v05_26June20_Eng.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/ukraine/assessment/overview-covid-19-related-challenges-tb-services-ukraine-and-response
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_humanitarian_snapshot_20200721-ukr.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2021/10/one-case-of-polio-detected-in-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-action-children-2021-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-needs-older-women-and-men-government-controlled-areas-donetska-and
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_mhpss_report_ua.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/19-255-MHPSS-Case-UKRAINE-2019-10-04-1308.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-needs-overview-2021-february-2021-enuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-health-perceptions-assessment-hpa-government-controlled-areas-gca-donetsk-and
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засоби доступу до психіатричних і психосоціальних 
послуг. Зараз багато послуг надають дистанційно 
онлайн або через телефонні служби підтримки, однак 
багато літніх людей не володіють технологіями, а 
якість Інтернету та мобільних послуг у регіонах 
забезпечує різну можливість доступу.

Моніторинг
Інструмент Health Cluster EHS, запроваджений 2021 
року, використовуватимуть для моніторингу стану 
медичних закладів у двох областях на ПУТ. Ключові 
показники ефективності також контролюватимуть 
для систематичного збору й аналізу даних. Так, 
показник «рівень позитивних результатів тестів 
на COVID-19» демонструватиме рівень передання 
COVID-19. А показник «частка населення старше за 
60 років, яку повністю вакциновано проти COVID-19» 
вказує на частку літнього населення зі зниженим 
ризиком важкої форми COVID-19 і доступність 
медичної допомоги для літніх людей.

Показники «Частка зайнятих ліжок з доступом до 
кисню», «Частка медичних закладів з порушенням 
видів або обсягу послуг через пандемію COVID-19 
за останні 6 місяців» та «Частка медичних закладів, 
які повідомили про пошкодження медичного 
обладнання за останні шість місяців» свідчать про 
доступність допомоги, а також спроможності й 
ефективність системи охорони здоров’я.

Показник «Частка домогосподарств, які зменшили 
основні витрати на охорону здоров’я (включно з 
ліками) через брак ресурсів для покриття основних 
потреб (як-от їжа, житло, здоров’я, освіта тощо) за 
останні 30 днів» вимірює економічну вразливість і 
виснаження активів домогосподарств, що впливає 
на можливість отримання допомоги.

Для моніторингу збоїв у програмі охорони здоров’я 
та імунізації дітей як індикатори використовують 
показники «Охоплення вакцинацією проти 
поліомієліту (POL3) дітей віком до 12 місяців», 
який відстежує рівень щеплення від поліомієліту, 
та «Охоплення вакцинацією проти КПК дітей віком 
до 12 місяців», який відстежує рівень щеплення 

323 WHO, ‘mhGAP IG 2.0 Intervention Guide’, 24 June 2019, з документом можна ознайомитися за посиланням.

від кору, паротиту й краснухи. Для вимірювання 
збоїв у програмах боротьби з туберкульозом 
здійснюватимуть моніторинг «Кількості 
зареєстрованих нових випадків і випадків 
рецидиву туберкульозу».

Розбудова спроможності сегменту психічного 
здоров’я в системі охорони здоров’я 
відстежуватимуть за показником «Кількість 
працівників первинної медико-санітарної 
допомоги (ПМСД), які пройшли навчання 
за програмою mhGAP IG 2.0», метою якої є 
лікування психічних, неврологічних розладів і 
розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних 
речовин у неспеціалізованих закладах охорони 
здоров’я323. Громадську освіту з питань психічного 
здоров’я контролюватимуть за допомогою 
показника «Кількість людей, які навчаються 
стратегіям управління стресом», стратегіям 
боротьби зі стресом, зокрема вирішення проблем, 
розслаблення, усвідомленості, техніки дихання та 
планування діяльності.

Коротке пояснення методології, яку 
використовують для секторального розрахунку 
осіб, які потребують допомоги (для включення 
в Додаток)
Розрахунок кількості людей, які потребують 
допомоги, у секторі охорони здоров’я проводили 
з урахуванням впливу пандемії COVID-19, а також 
доступності, вартості та якості медичних послуг, які 
пропонують постраждалому внаслідок конфлікту 
населенню. На основі чотирьох індикаторів JIAF, 
було розраховано середній рівень гостроти потреб 
для кожного прошарку населення. Залежно від 
рівня гостроти ситуації в географічній зоні й 
відповідно до керівництва Глобального кластера 
охорони здоров’я і за погодженням із відділом 
інформаційного менеджменту УКГС було 
застосовано відповідні частки.

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
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# ІНДИКАТОР СЕКТОР ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

X01 Кумулятивний	рівень	позитивних	результатів	тестів	на		
COVID-19	за	6	місяців Охорона	здоров’я	 Центр	громадського	здоров’я	

України

X02 Частка	ліжок	з	підведеним	киснем,	зайнятих	хворими	на	
COVID-19 Охорона	здоров’я	 Система	охорони	здоров’я	

України

X03 Частка	медичних	закладів,	які	стикнулись	з	обмеженням	типу	
або	обсягу	послуг	через	пандемію	COVID-19	за	останні	6	місяців	 Охорона	здоров’я	

Оцінки	ВООЗ	щодо	впливу	
пандемії	COVID-19	на	основні	
медичні	послуги	на	ПУТ	
Донецької	та	Луганської	
областей

X04

Частка	домогосподарств,	які	скоротили	основні	медичні	
витрати	(включно	з	ліками)	через	брак	ресурсів	для	
забезпечення	основних	потреб	(продовольчих,	житлових,	
освітніх,	медичних	тощо)	за	останні	30	днів

Охорона	здоров’я	 Багатосекторальна	оцінка	
потреб	2021	року	REACH

Індикатори
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Огляд потреб у секторі захисту
Попри те, що припинення вогню в липні 2020 
року призвело до помітного скорочення бойових 
дій і втрат серед цивільного населення, у плані 
безпеки ситуація залишається дуже нестабільною. 
Відсутність політичного розв'язання ситуації 
після восьми років конфлікту все ще створює 
серйозні ризики для безпеки громад у районах по 
обидва боки «лінії розмежування», зокрема щодо 
обмеження в користуванні правами та стосовно 
умов життя й побуту.

У цьому сценарії три елементи пов’язані з усіма 
проблемами захисту й першопричинами багатьох 
інших проблем у сфері захисту, які впливають 
на постраждале внаслідок конфлікту населення 
в Україні: 1) переважна нестабільність ситуації у 
сфері безпеки через продовження бойових дій і 
значне забруднення мінами/ВЗВ; 2) ізоляція громад 
від державних установ і ринків через відсутність 

транспорту та зв’язку; 3) постійні обмеження на 
перетин «лінії розмежування» через КПВВ, які, 
зокрема, збільшують масштаби ризиків і прогалин у 
сфері захисту на НПУТ. Хоч і різною мірою, ці елементи 
також пов’язані із впливом на користування 
основними правами (на фізичну безпеку, свободу 
пересування, оформлення документації), на доступ 
до правосуддя, соціальних та адміністративних 
послуг, медичного обслуговування, освіти, засобів 
існування та загалом на стан комунальних послуг 
у населених пунктах, розташованих по обидва 
боки «лінії розмежування». У 2021 році процес 
децентралізації адміністративних послуг на ПУТ 
додав ще низку проблем, пов’язаних із доступом 
до соціального захисту, через що було порушено 
надання послуг. Це призвело до занепокоєння 
щодо стабільності надання послуг і потребувало 
продовження надання гуманітарної допомоги, 
зокрема в територіальних громадах (ТГ), де вибори 
не відбулися та якими керують військово-цивільні

3.4  
Захист

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

2,5млн 54% 20% 30% 12%

Розподіл потреб за зонами
Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ ОБЛАСТІ

2,5млн

МІСЦЕВІ 
МЕШКАНЦІ 610 224 815 511 -

ВПО 88 45 - - 158

ЗАГАЛОМ 699 269 815 511 158
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 адміністрації. Через це потреби у сфері захисту 
вважаються більш серйозними у важкодоступних 
районах у 27 ТГ уздовж «лінії розмежування» 
(зокрема 18 ТГ, якими керують військово-цивільні 
адміністрації), а також на всій НПУТ324.

Для ВПО в Україні сформовані сприятливі умови 
надання захисту, а Стратегія інтеграції ВПО та 
впровадження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення та План заходів для 
її реалізації, як очікують, визначатимуть зусилля 
гуманітарних партнерів з адвокаційної роботи 
й взаємодоповнюваності заходів з урядом до 
2024 року. Очікують, що внутрішнє переміщення 
продовжуватиметься в невеликих масштабах, 
при чому вважається що інтеграція у приймаючих 
громадах є кращим довгостроковим рішенням. 
Основні проблеми у сфері захисту та пошуку 
довгострокових рішень для ВПО у 2022 році пов’язані 
зі скасуванням залежності доступу до послуг/пільг 
від реєстрації як ВПО, розширенням доступу до 
житлових програм, сприянням економічній інтеграції 
та пошуком рішень для приблизно 6 200 ВПО, які все 
ще живуть у місцях компактного проживання.

Постраждале населення
В Україні близько 2,5 млн людей, зокрема 291 000 
ВПО, потребують спеціалізованих заходів у сфері 
захисту. Понад 909  000 людей потребують послуг 
із захисту дітей, а ще 582  000 потребують заходів 
із запобігання й реагування у випадках гендерно 
зумовленого насильства. Майже 1,8 млн людей усе 
ще наражаються на небезпеку через наявність мін/
ВЗВ. Загалом у постраждалих унаслідок конфлікту 
громадах є велика частка осіб, які перебувають у 
вразливому становищі, особливо жінки та дівчинки 
(54 %), а також люди з інвалідністю (12 %). Крім того, 
гуманітарна криза в Україні особливо вплинула 

324 Protection Cluster, ‘Note on the Impact of the ongoing Decentralization Process in communities affected by the conflict in the eastern 
Region’, March 2021. 

325 REACH, ‘Protection Assessment of Isolated Settlements in Government-Controlled Areas along the “Contact Line”’, February 2019, з 
документом можна ознайомитися за посиланням.

326 UNHCR Ukraine, ‘Eastern Ukraine Checkpoint monitoring’, 2021, доступно за посиланням.
327 УВКБ ООН в Україні, БФ «Право на захист». Моніторинговий звіт щодо перетину КПВВ та МПП. — 2021 р., з документом можна 

ознайомитися за посиланням.
328 УВКБ ООН в Україні, БФ «Право на захист». В обхід лінії розмежування. — 2021 р., з документом можна ознайомитися за посиланням. 
329 UNHCR, ‘Protection Monitoring in Selected Settlements along the “contact line” in Eastern Ukraine, June 2021.

на «найстаріші» верстви населення: 30  % усіх 
людей, які потребують гуманітарної допомоги, є 
старшими за 60 років. Вони становлять понад 50 % 
зареєстрованих ВПО і 41 % населення, яке проживає 
в ізольованих населених пунктах на ПУТ325. Понад 
54 % тих, хто перетинає лінію розмежування, — люди 
похилого віку326. Літні люди часто стикаються з 
додатковими чинниками вразливості, як-от хронічні 
захворювання, інвалідність і фінансові труднощі, при 
цьому серед постраждалого внаслідок конфлікту 
населення великий відсоток літніх жінок.

Більше ніж половина населення, яке потребує 
допомоги (1,3 млн), проживає на НПУТ, де потреби в 
захисті залишаються гострими. Попри гуманітарну 
діяльність, 2021 року на НПУТ не було досягнуто 
подальшого поліпшення ситуації з захистом чи 
істотного зменшення ризиків через постійні 
обмеження доступу для гуманітарної допомоги, 
особливо для діяльності з захисту. Бойові дії, що 
тривають, значне забруднення території мінами/
ВЗВ та обмеження свободи пересування посилили 
фізичну й психічну шкоду, а також економічну 
ізоляцію. Оскільки частота перетину КПВВ 
знизилася в середньому на 97 % після впровадження 
пов’язаних з COVID-19 обмежень327, населення 
шукало альтернативні механізми пристосування, 
наприклад частіше переміщення в пошуках безпеки, 
захисту й засобів існування в межах і за межами 
НПУТ, а також додаткових джерел підтримки в 
місцевих системах. Кількість в’їздів на ПУТ через 
міжнародні пункти пропуску на кордоні також 
збільшилася, хоча використання цих дорожчих і 
довших маршрутів є альтернативою, доступною 
лише для меншості жителів НПУТ328.

На ПУТ у Донецькій та Луганській областях 
986  000 людей усе ще потребують гуманітарної 
допомоги. Моніторинг у сфері захисту329 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_ukr_report_protection_assessment_february_2019.pdf
https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2021
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2021/10/2021-10-01_R2P_EECP-IBCP-mid-year-monitoring-report-2021_UKR.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/06_2021_r2p_ibcps_snapshot_ukr.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzdhZTNjODYtZTFkZS00ODMxLTk5MGEtNDQwNDczOTU4Zjc4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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підтверджує, що люди, які живуть у населених 
пунктах у межах 5  км від «лінії розмежування», 
наражаються на непропорційно великий вплив 
ризиків та прогалин у сфері захисту, як порівняти з 
населеними пунктами, розташованими далі від цієї 
території, і мають вищий рівень гостроти потреб, 
визначений за всіма питаннями у сфері захисту, 
які відстежуються330. Подальше розширення прав 
і можливостей територіальних громад завдяки 
реформам децентралізації є бажаним напрямом 
розвитку й можливістю зміцнити життєстійкість 
громад, сприяти місцевому розвитку та 
побудувати соціальну єдність населення, яке 
постраждало внаслідок конфлікту. Однак тоді 
як процес децентралізації триває й залишається 
незавершеним, перехід спричинив збої в наданні 
послуг і занепокоєння через дисбаланс між 
високими потребами вразливого населення та 
низькими обсягами місцевої податкової бази для 
забезпечення належного рівня надання якісних 
послуг. Доступ до соціальних послуг є складнішим 
у громадах, якими керують військово-цивільні 
адміністрації через обмежений бюджет, затримки 
у виконанні оцінки потреб, нестачу персоналу й 
необхідність розширення мобільних послуг та 
охоплення громад, а також збільшення технічних 
можливостей місцевих постачальників послуг.

Огляд доступних джерел даних 2021 року показує, 
що кількість людей, фактично переміщених на 
ПУТ, було недооцінено. Через зміни методології 
розрахунків, використаної гуманітарною командою 
країни, цифри було скориговано з 734  000 ВПО у 
2021 році до 854 000 ВПО у 2022 році, з яких 70 % 
проживають на ПУТ за межами Донецької та 
Луганської областей. Серед домогосподарств ВПО 
39  % мають людей похилого віку, 14  % — осіб з 
інвалідністю та 40 % — дітей331. Намір повернутися 
залишається низьким (19  %)332. Дані Уряду 
про кількість ВПО відрізняються від останніх 
розрахунків, оскільки вони також охоплюють 
мешканців НПУТ, які продовжують проживати 

330 UNHCR, ‘Protection Monitoring Dashboard’, 2021.
331 МОМ. Звіт Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами. — Червень 2020 року.
332 Там само. 
333 Міністерство соціальної політики повідомляє про 1,46 млн ВПО в Україні. 
334 UNHCR, ‘Protection Monitoring in Selected Settlements along the “contact line” in Eastern Ukraine’, June 2021.

там, де вони проживали раніше або зазвичай 
проживають, але водночас є зареєстрованими як 
ВПО на ПУТ, щоби мати доступ до державних послуг, 
отримувати пенсійні й соціальні виплати333.

Аналіз потреб

Захист цивільного населення та цивільної 
інфраструктури
Очікують, що 2022 рік також характеризувати-
меться нестабільністю й непередбачуваністю 
безпекової ситуації з можливими загостреннями 
в деяких районах уздовж «лінії розмежування», 
залежно від геополітичної ситуації в регіоні. 
Зокрема, поліпшення на НПУТ не очікуються: 
конфлікт, імовірно, так і залишатиметься «заморо-
женим» і ставатиме більш політизованим, а умови 
у сфері безпеки й захисту й далі погіршуватимуться.

За даними Моніторингу у сфері захисту в районах, 
постраждалих унаслідок конфлікту в Донецькій 
та Луганській областях334, порушення режиму 
припинення вогню, обстріли, забруднення мінами, 
пошкодження будинків цивільного населення, 
жертви серед цивільного населення та критичні 
пошкодження інфраструктури зафіксовано в 120 
(77  %) населених пунктах на ПУТ, де проводили 
моніторинг (де проживає 239 500 осіб), — включно 
з 87 населеними пунктами, розташованими у 
межах 5 км від «лінії розмежування» (де проживає 
221  600 осіб). У своєму повсякденному житті 
мешканці цих громад мають обмежити пересування, 
дотримуватися неформальної комендантської 
години й змушені обходитись без регулярного 
доступу до основних комунальних послуг. Під час 
консультацій з громадою постраждалі повідомили, 
що вуличне освітлення було вимкнено через 
військові причини й близькість сіл до «лінії 
розмежування». Варто зазначити, що у квітні 
2021 року ситуація з безпекою погіршилася через 
посилення войовничої риторики, зростання 
військової присутності, збільшення порушень 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzdhZTNjODYtZTFkZS00ODMxLTk5MGEtNDQwNDczOTU4Zjc4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
http://ukraine.iom.int/sites/default/files/nms_round_17_ukr_web.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzdhZTNjODYtZTFkZS00ODMxLTk5MGEtNDQwNDczOTU4Zjc4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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режиму припинення вогню та застосування 
важкого озброєння. Як наслідок, як показав 
моніторинг у сфері захисту, обстрілів зазнало 
вчетверо більше мешканців населених пунктів, де 
проводили моніторинг.

Загалом з початку конфлікту в Донецькій та 
Луганській областях зафіксовано понад 10  000 
постраждалих серед цивільного населення, понад 
3 000 з яких загинуло й 7 000 поранено, та 854 000 
людей було вимушено переміщені. Протягом року 
після досягнення домовленостей про припинення 
вогню у липні 2020 року кількість жертв серед 
цивільного населення унаслідок активних бойових 
дій зменшилась на 83  %. Хоча загальна кількість 
постраждалих серед цивільного населення з 
січня по листопад 2021 року (104 жертви: 24 
людини загинуло та 80 дістали поранення) була 
меншою, ніж за аналогічний період 2020 року (147 
постраждалих: 26 загиблих та 121 поранений), 
викликає занепокоєння, що домовленості про 
припинення вогню не виконуються в повному 
обсязі. 29 постраждалих серед цивільного 
населення унаслідок активних бойових дій з 
серпня по листопад 2021 року — це більше ніж 
18 постраждалих серед цивільного населення 
унаслідок активних бойових дій за весь період з 27 
липня 2020 року по 26 липня 2021 року.

Порушення міжнародного гуманітарного права 
та прав людини продовжують впливати на 
цивільних осіб, які мешкають поряд із «лінією 
розмежування». У 2021 році через обстріли 
цивільної інфраструктури335 постраждала лікарня 
в Донецькій області, у якій перебували 45 пацієнтів, 
а також повідомлялось про інциденти з освітніми 
закладами, цивільними будинками та об’єктами 
критично важливої інфраструктури водопостачання 
й водовідведення336. Попри домовленості про 
припинення вогню продовжувалися обстріли 
населених пунктів уздовж «лінії розмежування». 

335 Заява Координаторки з гуманітарних питань в України. — Київ, 7 травня 2021 року, доступно за посиланням.
336 WASH Cluster, ‘WASH Cluster Alert Bulletin Issue 16’, 1 September 2021, доступно за посиланням. 
337 ЮНІСЕФ. Україна посилює свої зобов’язання щодо захисту шкіл від нападів у районах, уражених конфліктом. — 9 вересня 2021 р., 

доступно за посиланням.
338 International Campaign to Ban Landmines – Cluster Munition Coalition, ‘Landmine monitor’, 2020, доступно за посиланням. 
339 За інформацією Міністерства оборони України.

При цьому в останньому кварталі 2021 року 
спостерігалася тенденція, яка викликає 
занепокоєння, щодо збільшення інцидентів у 
населених районах, які призводили до знищення 
або пошкодження житла і важливої інфраструктури, 
що вимагало від гуманітарних організацій 
активізувати зусилля в деяких районах поблизу 
«лінії розмежування».

Позитивним результатом 2021 року стало 
схвалення Декларації про безпеку шкіл, що 
містить конкретні заходи щодо захисту шкіл під 
час збройного конфлікту337. Водночас Національна 
стратегія захисту цивільного населення ще очікує 
на підписання Президентом України з жовтня 
2020 року. Очікують, що після того, як цю стратегію 
приймуть як національну політику, вона сприятиме 
створенню безпечнішого середовища для громад, 
які постраждали внаслідок конфлікту, краще 
запобігатиме інцидентам, які призводять до жертв 
серед цивільного населення, а також сприятиме 
наданню допомоги постраждалим унаслідок 
конфлікту. Сьогодні доступні лише мінімальні 
засоби правового захисту й відшкодування 
цивільним жертвам, оскільки не існує відповідної 
комплексної державної політики та механізму.

Протимінна діяльність
Україна посіла четверте місце у світі за кількістю 
постраждалих серед цивільного населення через 
підриви на мінах і ВЗВ338. Уряд визначив близько 
7  000 квадратних кілометрів на ПУТ і близько 
14  000 квадратних кілометрів на НПУТ України як 
потенційно постраждалі від конфлікту. Наявне 
забруднення мінами й вибухонебезпечними 
предметами-залишками війни (ВЗВ)339 становить 
загрозу життю близько 1,8  млн людей. Втрати 
серед цивільного населення від мін/ВЗВ зросли 
на 38  % з моменту укладення домовленостей про 
припинення вогню та склали 55  % від загальної 
кількості постраждалих серед цивільного 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021_05_06_HC%20Press%20Statement_UKR%20final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16._wash_cluster_alert_bulletin._issue_16.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%94%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%2C%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.the-monitor.org/media/3168934/LM2020.pdf
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населення (53) на жовтень 2021 року340. Тенденція 
викликає занепокоєння, якщо врахувати, що в 
Україні немає державного механізму допомоги 
постраждалим від мін, і більшість випадків мали 
місце на НПУТ, де доступ до гуманітарної допомоги 
дуже обмежений. На сьогодні постраждалим від 
мін з інвалідністю доступна щомісячна державна 
допомога з інвалідності, яка надається всім 
громадянам в Україні незалежно від причини 
інвалідності. Завдяки адвокаційній роботі 
партнерів у липні 2021 року Україна внесла зміни до 
Закону «Про державну соціальну допомогу дітям з 
інвалідністю», щоб збільшити щомісячну соціальну 
допомогу на 50 % у разі, якщо інвалідність дитини 
сталася внаслідок підриву на міні/ВЗВ341.

За даними Моніторингу у сфері захисту, проведеного 
на ПУТ, масштабне мінне забруднення має 
помірний або значний вплив на повсякденне життя 
людей, що проживають у 124 (79  %) населених 
пунктах, які підлягають моніторингу, половину з 
яких розташовано в Донецькій області, зокрема 
у 86 населених пунктах, розташованих у межах 
5 км від «лінії розмежування» (88 % від загальної 
кількості населених пунктів у цій зоні). Додатково 
до ризиків для фізичної безпеки, постраждале 
населення вказало, що забруднення мінами 
також перешкоджає їм в отриманні їжі та засобів 
існування, що призводить до постійної залежності 
від гуманітарної допомоги. До початку конфлікту 
громади вздовж «лінії розмежування» повідомляли, 
що переважно покладалися на сільське 
господарство, підприємництво і рибальство. Однак 
через ситуацію з безпекою внаслідок конфлікту та 
наявність мін/ВЗВ вони втратили основні джерела 
доходів й залишилися без засобів існування. 
Через відсутність альтернатив деякі мешканці 
продовжують ризикувати життям, працюючи на 
забруднених мінами землях.

На можливість доступу до основних комунальних 
послуг і комунікацій також безпосередньо 
впливають бойові дії, що тривають, та наявність 
мін. Під час консультацій з громадою постраждалі 
повідомили, що в період з 2015 по 2016 роки в їхніх 

340 OHCHR, ‘Conflict-related civilian casualties in Ukraine’, 30 October 2021.
341 Офіційний портал Верховної Ради України. 

громадах було припинено електропостачання або 
вимкнене вуличне освітлення, оскільки територія 
була занадто близько до «лінії розмежування». В 
інших місцях доступ до основних комунальних 
послуг часто переривається бойовими діями, що 
тривають, а обслуговування та ремонт ускладнені 
або унеможливлені через наявність мін і ВЗВ. Це 
також наражає людей на небезпеку під час збирання 
деревини для опалення, що є поширеним явищем у 
Донецькій та Луганській областях.

Уряд України підтвердив своє зобов’язання 
створити міцну інституційну базу для протимінної 
діяльності й зараз завершує процес створення 
національного органу з питань протимінної 
діяльності. Також почнуть працювати центри 
протимінної діяльності. Це сприятиме подальшому 
підвищенню відповідальності держави за 
протимінну діяльність, включно з допомогою 
постраждалим від мін, і впровадження системи 
управління інформацією щодо протимінної 
діяльності (IMSMA), щоб підвищити ефективність 
планування заходів реагування й визначення 
пріоритетів на 2022 рік.

Свобода пересування
З березня 2020 року лише 2 з 7 наявних КПВВ 
відкриті для перетину цивільними громадянами 
з обох сторін через обмеження, пов’язані із 
запобіганням поширенню COVID-19. Кількість 
перетинів скоротилася на 97 %, і через це ще більше 
ускладнився доступ мешканців НПУТ до отримання 
документів, що підтверджують реєстрацію 
актів цивільного стану, (включно з реєстрацією 
народження), соціальних та адміністративних 
послуг, при цьому щонайменше 100  000 осіб 
не мали доступу до пенсій на своїх рахунках в 
українських банках. Обмеження, запроваджені на 
КПВВ, викликають особливе занепокоєння у світлі 
погіршення доступу до гуманітарної допомоги 
безпосередньо на НПУТ: менш ніж 10  % жителів 
НПУТ, яким планувалось надати допомогу у сфері 
захисту, одержали підтримку у 2021 році через 
обмеження, запроваджені на НПУТ щодо заходів у 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3573&skl=10
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сфері захисту.

Обмеження свободи пересування найбільше 
вплинули на людей похилого віку, людей з 
інвалідністю та людей з обмеженою рухливістю, 
оскільки перетини КПВВ стали рідшими, 
дорожчими й тривалішими (особливо в разі проїзду 
через Російську Федерацію). Крім того, мешканці 
НПУТ та ПУТ мали набагато менше соціальних 
контактів, що впливало на єдність сім’ї та доступ до 
механізмів підтримки громади. Через те, що люди 
понад рік проживали в умовах суворих обмежень на 
перетин «лінії розмежування» та надання допомоги 
у сфері захисту, жителі НПУТ шукали альтернативні 
механізми пристосування до ситуації на місцевому 
рівні. Спостерігається зростання випадків переїзду 
з сільської місцевості в міську в межах НПУТ і далі 
за кордон, а також прийняття альтернативного 
громадянства під час пошуку допомоги в місцевих 
системах. Було відзначено поліпшення свободи 
пересування між Луганськом та Донецьком на 
НПУТ, але ситуація видається нестабільною, 
перетин може бути припинений будь-якої миті.

Очікують, що у 2022 році обмеження свободи 
пересування продовжаться, що заважатиме 
доступу до основних послуг у сфері захисту та 
ще більше ізолює громади на НПУТ. Досі не 
можна передбачити, чи зможе прискорення темпів 
вакцинації призвести до скорочення обмежень і 
збільшення кількості перетинів через КПВВ. Завдяки 
адвокаційній роботі партнерів у сфері захисту 
Україна ухвалила 2021 року нове законодавство, 
яке скасовує штрафи, що застосовуються до 
мешканців НПУТ, які в’їжджали через міжнародні 
пункти пропуску на кордоні342. Однак при цьому 
альтернативний маршрут через Російську 
Федерацію є дорогим і надалі буде доступним лише 
для меншості мешканців НПУТ.

Нарешті, Моніторинг у сфері захисту виявив 
обмеження свободи пересування через створення 
блокпостів (на в’їзді або в межах населених пунктів) 
щонайменше в 65 населених пунктах на ПУТ, де 

342 29 липня Президент підписав проєкт Закону № 5478, який скасовує штрафи для мешканців НПУТ, які виїжджають на ПУТ через 
міжнародні пункти пропуску. Мешканці непідконтрольної території звільняються від сплати штрафів у разі перетину з гуманітарних 
причин, зазначених у Постанові № 815.

проживає 123  300 осіб. Обмеження різняться й 
передбачають періодичну перевірку документів, 
створення блокпостів у населених пунктах і повне 
обмеження доступу до «заборонених зон». Під 
час консультацій з громадою жителі населених 
пунктів, моніторинг яких проводять, пояснили, що 
наявність блокпостів чи інші заходи, які обмежують 
можливість вільно пересуватися та отримувати 
доступ до всіх територій громад, впливають на 
можливість доступу державних служб до населених 
пунктів (наприклад, екстреної медичної допомоги, 
які не можуть потрапити далі в’їзду на блокпост), 
доступу до засобів існування та доступність 
громадського транспорту. Крім того, як зазначалось, 
обмеження свободи пересування також сприяє 
роз’єднанню сімей (у деякі населені пункти 
мешканців інших населених пунктів не пускають), 
посилює почуття незахищеності й впливає на 
загальне психосоціальне самопочуття людей. Як 
повідомляють, обмеження свободи пересування 
пов’язані не лише з наявністю блокпостів, а й з 
наявністю мін.

Доступ до системи соціального захисту (включно 
з соціальними послугами, пільгами й пенсіями) та 
адміністративних послуг
Уряд України вжив похвальних кроків для 
поліпшення обслуговування на місцевому 
рівні та наближення влади до громад, зокрема 
шляхом розширеного впровадження цифрових 
послуг, до яких можна отримати дистанційний 
доступ. У результаті реформи з децентралізації 
адміністративних послуг на місцевому рівні 
ухвалюють більш значущі рішення, а це означає, що 
місцеві органи влади відіграють дедалі важливішу 
роль у сфері захисту. У зв’язку з цим рівень 
гуманітарних потреб постраждалого внаслідок 
конфлікту населення, імовірно, поступово 
знижуватиметься в найближчі роки на ПУТ, залежно 
від успіхів, досягнутих завдяки судовій реформі 
й реформам з цифровізації та децентралізації,  — 
оскільки очікують, що вони нададуть місцевим 
органам влади можливість надавати послуги 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71863
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vyizd-815
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постраждалим громадам більш адресно й зрештою 
підвищити рівень впливу держави в гуманітарній 
сфері. Водночас, оскільки реформи є незавершеними, 
а громади потерпають від бойових дій, що тривають, 
проблем з громадським транспортом, слабкої 
інфраструктури та обмеження засобів існування, 
у 2022 році постраждале внаслідок конфлікту 
населення, яке живе у важкодоступних районах, 
продовжуватиме покладатися на гуманітарну 
допомогу та зазнавати труднощів з доступом до 
послуг соціального захисту й спеціалізованого 
захисту (включно з захистом дітей і захистом від 
гендерного зумовленого насильства (ГЗН)).

Як показав Моніторинг у сфері захисту, із 156 
населених пунктів, де проводили моніторинг, 
щонайменше у 153 постраждалих населених 
пунктах (де проживає 276  000 осіб) повідомили 
про принаймні одну перешкоду для отримання 
ефективного доступу до соціальних та 
адміністративних послуг. Ситуація особливо 
критична у межах 5 км уздовж «лінії розмежування», 
де 95  % населених пунктів повідомили про 
відсутність можливості отримання хоча б однієї зі 
внесених до обсягу моніторингу послуг343. Деякі 
позитивні тенденції спостерігалися наприкінці 
2021 року після призначення всіх голів військово-
цивільних адміністрацій, що зробило керівництво 
на місцевому рівні зрозумілішим і дало місцевій 
владі можливість ініціювати процес організації 
всіх очікуваних соціальних та адміністративних 
послуг.  У територіальних громадах уздовж «лінії 
розмежування» поступово створюються та 
розширюються нові ЦНАПи й центри надання 
соціальних послуг, зокрема їхні мобільні модальності. 
Тим не менш, здатність територіальних громад 
збирати й підтримувати оптимальний рівень доходів 
відповідно до потреб населення дуже обмежена 
через низьку базу оподаткування внаслідок закриття 
підприємств, мінне забруднення, зменшення 
чисельності робочої сили через переселення в 
інші регіони, що триває, і нові обов’язки місцевих 
органів влади з надання послуг. Попри те, що 
процес децентралізації спростить надання послуг 

343 УВКБ ООН. Моніторинг ситуації у сфері захисту в окремих населених пунктах уздовж лінії розмежування на Сході України. — 
Червень 2021 року. До моніторингу було включено послуги Управління соціального захисту населення, Пенсійного фонду, ЦНАПів 
(зокрема мобільних), послуги соціальних працівників, Державної міграційної служби (ДМС) і пошти.

громадам, стабільність надання основних послуг 
у середньостроковій і довгостроковій перспективі 
викликає занепокоєння у світлі непередбачуваності 
рівня доходів територіальних громад у районах, що 
постраждали внаслідок конфлікту.

Відсутність надійних комунікаційних мереж і 
обмежена доступність соціальних установ, банків, 
банкоматів, поштових відділень та мобільних 
служб у більшості населених пунктів уздовж 
«лінії розмежування» означає, що громадський 
транспорт є основним способом подолання розриву 
між постраждалими громадами й державними 
установами. Водночас 80 населених пунктів 
уздовж «лінії розмежування» не мають доступу до 
громадського транспорту. Без транспорту жителі 
ізольованих населених пунктів не можуть дістатися 
до основних міських центрів, де надають соціальні й 
адміністративні послуги, а органи влади Донецької 
та Луганської областей усе ще мають обмежені 
можливості для надання мобільних послуг в цих 
місцях. Під час багатьох консультацій з громадами 
постраждале населення підкреслювало, що 
наявність регулярного й доступного громадського 
транспорту також визначає, чи мають вони доступ 
до роботи та засобів існування, а його відсутність 
перешкоджає економічній інтеграції й посилює 
залежність від гуманітарної допомоги. Попри 
гуманітарне реагування на проблеми забезпечення 
соціального транспорту як засобу доступу до 
соціальних послуг, це питання буде належним 
чином вирішено лише шляхом реструктуризації 
систем соціального захисту (розширення 
мобільних послуг та охоплення постачальників 
державних послуг) і пошуку стійких транспортних 
рішень уздовж «лінії розмежування». Керуючись 
принципами зв’язку гуманітарної допомоги, заходів 
розвитку й розбудови миру, Кластер захисту тісно 
співпрацюватиме з учасниками програм розвитку 
та органами влади в цих напрямах.

Обмеження можливості отримання державних 
послуг має непропорційно великий вплив через 
склад населення поблизу «лінії розмежування»: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzdhZTNjODYtZTFkZS00ODMxLTk5MGEtNDQwNDczOTU4Zjc4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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переважно це люди похилого віку, люди з 
інвалідністю та соціально незахищені сім’ї, 
які сильно залежать від державної системи 
соціального захисту, отримують пенсії, а також 
соціальні виплати, що є основним джерелом 
існування для 98  % людей похилого віку, які 
мешкають поблизу «лінії розмежування»344. Люди з 
інвалідністю, які проживають у межах 5 км від «лінії 
розмежування» і ще не зареєстровані як отримувачі 
пільг, повідомляють про фінансові обмеження 
(у середньому 37  % опитаних домогосподарств) 
і відсутність транспорту (22  % домогосподарств) 
як основні причини відсутності реєстрації з метою 
отримання доступу до соціальних виплат345.

У березні 2021 року Україна ухвалила Національну 
стратегію у сфері прав людини, яка підтверджує 
право жителів НПУТ на отримання пенсій і 
соціальних виплат, адміністративних, медичних 
та освітніх послуг. Однак отримання мешканцями 
НПУТ соціальних та адміністративних послуг 
значною мірою пов’язане з обов’язковою вимогою 
реєстрації як ВПО й можливістю перетнути «лінію 
розмежування» та потрапити на територію ПУТ 
(з метою реєстрації, проходження регулярної 
перевірки та отримання пенсій і соціальних виплат). 
З урахуванням обмежень, пов’язаних з COVID-19, 
Уряд призупинив заходи перевірки для всіх ВПО, 
включно з пенсіонерами, незалежно від місця 
проживання, і продовжив строк дії банківських 
карток для отримання пенсій. Якщо вимоги щодо 
регулярної перевірки запровадять знову без 
забезпечення відповідної гнучкості перетину КПВВ, 
це сильно вдарить по пенсіонерах на НПУТ та 
вкрай соціально незахищених сім’ях і залишить 
їх без засобів існування. Як і раніше, необхідні 
спрощення порядку і запровадження механізму 
виплати пенсій людям, які не можуть перетнути 
«лінію розмежування» через обмежену мобільність, 
щоб полегшити можливість отримання людьми 
похилого віку пенсій після скасування обмежень 
на пересування через «лінію розмежування». Хоча 
цифровізація послуг є довгоочікуваним кроком 
уперед, ще зарано робити висновок про те, чи 

344 HelpAge International. Гуманітарні потреби літніх жінок і чоловіків на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської 
областей, Україна. — Серпень 2021 р.

345 REACH, ‘Multi-Sectoral Needs Assessment in GCA’, 2021.

матиме вона значний вплив на забезпечення 
доступу до послуг для мешканців НПУТ, особливо 
зважаючи на обмежений доступ до мережі Інтернет, 
низький рівень цифрової грамотності, а також 
збереження необхідності поїздок на ПУТ, навіть 
якщо певні кроки адміністративних процесів 
можна буде здійснити онлайн. Уразливі мешканці 
НПУТ, зокрема літні люди й люди з інвалідністю, не 
зможуть скористатися цифровими/віддаленими 
послугами без гуманітарної допомоги.

Крім того, вимога отримання довідки ВПО для 
доступу до різних державних послуг, пільг, 
документів і закладів освіти є невиправданим 
розмежуванням між ВПО та іншими громадянами 
України, які проживають на ПУТ, що перешкоджає 
їхній інтеграції на місці в громадах, що їх приймають. 
Допомога ВПО має базуватися на індивідуальних 
потребах, а не на реєстрації.

Доступ до правосуддя та документації реєстрації 
актів цивільного стану (включаючи реєстрацію 
народження)
Понад сім років постраждалі внаслідок конфлікту 
люди на НПУТ стикаються з проблемами під час 
отримання документів, що посвідчують особу, 
цивільний стан і майнові права. Це сильно впливає 
на всі аспекти їхнього життя, обмежуючи доступ до 
послуг і пільг, а також їхню свободу пересування, 
особливо в районах уздовж «лінії розмежування». 
Як порівняти з іншими громадянами України, 
ВПО й мешканці НПУТ стикаються з численними 
додатковими вимогами та бар’єрами під час 
отримання або продовження строку дії своїх 
документів, що посвідчують особу, оскільки 
вони повинні пройти додаткову перевірку даних 
у доступних електронних чи паперових архівах. 
Оскільки ці архіви недоступні в не підконтрольних 
уряду районах, це ускладнює перевірку паспортів 
та осіб. Процедури перевірки є тривалими, 
обтяжливими та дорогими для постраждалого 
внаслідок конфлікту населення, і, головне, вони досі 
вимагають перетину «лінії розмежування», що стало 

https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-needs-older-women-and-men-government-controlled-areas-donetska-and
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-needs-older-women-and-men-government-controlled-areas-donetska-and
https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
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серйозною проблемою для мешканців НПУТ відтоді, 
як КПВВ були закриті або їх перетин було обмежено 
під час пандемії.

Обмеження перетину КПВВ також підвищили 
ризик залишитися без громадянства для дітей, 
народжених на НПУТ. Уряд України не визнає 
автоматично свідоцтва про народження, видані 
на цих територіях, і для отримання свідоцтва про 
народження дітей, народжених на НПУТ, необхідна 
судова процедура. Станом на середину 2021 року 
щонайменше 68  240 дітей, які проживають на 
НПУТ, не мають визнаного державою свідоцтва 
про народження й перебувають під загрозою 
безгромадянства346. У лютому 2021 року уряд 
запровадив цифровий інструмент для дистанційної 
реєстрації дітей, народжених на НПУТ (єМалятко)347. 
Однак до використання цифрового сервісу усе ще 
потрібне рішення попереднього судового розгляду, 
оскільки номер рішення суду є обов’язковим 
для дистанційного отримання свідоцтва про 
народження. Хоча кроки з оцифрування послуг 
вітаються, процедури досі залишаються складними, 
стягуються судові збори, а людям, як і раніше, 
потрібна юридична допомога та консультації, 
щоб отримати документи, які засвідчують особу, 
і документи на право власності. Національна 
стратегія у сфері прав людини, затверджена 
2021 року й чинна до 2023 року, передбачає 
адміністративну процедуру реєстрації особистих 
документів мешканців НПУТ, але механізм 
реалізації цього положення незрозумілий і вимагає 
подальшого доопрацювання.

Нарешті, варто зазначити, що обмеження 
гуманітарного доступу на НПУТ призводять до того, 
що партнери у сфері захисту не можуть надавати 
там правову допомогу, унаслідок чого мешканці 
НПУТ вимушені виїжджати на ПУТ на кілька 
днів, щоб отримати правову допомогу та пройти 
необхідні адміністративні й судові процедури, 
що може бути обтяжливим і дорогим, особливо 
для соціально незахищених сімей. Обмеження 
пересування через «лінію розмежування» 

346 УВКБ ООН. Ключові адвокаційні повідомлення щодо захисту ВПО. — Серпень 2021 р., з документом можна ознайомитися 
за посиланням.

347 Повний текст доступний за посиланням. 

ускладнило для мешканців НПУТ можливість 
підтвердити відповідні факти в судах у подальшому, 
що спричинить проблеми в перехідний період і 
погіршить зусилля з розбудови миру в майбутньому. 
На ПУТ відзначають поліпшення ситуації з 
отриманням ВПО правової допомоги, яку надають у 
центрах безоплатної правової допомоги, але жителі 
ізольованих населених пунктів та сільських районів 
уздовж «лінії розмежування» все ще потребують 
юридичної допомоги на місці від гуманітарних 
організацій через обмежену мобільність населення, 
яке потребує допомоги.

Право на житло, землю й майно
З початку збройного конфлікту понад 55  000 
будинків на ПУТ і НПУТ було пошкоджено або 
зруйновано внаслідок бойових дій, а компенсація за 
пошкоджене майно була одним з найактуальніших 
питань у сфері прав на житло, землю та майно.

2021 року відбувся помітний прогрес у впровадженні 
адміністративного механізму відшкодування 
майна, знищеного внаслідок конфлікту. Механізм 
був прийнятий в останньому кварталі 2020 року в 
результаті багаторічних адвокаційних зусиль, які 
очолювали партнери Кластерів з питань захисту та 
житла, а також завдяки керівній ролі Міністерства 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій у просуванні державної програми надання 
компенсацій сім’ям, чиї будинки було зруйновано 
внаслідок конфлікту. Комітети з питань компенсації, 
створені на місцевому рівні, працюють за активної 
участі місцевих організацій громадянського 
суспільства та гуманітарних партнерів, що підвищує 
прозорість і справедливість процедур. Станом на 
листопад 2021 року компенсацію за знищене майно 
отримали 499 осіб (74 у 2020 році). Моніторинг 
використання механізму показує, що постраждале 
населення все ще потребує гуманітарної юридичної 
допомоги та консультацій для отримання необхідної 
документації на майно, потрібної для подання заяви 
на отримання компенсації, з тих самих причин, 
які описано вище, стосовно проблем, з якими 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2021/11/2020-09-18_Key-Advocacy-Messages_final_UKR.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-nadannya-kompleksnoyi-poslugi-yemalyatko-i240221-155
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пов’язаний доступ до правосуддя.

Тим не менш, повне забезпечення прав населення, 
постраждалого внаслідок конфлікту в Україні, 
на житло, землю і майно, як і раніше, вимагає 
розв’язання низки важливих питань, як-от 
компенсація за пошкоджене майно, компенсація 
за використання житлових будинків, комерційної 
власності й приватної землі у військових цілях, 
а також прийняття винятків щодо звільнення 
від оподаткування земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, які не 
можуть бути використані через близькість до 
району бойових дій, використання у військових 
цілях або мінне забруднення. Для осіб, чиї будинки 
було пошкоджено, місцева влада Донецької 
області (ПУТ) має програму розподілу будівельних 
матеріалів і залучення бригад працівників ДСНС. 
У Луганській області (ПУТ) місцева влада почала 
поступово залучатися до ремонту пошкоджених 
будинків протягом 2021 року та, як очікують, 
підвищить рівень спроможності реагування 2022 
року. На НПУТ не існує механізму компенсації за 
пошкоджене чи знищене майно.

Значна частина ВПО продовжує жити в 
невідповідних умовах, не маючи ніяких перспектив 
отримання альтернативного житла чи повернення 
до рідних районів у найближчому майбутньому. 
Близько 6 200 ВПО, які все ще проживають у центрах 
компактного проживання чи інших тимчасових 
притулках у незадовільних умовах, потребують  
альтернативних рішень щодо належного житла. 
Під час консультацій зазначається, що доступ до 
програм доступного житла є однією з головних 
перешкод щодо інтеграції в приймаючі громади, 
що заважає забезпеченню довгострокових рішень 
для ВПО, особливо тих, хто все ще живе в центрах 
компактного проживання. Завдяки адвокаційним 
зусиллям партнерів у сфері захисту 2021 року було 
затверджено житлові програми, орієнтовані на 
ВПО348. Програмою пільгового довгострокового 
іпотечного кредитування (KfW) зможуть 
скористатися 700 домогосподарств ВПО (1 768 ВПО) 
у 2021–2022 роках. Станом на жовтень 2021 року вже 

348 Норвезька рада у справах біженців. Житло для ВПО в Україні: кроки до довгострокових рішень. — Серпень 2021 р., з документом 
можна ознайомитися за посиланням.

було відібрано 600 домогосподарств-бенефіціарів. 
Крім того, 2021 року держава затвердила субвенції 
місцевим бюджетам на підтримку програм житла для 
ВПО (співфінансування 30  % із місцевого бюджету, 
70 % — субвенції з державного бюджету) по Україні 
та для ВПО, які отримали інвалідність унаслідок 
бойових дій. Однак ці програми не обов’язково 
пристосовані до потреб ВПО, а недостатні бюджетні 
асигнування часто перешкоджають їх реалізації та 
задоволенню фактичного рівня потреб. Крім того, 
рівень обізнаності щодо житлових програм серед 
ВПО є недостатнім. Асигнування з державного 
бюджету на доступне житло для ВПО було скорочено 
2021 року та, як очікують, залишатиметься 
обмеженим 2022 року.

Відсутність документів, що підтверджують право 
власності на будинок, або договорів оренди, 
залишається однією з найпоширеніших проблем, 
пов’язаних із правом на житло, землю та майно. 
Складність законодавства й державна бюрократія 
є основними перешкодами для людей, які прагнуть 
офіційного визнання своїх прав власності. Часто 
процес отримання документів на право власності 
може ставати значним фінансовим тягарем. Без 
адекватного реагування ця проблема може стати 
перешкодою для втілення рішень з надання житла 
та може обмежити здатність людей звертатися по 
державну компенсацію. На НПУТ запроваджено 
паралельну систему для зміни прав на житло, землю 
та майно, які дозволяють експропріацію власності 
цивільних громадян. Це викликало занепокоєння 
партнерів у сфері захисту через ризик свавільного 
позбавлення власності й створення додаткових 
обмежень для повернення та реінтеграції ВПО, коли 
це дозволить ситуація. ВПО та інші постраждалі 
внаслідок конфлікту люди, які проживають на 
підконтрольних Уряду територіях, є основною 
категорією людей з підвищеним ризиком порушення 
прав власності, особливо враховуючи, що з березня 
2020 року перетин КПВВ обмежено. Це посилило 
страх ВПО втратити власність на НПУТ та підірвало 
впевненість у непорушності права власності та 
права на недоторканість житла та приватного й 
сімейного життя.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/nrc-report-housing-idps-ukraine-steps-towards-durable-solutions-august
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Найбільш сталим рішенням житлових питань 
ВПО є надання їм постійного житла на підставі 
прав приватної власності. Однак реалізацію 
наявних програм не можна вважати успішною і 
достатньою для задоволення потреб ВПО у житлі 
через брак державного та місцевого фінансування, 
нестачу житла у двох областях, що постраждали 
від конфлікту, недостатню обізнаність про наявні 
програми та доступне фінансування, а також 
бюрократичні перешкоди.

Розширення можливостей громад і 
соціальна єдність
Після восьми років конфлікту, беручи до уваги 
масштаби внутрішнього переміщення та все 
більшу ізоляцію громад по обидва боки «лінії 
розмежування», потреба в сприянні розширенню 
прав і можливостей громад та соціальній єдності 
постраждалого внаслідок конфлікту населення є як 
ніколи актуальною в Україні. Ба більше, взаємодія з 
громадами для обговорення їхніх проблем і розробка 
рішень на основі їхнього внеску є важливою для 
забезпечення належного реагування, особливо 
з урахуванням стратегічної мети поступового 
припинення міжнародної гуманітарної допомоги 
в майбутньому. Таке залучення може призвести 
навіть до мобілізації членів громади для участі в 
реалізації проєктів гуманітарного реагування та 
розвитку, що дозволить відповідально та поступово 
передати функції надання допомоги у деяких 
постраждалих районах. Нарешті, розширення прав і 
можливостей громади та мобілізація є невіддільним 
складником процесу підтримки належних умов 
для забезпечення соціально-правового захисту, 
сприяння довгостроковим рішенням і прокладання 
шляху для майбутньої побудови миру та 
примирення в Україні.

Поточна реформа децентралізації зробила 
територіальні громади у Донецькій і Луганській 
областях центрами ухвалення рішень з метою 
поліпшення обслуговування населення. Вона 
також надали мешканцям самих територіальних 

349 НУО «Людина в біді», «Стабілізейшен Суппорт Сервісез». Життя на межі: децентралізація, доступ до послуг та сприйняття участі 
НУО у наданні послуг на підконтрольних уряду України територіях у Донецькій та Луганській областях. — Вересень 2021 р., з 
документом можна ознайомитися за посиланням.

громад можливість впливати на місцеву владу не 
лише шляхом прямих виборів, а й шляхом діалогу 
з обраними та призначеними керівниками різних 
служб і відділів у громаді. Загалом постраждале 
внаслідок конфлікту населення, яке проживає 
вздовж «лінії розмежування», матиме можливість 
впливати на рішення місцевої влади, але механізми 
взаємодії з громадянським суспільством ще чітко 
не визначені349.

У громадах на ПУТ, де відбулися вибори, мешканці 
можуть обирати старост, яких вповноважено 
відстоювати інтереси громад перед місцевими 
адміністраціями й гарантувати, щоб місцеві органи 
влади враховували пріоритети громад. Старости 
також консультуватимуть інших мешканців з 
питань звернень до влади. У 27 ТГ уздовж «лінії 
розмежування» в Донецькій та Луганській 
областях на ПУТ призначення старост відбувається 
повільними темпами, що заважає громадам брати 
участь у розв’язанні ключових для них проблем в 
критичний момент, коли влада розробляє соціальні 
та адміністративні послуги, які мають враховувати 
специфічні потреби кожної громади. У 18 ТГ на ПУТ, 
де вибори не проводилися з міркувань безпеки і де 
зараз управління здійснюють військово-цивільні 
адміністрації, відсутні законодавчі положення, які 
б регулювали процедури вибору старост та їхні 
функції. Тимчасові заходи були вжиті кількома ВЦА, 
але відсутність передбачуваного, регулярного та 
ефективного каналу комунікації між громадами, 
що постраждали внаслідок конфлікту, і військово-
цивільними органами влади залишається 
проблемою. Посилення механізмів ведення діалогу 
між громадами та місцевою владою, включно з 
участю ВПО та Рад ВПО, дозволить мешканцям 
представляти та обговорювати свої основні 
проблеми, пріоритети та запропоновані рішення.

У зв’язку з цим у рамках Моніторингу у сфері захисту 
було оцінено наявність громадських центрів чи 
інших неформальних центрів підтримки, які могли 
б створити можливості для мобілізації громади. 
Наявність приміщень для зборів є важливою 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ssspin-report-decentralization-and-access-services-donetsk-and-luhansk
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для підтримки соціальної єдності та проведення 
заходів, як-от надання гуманітарної допомоги, 
психосоціальних послуг, організація відпочинку 
для дітей. Також їх можуть використовувати 
мобільні команди адміністративних, соціальних 
або медичних служб для надання послуг на 
місцевому рівні. Тим не менш, у половині охоплених 
моніторингом населених пунктів (78), розташованих 
уздовж «лінії розмежування», повідомили, що в 
мешканців відсутні громадські місця для зустрічей 
у громадах, через що в мешканців залишається 
менше можливостей збиратися та організовуватися, 
а також відстоювати свої пріоритети й інтереси 
перед владою350. Через занепад інфраструктури 
в громадах ближче до «лінії розмежування» 
підлітки та молодь також не мають доступу до 
рекреаційних і позашкільних заходів. Збільшення 
кількості заходів і центрів підтримки молоді може 
поліпшити психічне здоров’я цієї групи населення та 
створити простір для залучення молоді до проєктів 
поліпшення життя громади та ініціатив зміцнення 
миру й довіри. Як показало оцінювання, багато 
молодих людей демонструють зацікавленість, але 
їхні можливості обмежені351.

Захист дітей
Додатково до проблем, окреслених вище, що 
стосуються ризику залишитися без громадянства 
та нестачі можливостей для участі й залучення в 
життя громади, хлопці та дівчата, які проживають 
у населених пунктах уздовж «лінії розмежування», 
продовжують страждати від збройного конфлікту, 
який безпосередньо загрожує їхньому фізичному 
здоров’ю та психічному добробуту. Більшість із цих 
дітей потребують психосоціальної підтримки. Крім 
того, регулярні обстріли критичної інфраструктури, 
зокрема шкіл, загрожують доступу до освіти й 
соціальних послуг. Водночас ослаблені механізми 
підтримки сім’ї та громади, щоденні стресові 
чинники та втрата надії на майбутнє продовжують 
спричиняти страждання дітей і їхніх опікунів, а 
в деяких випадках призводять до невиконання 
обов’язків щодо дітей та жорстокого поводження 

350 UNHCR, ‘Protection Monitoring in Selected Settlements along the “contact line” in Eastern Ukraine’, June 2021.
351 DRC, ‘Youth on the line’, December 2020 – April 2021; з текстом документа можна ознайомитися за посиланням. 
352 DRC, ‘Youth on the line’, December 2020 – April 2021; з текстом документа можна ознайомитися за посиланням.

з ними. Згідно з повідомленнями партнерів 
субкластера захисту дітей, це пов’язано з тим, що 
вихователі, які сильно постраждали від стресу та 
труднощів, часто не мають механізмів подолання 
стресу, позитивних батьківських навичок, таким 
чином, вони не можуть забезпечити догляд за 
дітьми й належне піклування. Крім того, бойові дії, 
що тривають, та економічні труднощі призвели до 
зростання випадків насильства в сім’ї та гендерно 
зумовленого насильства, коли діти стають свідками 
або жертвами насильства.

Що стосується підлітків і молоді, то ризики, 
пов’язані зі збройним конфліктом, зокрема контакти 
з озброєними людьми, вони більше на сприймають 
як основну загрозу для їхнього життя та безпеки, 
попри проживання в безпосередній близькості до 
«лінії розмежування». Результати оцінювання352 
продемонстрували, що основними пов’язаними з 
конфліктом загрозами для добробуту та безпеки 
підлітків вважають психологічні травми, стрес і 
проблеми психоемоційного стану. Що стосується 
дітей шкільного віку, то основним чинником 
залишаються ризики, пов’язані з мінами та ВЗВ. Під 
час моніторингу захисту було також виявлено, що 
через відсутність місць для ігор діти іноді виходять 
на берег річки, що дуже турбує їхніх батьків, оскільки 
цю територію забруднено мінами й ВЗВ. Погіршення 
фізичного стану внаслідок підриву на міні та/або ВЗВ 
негативно впливають на фізичне й психосоціальне 
здоров’я дітей або осіб, які доглядають за ними, на 
освіту/навчання та на здатність здобувати засоби 
існування. При цьому наявні послуги з підтримки 
постраждалих від мін або ВЗВ, особливо якісні 
реабілітаційні послуги для дітей, обмежені. Тому 
часто їхні потреби залишаються без уваги.

Процес децентралізації також негативно вплинув 
на надання послуг із захисту дітей на місцевому 
рівні; спостерігалися перебої та призупинення 
надання послуг на початку 2021 року. Моніторинг 
захисту свідчить про те, що сьогодні служби в 
справах дітей переважно створені та офіційно 
доступні майже у всіх 27 ТГ, розташованих уздовж 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzdhZTNjODYtZTFkZS00ODMxLTk5MGEtNDQwNDczOTU4Zjc4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/youth_on_the_line_drc_2021.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/youth_on_the_line_drc_2021.pdf
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«лінії розмежування» на ПУТ Луганської та 
Донецької областей. За даними Мультисекторальної 
оцінки потреб REACH353,  66  % домогосподарств 
повідомляють про наявність центрів підтримки 
дітей на рівні територіальної громади, 43  %  — про 
наявність державних соціальних служб і 13 % — про 
наявність мобільних команд. Однак у Луганській 
області (ПУТ) доступно менше центрів підтримки 
дітей: лише 36  % домогосподарств повідомляють 
про їх наявність на рівні територіальної громади. 
Тим не менш, від партнерів із захисту дітей досі 
надходять повідомлення про занепокоєння щодо 
якості послуг із захисту дітей, нестачі кадрів і 
низького рівня технічних навичок постачальників 
послуг, які не можуть ефективно реагувати на 
проблеми дітей та їхніх сімей.

Гендерно зумовлене насильство
Моніторинг у сфері захисту виявив, що принаймні 
один ключовий інформатор у 26 населених пунктах 
(де мешкає понад 175 000 осіб) на ПУТ повідомив, 
що знає про випадки ГЗН та/або висловив особливе 
занепокоєння щодо безпеки жінок і дівчат. Під час 
обговорень у фокус-групах громади підтвердили 
свою стурбованість проблемами ГЗН та пояснили 
критичний вплив низки чинників на безпеку жінок 
та дівчат, як-от відсутність вуличного освітлення 
(особливо в населених пунктах, де надання послуг 
було призупинено через близькість до «лінії 
розмежування» та відсутність бюджетних ресурсів 
у місцевих органів влади), наявність бродячих 
собак (які демонструють агресивну поведінку), і 
страх зустрітися з людьми в стані алкогольного 
або наркотичного сп’яніння. Крім того, жінки, 
які проживають у межах до 5  км уздовж «лінії 
розмежування», повідомили, що їхнім головним 
занепокоєнням є ризик бути пограбованою (17  %), 
отримати поранення (16 %), підірватися на міні/ВЗВ 
(12 %) і бути вбитою (9 %)354.

За даними партнерів з питань ГЗН, місцевої влади 
та національної поліції, кількість зареєстрованих 
інцидентів гендерно зумовленого насильства (ГЗН)/
домашнього насильства (ДН) постійно зростає на 

353 REACH, ‘Multi-Sectoral Needs Assessment in GCA’, 2021.
354 Там само.

ПУТ в Донецькій та Луганській областях завдяки 
посиленню механізмів реагування та координації 
на місцевому рівні. Проте процеси децентралізації 
створили деякі нові виклики для зміцнення системи 
реагування, зокрема через брак спроможностей і 
людських ресурсів у службовців, плинність кадрів 
соціальних служб і слабкі механізми координації. 
Основні послуги для постраждалих від гендерно 
зумовленого насильства не є однаково доступними 
й залишаються гострою проблемою у віддалених 
і сільських районах поблизу «лінії розмежування». 
Під час консультацій з громадами постраждале 
населення підкреслило кілька недоліків: відсутність 
поліції, повільність приїзду служби швидкої 
допомоги, відсутність соціальних працівників і 
припинення надання послуг денного догляду в 
найближчій лікарні. Жінки, з якими консультувалися, 
також чітко підкреслили відсутність інформації про 
корисні контакти служб захисту дітей і допомоги в 
разі домашнього насильства.

Хоча охоплення послугами з ГЗН поступово 
розширюється, оскільки уряд і місцеві громади 
почали надавати спеціалізовані послуги додатково 
до тих, які підтримуються гуманітарними 
партнерами, шляхи перенаправлення, доступ до 
спеціалізованих послуг та якість реагування все ще 
недостатні й продовжують вимагати додаткового 
гуманітарного реагування служб допомоги у 
випадках ГЗН. Пункти надання медичних послуг і 
мобільні клініки пропонують поліпшені можливості 
для найуразливіших груп постраждалих від ГЗН; 
однак доступ досі обмежений.

Психічне здоров’я
Цивільні громадяни по обидва боки «лінії 
розмежування» стикаються з постійною загрозою 
смерті або поранення внаслідок обстрілів, 
стрільби, військової присутності, підриву на мінах 
і ВЗВ. Ці громади вже зіткнулися з високим рівнем 
психосоціального навантаження, і тому були 
менш стійкими в боротьбі з додатковим стресом 
пандемії. Оцінки показують, що психосоціальні 
потреби залишаються значними, причому серед 

https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
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# ІНДИКАТОР СЕКТОР ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x01
%	людей,	які	проживають	у	районах,	забруднених	мінами/
боєприпасами,	що	не	розірвались	(з	розподілом	за	віком,	статтю,	
інвалідністю)

Протимінна	
діяльність

Субкластер	з	питань	протимінної	
діяльності

x02 %	людей,	які	постраждали	від	безпекових	інцидентів	за	останні	
12	місяців Захист INSO

x03 %	ВПО,	які	скорочують	витрати	навіть	на	харчування	або	мають	
кошти	тільки	на	харчові	продукти Захист Звіт	НМС	МОМ

x04

%	дорослих	та	літніх	людей,	які	не	змогли	перетнути	«лінію	
розмежування»	для	розв’язання	питань,	пов’язаних	з	
отриманням	документації,	пенсій,	ключових	питань	або	для	
возз’єднання	з	родиною

Захист БФ	«Право	на	захист»/УВКБ;	
ДПСУ

x05 %	дітей,	народжених	у	період	з		2015	року	по	2021	рік,	які	не	
отримали	свідоцтво	про	народження	українського	зразкаs Захист	дітей Міністерство	юстиції;	відкриті	

джерела

x06 %	людей	в	окремих	групах	з	обмеженим	доступом	до	послуг	
(напр.,	людей	з	інвалідністю,	жінок,	дітей,	опікунів	щодо)

Захист;	гендерне	
зумовлене	
насильство,	захист	
дітей

Багатосекторальний	аналіз	
потреб	REACH;	Субкластер	з	
питань	ГЗН,	Субкластер	з	питань	
захисту	дітей

Індикатори

домогосподарств, які розташовані у межах 5  км 
уздовж «лінії розмежування» (49  %), виявлено 
вищий рівень травм, стресу та тривоги, як порівняти 
з загальними результатами, виявленими в цілому 
на ПУТ, що постраждала внаслідок конфлікту 
(28  %  домогосподарств)355. Як порівняти з 2020 
роком, зросла частка літніх людей уздовж «лінії 
розмежування» на ПУТ, які повідомляють про різні 
психосоціальні проблеми, пов’язані з конфліктом (з 
94 % у 2020 році до 98 % у 2021 році)356.

Недостатній доступ до психосоціальної підтримки 
було обмежено ще сильніше, оскільки партнери 
мають обмежену можливість організації групових 
заходів психосоціальної підтримки через 
пандемію COVID-19 і запроваджені заборони на 
публічні зібрання. Люди похилого віку та люди, які 
проживають у сільській місцевості, часто не мають 
можливості скористатися дистанційними послугами, 
які надають гуманітарні учасники телефоном чи 
скайпом. Усім людям, які постраждали внаслідок 
конфлікту, потрібен поліпшений доступ до інформації, 
до роз’яснювальної діяльності щодо психічного 
здоров’я та до психосоціальних служб, а також до 
інформації про симптоми, пов’язані зі стресом, і 
позитивні механізми подолання стресів.

355 Там само.
356 HelpAge International. Гуманітарні потреби літніх жінок і чоловіків на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської 

областей, Україна. — Серпень 2021 р. 

Коротке пояснення методології, яку 
використовують для секторального розрахунку 
осіб, які потребують допомоги
Секторальний показник кількості людей, які 
потребують допомоги у Кластері з питань захисту, 
було розраховано відповідно до Принципів 
спільного міжсекторального аналізу. 6 показників, 
які охоплюють різні групи вразливості та проблеми 
захисту, було зібрано у зведену таблицю з 
розділенням за географічними зонами. З огляду на 
специфіку географічного розподілу, деякі показники 
застосовні лише для конкретної геозони або цільової 
групи, що дозволило сектору краще охопити потреби 
захисту цих груп.

Розподіл загальної кількості людей, які потребують 
допомоги, за віком було зроблено на основі наявних 
даних субкластера захисту дітей та Технічної 
робочої групи з проблем літніх людей і людей з 
інвалідністю. Розподіл за статтю було зроблено 
пропорційно загальній кількості населення кожної 
географічної зони. За кожним з трьох субкластерів 
було зібрано дані (відповідно до конкретної зони 
відповідальності), і таким чином для кожного 
субкластера було розраховано кількість людей, які 
потребують допомоги.

https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-needs-older-women-and-men-government-controlled-areas-donetska-and
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-needs-older-women-and-men-government-controlled-areas-donetska-and
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3.5  
Житло та непродовольчі товари 

Огляд потреб у секторі житла та НПТ
Попри підтримку держави й гуманітарних 
учасників, після восьми років тривалого збройного 
конфлікту Донецька та Луганська області все ще 
потребують гуманітарної допомоги. З приблизно 
55  000 житлових будинків, пошкоджених з 
початку конфлікту, за оцінками, менше як 700 
домогосподарств (ДГ) на ПУТ357 та 7 000–8 000 ДГ 
на НПУТ358 все ще потребують допомоги з ремонтом.

357 Розрахунок зроблений на основі кількох джерел, зокрема двох оцінок пошкоджень житла, проведених Норвезькою радою у 
справах біженців у Донецькій та Луганській областях (ПУТ) у 2019 році, бази даних у форматі 5W Кластера житла/НПТ, оцінок 
ремонтів, проведених Державною службою з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) та обліку нових пошкоджень Кластера житла/
НПТ. У ході двох оцінок пошкоджень житла, проведених Норвезькою радою у справах біженців за фінансової підтримки УВКБ та 
розроблених спільно з Кластером житла/НПТ, проводився побудинковий підрахунок сімей, які все ще потребують гуманітарної 
підтримки у сфері житла. Ці дві оцінки проводились на основі чіткого визначення житлових потреб, які все ще є потребами 
гуманітарного характеру, водночас потреби, які пов’язані з відновленням, виключались. Звіт про оцінку пошкоджень житла в 
Донецькій області доступний за посиланням, і відповідний звіт щодо Луганської області доступний за посиланням.

358 За відсутності безпосередньої оцінки потреб, які все ще залишаються, найбільш достовірна оцінка підготовлена шляхом 
тріангуляції даних із різних джерел, зокрема відкритих джерел на НПУТ Донецької та Луганської областей, Річного огляду питань 
безпеки ОБСЕ за 2021 рік, бази даних у форматі 5W та обліку нових пошкоджень, які веде Кластер житла/НПТ, та заяви МКЧХ від 
31 серпня 2021 р. Кластер наразі проводить доопрацювання результатів цієї оцінки.

Додаткові потреби здебільшого зосереджені 
в районах з високим рівнем небезпеки та в 
«нейтральній зоні».

Суворі погодні умови в зимовий період в Україні 
продовжують створювати загрозу життю й 
добробуту людей, які проживають по обидва боки 
«лінії розмежування». Такі екстремальні умови 
загострюють гуманітарні потреби постраждалих

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

158тис. 56% 25% 35% 10%

Розподіл потреб за зонами
Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ ОБЛАСТІ

158тис.

МІСЦЕВІ 
МЕШКАНЦІ 34 15 67 39 -

ВПО - - - - 3

ЗАГАЛОМ 34 15 67 39 3

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/ukraine-humanitarian-shelter-damage-assessment-2019/damage-assessment-report-ua.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/ukraine/19.02.2019_damage-assessment-report_nrc_luhansk_loc_ukr_final.docx.pdf
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унаслідок конфлікту людей через збільшення 
труднощів з доступом до послуг, часті пошкодження 
життєво важливих об’єктів інфраструктури, які 
впливають на системи водопостачання та опалення, 
а також значне зниження фінансової спроможності 
домогосподарств сплачувати комунальні послуги й 
купувати необхідні зимові речі. Тривалий конфлікт, 
який загострився через COVID-19, призвів до 
вичерпання фінансових заощаджень людей359 і не 
дозволив багатьом відновити засоби існування. Як 
результат, понад 48 000 вразливих домогосподарств 
на ПУТ і на НПУТ складно підготуватись до 
зими. Партнери Кластера житла/НПТ визнали їх 
пріоритетною групою для отримання допомоги для 
підготування до зими.

Доступне житло й механізми компенсації для 
ВПО залишаються пріоритетними завданнями в 
контексті пошуку довгострокових сталих рішень 
для переміщених внаслідок конфлікту людей. 
Близько 60 % ВПО живуть в орендованому житлі без 
гарантії права на проживання. Близько 6 200 ВПО 
досі мешкають у місцях компактного проживання 
на ПУТ360 в умовах підвищеного ризику виселення.

Постраждале населення

Люди, які потребують допомоги з житлом
Упродовж восьми років збройного конфлікту 
допомогу для забезпечення житлових потреб 
переважно було зосереджено на ПУТ, де 
гуманітарні організації мали достатній доступ 
до цільових районів. Минулого року покриття 
основних гуманітарних житлових потреб і фактичне 
залучення державних організацій ознаменували 
завершення широкомасштабної програми 
допомоги щодо забезпечення житлових потреб 
на ПУТ уздовж «лінії розмежування». Державна 
служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у 
Донецькій області361 проводить ремонт житлових 

359 REACH, ‘Household Economic Resilience Assessment in Government-Controlled Area of Donetska and Luhanska oblasts’, April 2021
360 На основі Інформації щодо місць компактного проживання (МПК) ВПО у 2 кварталі 2021 р., підготовленої на основі бази даних 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
361 За результатами відновлювальних робіт ДСНС у Донецькій області у 2021 р.
362 Оцінка на основі тріангуляції даних двох оцінок пошкоджень житла, проведених Норвезькою радою у справах біженців у Донецькій 

та Луганській областях (ПУТ) у 2019 році. 
363 Ukraine Shelter/NFI Cluster, ‘Annual Report’, 2020. Доступно за посиланням.

будинків у районах уздовж «лінії розмежування», 
зокрема у важкодоступних районах. Допомогу 
отримує все населення, але підтримка досі 
обмежується ремонтом для забезпечення 
теплозахисних потреб (ремонтом стін, дахів і 
вікон), водночас 700 домогосподарств мають 
потребу в додатковій допомозі362, оскільки обсяг 
ремонтних робіт, здійснених Державною службою 
України з надзвичайних ситуацій, недостатній для 
забезпечення житлових умов, що відповідають 
керівним принципам Кластера житла/НПТ.

Гуманітарні житлові потреби на НПУТ залишаються 
значними, і сьогодні фокус уваги організацій з 
забезпечення житлових потреб змістився туди. 
Недостатня кількість учасників, ускладнений доступ 
і високі витрати є основними проблемами на НПУТ363.

Безпосередній збір даних щодо додаткових 
гуманітарних потреб на НПУТ усе ще недоступний. 
На сьогодні однією з найуразливіших цільових груп, 
половину з яких становлять літні люди, є безробітні 
люди працездатного віку.

Люди, які потребують допомоги в 
підготуванні до зими
Потреби щодо підготування до зимового періоду 
в Донецькій і Луганській областях варіюються 
залежно від системи опалення, віддаленості від 
«лінії розмежування» та доступу до ринків. Міські 
центри, як правило, мають доступ до ринків і 
централізованої тепломережі. Громади ізольованих 
населених пунктів і сільських районів, натомість, 
переважно залежать від твердого палива (вугілля, 
дров); у деяких громадах, навіть на ПУТ, Кластер 
досі радить доставляти паливо в натуральній 
формі, оскільки ринки функціонують недостатньо, 
і домогосподарствам буде важко скористатися 
грошима для придбання палива.

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-household-economic-resilience-assessment-government-controlled-areas-donestk
https://minre.gov.ua/page/informaciya-shchodo-misc-kompaktnogo-prozhyvannya-mkp-vnutrishno-peremishchenyh-osib-u-ii
https://dn.gov.ua/news/na-donechchini-zavershivsya-drugij-etap-provedennya-robit-z-vidnovlennya-budinkiv-v-avdiyivci-nagorodili-ryatuvalnikiv
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelter.nfi_cluster_-_2020_annual_report_final.pdf
https://www.sheltercluster.org/ukraine/documents/ukraine-shelter-cluster-2020-annual-report-eng
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Через скорочення фінансування та зменшення 
присутності партнерів 2020 року невелика, але 
значна кількість домогосподарств на ПУТ (близько 
2  500 домогосподарств) потребує допомоги в 
підготуванні до зимового періоду 2021–2022 
рр. Ізольовані населені пункти й населені пункти 
поблизу «лінії розмежування» залишаються 
критичними стосовно надання допомоги. За 
оцінками, близько 45 000 домогосподарств уздовж 
«лінії розмежування» зіткнуться з труднощами 
протягом зимового періоду364.

Оцінювання даних на НПУТ залишається 
ускладненим також і щодо допомоги в підготуванні 
до зими. За оцінками Кластера, допомоги 
потребують близько 18 750 домогосподарств.

ВПО в центрах компактного проживання
2021 року Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій продовжило 
моніторинг ситуації в місцях компактного 
проживання. Більшість ВПО проживають у таких 
закладах, як санаторії чи гуртожитки, котрі не 
призначено для довгострокового проживання. 
Станом на 2021 рік налічується близько 6 200 ВПО, які 
все ще мешкають у майже 160 місцях компактного 
проживання (МКП) по всій Україні (здебільшого 
в Дніпропетровській, Донецькій і Харківській 
областях). Серед мешканців МКП приблизно 1 800 
літніх людей та 1 500 дітей віком до 18 років365. Хоча 
для отримання точнішого розуміння потреб ВПО з 
погляду довгострокових рішень може знадобитися 
проведення комплексного профілювання 
(відповідно до рекомендацій місії Спільної служби 
з профілювання внутрішньо переміщених осіб 
(JIPS), яка відвідала Україну 2016 року), партнери 
Кластера вважають, що найбільше мешканці 
центрів компактного проживання потребують 
допомоги в підготуванні до зими, індивідуальної 
правової допомоги та довгострокових рішень щодо 
забезпечення житлом.

364 Там само.
365 На основі Інформації щодо місць компактного проживання (МПК) ВПО у 2 кварталі 2021 р., підготовленої на основі бази даних 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Аналіз потреб

Пошкоджені будинки
За останні роки Кластер житла/НПТ за допомогою 
партнерів зареєстрував близько 55  000 будинків, 
які було пошкоджено з початку збройного 
конфлікту. Відстеження продовжувалося у 2021 
році, коли, незважаючи на домовленості про 
припинення вогню, протягом перших 10 місяців 
було пошкоджено 335 житлових будинків (146 
на ПУТ та 189 на НПУТ). Прогнозована кількість 
пошкоджених будинків цього року буде на рівні 
2019 та 2020 років і значно нижчою, ніж у 2014–2018 
роки. Водночас більшість із них на НПУТ та деякі 
на ПУТ (де державні установи не могли надати 
своєчасну допомогу) все ще потребують підтримки 
шляхом розподілу наборів для термінових ремонтів, 
які організації із забезпечення житлової допомоги 
все ще рекомендують надавати.

На ПУТ обсяг ще не відремонтованих будинків, 
які підпадають під дію гуманітарної допомоги, 
складається з двох типів будинків: пошкоджені 
будинки в небезпечних місцях поблизу «лінії 
розмежування», де партнери Кластера житла/
НПТ не можуть проводити ремонт з безпекових 
причин, і будинки в районах, на які не поширюється 
програма ремонту ДСНС, або там, де обсяг ремонту 
ДСНС не може повністю задовольнити мінімальні 
стандарти Кластера. За оцінками Кластера, 
загалом ідеться про близько 700 будинків обох 
типів, щодо партнери Кластера житла/НПТ мали б 
надати підтримку.

За оцінками Кластера, на НПУТ гуманітарної 
допомоги з ремонтом житла потребують близько 
7  000–8  000 домогосподарств. Більшість з них, 
імовірно 3/4, розташовано на НПУТ Донецької 
області. Сім’ї, які потребують допомоги, мешкають 
у частково пошкоджених (здебільшого у 2014 та 
2015 рр.) будинках (а в деяких випадках у будинках, 
які руйнуються), не захищених від впливу суворих 
погодних умов. Несприятливі умови життя можуть 

https://minre.gov.ua/page/informaciya-shchodo-misc-kompaktnogo-prozhyvannya-mkp-vnutrishno-peremishchenyh-osib-u-ii
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знизити їхній імунітет і зробити їх вразливішими до 
захворювань. Це є особливою проблемою в період 
пандемії COVID-19, коли обмеження пересування 
змушують людей залишатися вдома довше 
ніж зазвичай.

Крім цього, усе гострішою проблемою стає 
утримання житла в постраждалих унаслідок 
конфлікту районах. Технічне обслуговування 
житлових приміщень та об’єктів соціальної 
інфраструктури, які не було пошкоджено, і 
відповідно, не було внесено до програм з 
забезпечення житлових потреб гуманітарними 
організаціями, протягом останніх років 
здійснювалося ще рідше, тож вони можуть 
незабаром опинитися в критичному стані. Для 
тисяч людей у сільській місцевості й містах 
виникне загроза нової кризи, оскільки ці будівлі 
стануть непридатними для життя. Недоступність і 
нездатність утримувати ці об’єкти ускладнюються 
через фінансові й безпекові проблеми. За 
розрахунками місцевих органів влади, на ПУТ 
розташовано близько 4  000–4  500 будинків, які 
потребують допомоги з технічним обслуговуванням. 
Відповідні розрахунки для будинків на НПУТ 
Донецької й Луганської областей відсутні.

Допомога в підготуванні до зими
Через обмежувальні заходи у зв’язку з COVID-19 
на ПУТ і НПУТ багато домогосподарств втратили 
доходи, що призвело до збільшення сімей, які не 
можуть задовольнити свої основні потреби. Відтак, 
для найуразливіших людей по обидва боки «лінії 
розмежування», особливо мешканців ізольованих 
населених пунктів, де існують проблеми з 
безпекою і фізичний доступ до яких обмежено, 
допомога в підготуванні до зими залишається 
критично важливою і в багатьох випадках життєво 
необхідною. Вугілля та дрова стають все дорожчими, 
й у багатьох випадках їх важко отримати. Це 
стосується також ПУТ, де в ізольованих населених 
пунктах середня ціна 3 тонн вугілля (мінімальної 
кількості на одне домогосподарство на всю зиму) 
досягла 700 доларів США, що більш ніж уп’ятеро 
перевищує середньомісячну пенсію в Україні.

З огляду на обмежену присутність і скорочення 
фінансування гуманітарні організації в Україні, 
відповідно до рекомендацій Кластера житла, 
надаючи допомогу з підготування до зими, 
намагаються доповнити заходи підтримки 
державних органів влади або заходи на НПУТ. 
Кластер рекомендує організаціям, які планують 
брати участь у програмах допомоги в підготуванні до 
зими, враховувати (у кожному конкретному випадку 
для кожної громади) субсидії для підготування 
до зими, які надають населенню як на ПУТ, так і 
на НПУТ, фактичний доступ до них та їхні обсяги. 
Обсяг такої допомоги неспроможній задовольнити 
потреби всіх людей, які потребують допомоги. Крім 
того, місцевим органам влади на ПУТ довелося 
перенаправити кошти з місцевих бюджетів для 
подолання наслідків COVID-19, унаслідок чого суми, 
що були виділені як субсидії для підготування до 
зими, було зменшено. Згідно з оцінками Кластера 
житла/НПТ (на основі інформації від районних 
державних адміністрацій), субсидіями від органів 
влади охоплено лише 30 % населення, яке потребує 
допомоги для підготування до зими.

Допомога в підготуванні до зими центрам 
компактного проживання
У місцях компактного проживання різних типів 
по всій Україні проживає близько 6 200 ВПО, 
багато з них у складних умовах. Через накопичену 
заборгованість за орендну плату й комунальні 
послуги багато з них ризикують бути виселеними. 
Унаслідок пандемії COVID-19 багато ВПО втратили 
можливості отримання доходу, і їм складно 
задовольнити основні потреби своїх родин. 
Багато ВПО, які проживають у місцях компактного 
проживання, — це пенсіонери (29  %), люди з 
інвалідністю і діти (24 %). За даними відповідальних 
осіб, у таких центрах у Донецькій та Луганській 
областях (де проживає близько 1  000 ВПО) 
пріоритетною потребою є вугілля для опалення. 
Решта 4  200 людей, які проживають в інших 
областях України, повідомляють місцеві органи та 
партнерів Кластера про нагальну термінову потребу 
в допомозі в підготуванні до зими. Для людей, які 
проживають у місцях компактного проживання, 
пошук довгострокових житлових рішень є однією 
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з головних потреб. Близько 2  000 вразливих ВПО, 
людей, які повернулися на своє постійне місце 
проживання, та інших постраждалих унаслідок 
конфлікту осіб, що проживають у соціальних 
закладах та місцях компактного проживання 
на НПУТ, мають гострі потреби в допомозі для 
підготування до зими.

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

І партнери Кластера, і бенефіціари стикаються 
з проблемами, пов’язаними з матеріальними 
аспектами будівництва та складною нормативною 
базою. Відповідно до законодавства України, 
більшість будівельних або ремонтних робіт потребує 
виконання певних вимог, як-от підтвердження права 
власності, отримання дозволу на будівництво та 
багато інших. Невиконання цієї правової процедури 
може призвести до адміністративних штрафів, 
знесення будівель і до значних прогалин у реєстрації 
майна на рівні країни. Адвокаційні заходи у роботі 
з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій та Міністерством розвитку 
громад та територій  для підтримки прийняття 
«будівельної амністії» зменшило б бюрократичний 
тягар для людей, які провели ремонт будинків без 
належних дозволів.

Правові складнощі та прогалини ускладнюють 
отримання документів на право власності на 
житло чи земельні ділянки для багатьох людей. 
Залежно від обставин, цей процес може коштувати 
власнику від кількох сотень (у найпростіших 
випадках) до понад 10  000  грн. Якщо держава чи 

гуманітарні організації не зможуть розв’язати ці 
питання, це може обмежити доступ бенефіціарів 
до безпечного житла та отримання компенсації 
від держави за зруйноване житло. Таким чином, 
це потребує скоординованої адвокаційної роботи 
з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій і Міністерством юстиції.

Кабінет Міністрів України вносить зміни до 
адміністративного механізму виплати грошової 
компенсації за житло, зруйноване внаслідок 
збройного конфлікту. Таким чином, постраждалі 
внаслідок конфлікту особи, зокрема ВПО, житло 
яких, розташоване на території ПУТ, було зруйновано 
внаслідок збройного конфлікту, можуть подати 
заяву на компенсацію. Ці зміни є кроком уперед, 
але залишається багато питань, які потребують 
розв’язання: прийняття ширшого рамкового закону 
про компенсації, розробка технічних настанов 
оцінювання розміру шкоди, виплати компенсацій за 
пошкоджене житло та створення реєстру даних про 
порушення майнових прав, тощо; і ці питання мають 
просуватися в парламенті України і Міністерстві з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 
За даними Кластера житла/НПТ щодо зруйнованого 
житла, подати заяву на отримання такої компенсації 
мають право понад 500 домогосподарств.

Моніторинг
Кластер житла продовжує збір даних партнерів 
щодо здійснення їхніх програм. Щоквартально 
проводиться збір, опрацювання даних у форматі 5W, 
які використовуються для обліку потреб та прогалин 
реагування для врахування у ході підготовки планів 
та в адвокаційній роботі з мобілізації ресурсів. На 
ПУТ дані щодо потреб, які залишаються, також 
надаються ДСНС та місцевим органам влади у 
рамках співпраці Кластера і державних установ на 
цьому етапі реагування.

Кластер також продовжуватиме щомісяця 
оновлювати базу даних щодо нових пошкоджень 
житлових будинків. Для цього інструмента 
адресного обліку проводиться тріангуляція 
даних кількох вторинних джерел для сприяння 
терміновому реагуванню партнерів Кластера.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.minregion.gov.ua%2Fen%2Fministry-for-development-of-communities-and-territories-of-ukraine&data=04%7C01%7Cdmitrenk%40unhcr.org%7C43c5c29848be42a7f47b08d9a9114dae%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637726714049664071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OwXy8Bv%2Fkl5d%2FvlJZ3r%2B9H%2F73pecIHc0TMVwrdSIrbE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.minregion.gov.ua%2Fen%2Fministry-for-development-of-communities-and-territories-of-ukraine&data=04%7C01%7Cdmitrenk%40unhcr.org%7C43c5c29848be42a7f47b08d9a9114dae%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637726714049664071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OwXy8Bv%2Fkl5d%2FvlJZ3r%2B9H%2F73pecIHc0TMVwrdSIrbE%3D&reserved=0
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Кластер також продовжить відстеження наявності 
фактичної доступності субсидій у зимовий період на 
рівні населених пунктів та, за підтримки державних 
органів і місцевих адміністрацій, буде виявляти 
наявні прогалини. Незадоволені потреби людей, 
які проживають поряд із «лінією розмежування» 
та у постраждалих унаслідок конфлікту районах, 
будуть враховуватись за допомогою Матриці 
підтримки на зимовий період Кластера житла та у 
ході координаційних нарад Робочої групи з питань 
підготовки до зими.

Коротке пояснення методології, яку 
використовують для секторального розрахунку 
осіб, що потребують допомоги
Для аналізу потреб у допомозі для підготування 

до зими Кластер житла/НПТ використовує наявні 
дані, такі як аналізи партнерів, експертні знання 
та урядові дані. Оскільки застосовувалися базові 
5-бальні шкали гостроти потреб, до секторального 
розрахунку людей, які потребують допомоги, 
внесено лише потреби значного та надзвичайного 
рівня гостроти. 

Для аналізу житлових потреб Кластер 
використовував доступні джерела даних, як-от 
аналізи Кластера, аналізи партнерів, експертні 
знання та урядові дані. Кластер житла/НПТ має 
докладні дані по ПУТ. Оскільки застосовували 
базові 5-бальні шкали, до розрахунків людей, які 
потребують допомоги за секторами, внесено лише 
потреби значного й надзвичайного рівня гостроти.

# ІНДИКАТОР СЕКТОР ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

X01 %	домогосподарств,	які	проживають	у	пошкоджених	або	зруйнованих	
унаслідок	конфлікту	будинках Житло/НПТ

Міжсекторальна	
оцінка	(REACH),	
нова	база	даних	
щодо	пошкоджень	
Кластера	житла

X02 %	домогосподарств,	які	повідомляли	про	недостатній	рівень	опалення	
взимку Житло/НПТ Міжсекторальна	

оцінка	(REACH)

Індикатори
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3.6  
Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

Огляд потреб у секторі ВСГ
Наприкінці 2021 року, після майже восьми років 
конфлікту в Донецькій та Луганській областях, 
2,46 мільйона людей потребують допомоги у сфері 
водопостачання, санітарії й гігієни (ВСГ), серед яких 
мешканці постраждалих від конфлікту районів або 
внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають 
у цих областях або в інших регіонах країни.

Масштаб потреб у сфері ВСГ дуже різний, від 
аварійного ремонту великих водопровідних 
і каналізаційних мереж двох постраждалих 
областей до капітального ремонту колодязів на 
рівні домогосподарств. Роботу на системному 
рівні має бути збалансовано шляхом поліпшення 
умов зберігання води й санітарних умов у будинках, 
школах, дитячих будинках, медичних установах, 
будинках для літніх людей та інших соціальних 
установах. Також необхідне поліпшення доступу до 
води з забезпеченням гідних гігієнічних умов для 

дівчинок під час менструації. Оскільки з початку 
року відбулося 22 безпекові інциденти, зокрема 
обстріли, під час яких водопроводи, насоси та 
персонал, який їх обслуговує, зазнали неприйнятних 
ризиків, організації з надання допомоги у сфері ВСГ 
повинні продовжувати адвокаційну роботу для 
усунення таких ризиків.

Рівень потреб у сфері водопостачання 2021 року 
дуже подібний до 2019 року, коли проводився 
попередній комплексний аналіз потреб у сфері 
ВСГ. 2021 року допомоги у сфері водопостачання 
потребують 1,65 мільйона людей (33  % всіх 
мешканців), як порівняти з 31  % двома роками 
раніше. Деякі люди зіткнулися з нестачею 
води, регулярними перебоями водопостачання 
або необґрунтованим водопостачанням за 
розкладом. Інші зберігають воду негігієнічно, 
або хотіли б очищати питну воду вдома, але не 
можуть дозволити собі придбати необхідні засоби, 
хімічні реактиви для очистки води або фільтри. 

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

2,5млн 54% 13% 30% 13%

Розподіл потреб за зонами
Тис. людей

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ОСНОВНІ 
ЗОНИ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ІНШІ ОБЛАСТІ

2,5млн

МІСЦЕВІ 
МЕШКАНЦІ 510 260 830 710 110

ВПО 27 15 - - -

ЗАГАЛОМ 537 275 830 710 110
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Потреби домогосподарств у сфері санітарії істотно 
не змінились.

Цьогоріч 1,38  млн, зокрема 29  % місцевих 
мешканців, потребують допомоги у сфері санітарії. 
Це стосується не лише людей, які не мають 
поліпшених санвузлів, а також значної кількості 
людей, яким складно очищати вигрібні ями або які 
не можуть вивозити тверді побутові відходи.

За оцінками, наприкінці 2021 р. крім наслідків 
руйнування інфраструктури під час збройного 
конфлікту, а також проблем доступу, які 
обмежували ремонт старих трубопроводів у 
небезпечних зонах уздовж «лінії розмежування», 
одним з чинників обмеження доступу до послуг 
є висока вартість забезпечення чистою водою, 
санітарними й гігієнічними умовами. У період з 2019 
по 2021 рр. відбулося значне збільшення середніх 
витрат на водопостачання на одну людину, які 
зросли зі 105 грн до 132 грн (на 26 % за 2 роки). Як 
порівняти з 2019 р., рівень потреб домогосподарств 
у допомозі у сфері гігієни істотно не змінився, проте 
турбує той факт, що середні витрати на предмети 
гігієни на одну особу 2021 року зросли на 20 %, зі 167 
грн до 200 грн. Крім того, витрати домогосподарств 
на санітарні заходи зросли на 13 % (середні витрати 
в 600 грн 2019 року зросли до 675 грн 2021 року) 
здебільшого серед 43  % домогосподарств, що 
мають власні каналізаційні або вигрібні ями та іноді 
не можуть сплатити за їх очищення.

Постраждале населення
Основні групи людей, які потребують допомоги 
у сфері ВСГ у постраждалих унаслідок конфлікту 
районах, особливо в умовах продовження 
пандемії COVID-19, становлять літні люди 
та люди з інвалідністю; жінки й дівчинки, які 
потребують підтримки з менструальної гігієни; 
установи, які власними силами намагаються 
забезпечувати належну гігієну та працювати 
навіть в умовах недостатнього водопостачання; 
люди, які перетинають КПВВ і які, незважаючи на 
значне поліпшення умов на пропускних пунктах, 
усе ще можуть відчувати незручності через нестачу 
санвузлів у чергах.

Якщо розглядати лише потреби, пов’язані 
з конфліктом, то дані показують, що 
домогосподарства, у яких проживає одна або 
кілька людей з інвалідністю, або домогосподарства 
з рівнем доходу нижче за середній, становлять 
більший відсоток серед тих, хто потребує допомоги 
(59  % і 60  % відповідно), як порівняти з рештою 
домогосподарств у Донецькій та Луганській 
областях (ПУТ), де лише 53  % потребують 
допомоги. Потреби інших потенційно вразливих 
домогосподарств, зокрема домогосподарств із 
дітьми й літніми людьми, не сильно відрізняються 
від потреб іншого населення, однак, через високу 
вартість підгузків для дітей і дорослих, а також 
через ризики пандемії, що триває, такі сім’ї все 
ще потребують особливої уваги. 330  000 дітей та 
740 000 літніх людей потребують допомоги у сфері 
ВСГ через наслідки конфлікту. При тому, що менше 
як 1 % домогосподарств мали проблеми з доступом 
до засобів гігієни на місцевому рівні, учасники 
фокус-груп Кластера ВСГ повідомили, що для 
приблизно 1 % господарств, які потребують такого 
важливого засобу гігієни, як підгузки для дорослих, 
вартість таких товарів є надмірно високою, і вони не 
завжди є в місцевих магазинах.

Відсоток людей, які потребують допомоги 
з водопостачанням, підвищений серед 
домогосподарств, членами яких є люди з інвалідністю 
(40  %), а також серед домогосподарств з низьким 
рівнем доходу (39  %); для порівняння, загальний 
середній показник становить 33  %. Підтримку 
менструальної гігієни також слід посилити: в 9  % 
домогосподарств (при тому, що в попередні роки 
така частина домогосподарств складала 6 %) жінки 
відповідного віку використовують потенційно 
негігієнічні методи догляду.

Аналіз потреб
2,46 мільйона людей потребують допомоги у сфері 
водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ), серед 
них місцеві мешканці та ВПО, які проживають у 
Донецькій та Луганській областях, а також ВПО, які 
проживають в інших регіонах країни.

Якщо не враховувати потреби, які виникли 
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через пандемію COVID-19 (оскільки такі потреби 
пов’язані не лише з конфліктом), 53  % усіх 
домогосподарств на ПУТ потребують гуманітарної 
допомоги у сфері ВСГ, і ситуація може посилитися 
через украй поганий технічний стан застарілої 
інфраструктури та пандемію. Крім того, відсоток 
таких домогосподарств у 20-кілометровій зоні 
збільшується до 68 %, а в сільській місцевості до 80 %.

Крім того, підтверджено, що 25 % домогосподарств 
на ПУТ не завжди вважають за необхідне мити руки 
для захисту від COVID-19, а 22 % домогосподарств 
не усвідомлюють, що для того, щоб захиститися 
від пандемії, мити руки потрібно протягом 20 
секунд або більше. Отже, з урахуванням потреб 
щодо підвищення обізнаності щодо COVID-19, 71 % 
усіх домогосподарств потребує підтримки.

Однак, у гуманітарному плані, без урахуванням 
тимчасових проблем, пов’язаних із COVID-19, 53 % 
усіх домогосподарств потребують гуманітарної 
підтримки або заходів відновлення та розвитку у 
сфері ВСГ. Якщо виключити тих людей, які могли би 
отримати підтримку у рамках більш довгострокових 
підходів, але враховуючи потреби ВПО, гуманітарної 
допомоги або заходів раннього відновлення у сфері 
ВСГ потребують 2,46 мільйона людей.

Із них 33  % людей потребують допомоги з 
водопостачанням. Більшість із них проживає 
в сільській місцевості (40  %). Близько 15  % всіх 
домогосподарств відчувають потребу в засобах для 
очищення води на побутовому рівні, але не можуть 
їх собі дозволити. Загалом 11  % домогосподарств 
мають проблеми з водопостачанням, 7 % зберігають 
питну воду негігієнічними способами (у ванні або 
в ємностях без кришок), 6  % не мають доступу до 
поліпшеного водопостачання.

До найгостріших питань, пов’язаних із санітарією, 
у Донецькій та Луганській областях можна 
віднести потреби відносно високого рівня: 29 % всіх 
домогосподарств потребують певної підтримки у 
сфері санітарії. Цю потребу в значній мірі відчувають 
люди, які проживають поблизу «лінії розмежування» 
(де 47  % потребують допомоги у сфері санітарії) 
і навіть ще більше домогосподарства в сільській 

місцевості (65 % потребують допомоги). Загальний 
показник доступності поліпшених санітарних умов 
знизився до 95  % (для порівняння, відповідно до 
Кластерних досліджень 2012 року 98,7  % усього 
населення країни мали доступ до поліпшених 
санітарних умов), а в сільській місцевості він ще 
нижчий ― 89 %.

Витрати на санітарні заходи зросли на 13  % за 
період з 2019 р. (середній рівень витрат 600 грн) 
до 2021 р. (675 грн), здебільшого серед 43  % 
домогосподарств, що мають власні каналізаційні 
або вигрібні ями (здебільшого це сільські мешканці). 
Крім того, 23  % домогосподарств самостійно 
вивозять або спалюють сміття (усе або частину), 
замість вивозу муніципальними службами. 
Відсоток домогосподарств, які спалюють сміття 
або самостійно вивозять його на сміттєзвалище, 
більший в районах поблизу «лінії розмежування» 
(38  %), а в сільській місцевості цей показник 
становить 60 % усіх домогосподарств.

13  % усіх домогосподарств на ПУТ потребують 
допомоги з забезпечення засобами гігієни. 
Зокрема, 7  % потребують допомоги через те, що 
вони зберігають воду негігієнічним способом, а 
6  % від загальної кількості домогосподарств (або 
9  % домогосподарств, у яких проживає жінка або 
дівчинка відповідного віку) можуть потребувати 
допомоги з забезпеченням засобами менструальної 
гігієни. У цих сім’ях жінки повідомляли про 
використання негігієнічних матеріалів під 
час менструації.

Існують чіткі міжсекторальні зв’язки між 
потребами у сферах ВСГ, охорони здоров’я, освіти, 
продовольчої безпеки/забезпечення засобами 
до існування та житлом. Пов’язаність із COVID-19 
є наочною. У листопаді 2021 року з більш ніж 170 
установ вторинної медико-санітарної допомоги 
34 все ще повідомляли про нестачу допомоги з 
підтримання гігієнічних умов, навіть ті з них, які 2021 
року отримали дезінфікувальнІ засоби в межах 
програм протидії пандемії COVID-19. 2022 року вони, 
імовірно, також потребуватимуть допомоги. Багато 
лікарень, шкіл, дитячих садків і будинків для літніх 
людей також не в змозі підтримувати високий 
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рівень гігієни. До того ж, такі установи часто мають 
неприйнятні санітарні вузли, які не забезпечують 
гідні умови для користувачів.

На ПУТ 54  % домогосподарств мають земельні 
ділянки, 31 % з них використовують водопровідну 
воду (питну або технічну) для поливу рослин. Іноді 
таке незаплановане використання призводить 
до нестачі води в кінці ланцюга систем 
водопостачання: необхідність упровадження 
підходів до заощадження води чітко спостерігається 
на місцевому рівні, і це дає можливість учасникам 
кластера ВСГ співпрацювати з партнерами Кластера 
продовольчої безпеки та засобів до існування.

Опалення залежить від роботи систем 
водопостачання. Більшість домогосподарств 
мають власний котел (39 %), 34 % використовують 
централізоване опалення, а 22  % для опалення 
використовують пічки. Як порівняти зі звітами 2019 
р., на сьогодні менший відсоток домогосподарств 
має доступ до систем централізованого опалення 
(34  % у 2021 році проти 38  % у 2019 році), або 
використовує власні котли (39 % у 2021 році проти 
43  % у 2019 році), а частка домогосподарств, які 
використовують пічки, дещо зросла (22 % у 2021 році 
проти 17 % у 2010 році). Відсоток домогосподарств, 
які використовують пічки для опалення, є ще 
вищим у 20-кілометровій зоні (37  %), а також у 
сільській місцевості (43  %). Це вказує на те, що 
учасникам Кластера ВСГ необхідно переглянути 
потреби, що перехрещуються з потребами Кластера 
житла у контексті розгляду питань, пов’язаних 
із підготуванням до зими. Зокрема, забезпечити 
відсутність перебоїв з постачанням чистої води, 
яка необхідна для гарячого водопостачання для 
централізованого опалення та/або побутових 
котлів, оскільки з такими проблеми стикаються 
73 % населення.

Загалом рівень потреб у сфері ВСГ на НПУТ 
дуже подібний до потреб на ПУТ. Однак на НПУТ 
потреби розподіляються досить нерівномірно, 
зокрема НПУТ Луганської області страждає від 
цих проблем набагато більше, ніж НПУТ Донецької 
області. Наприклад, індикативні дані щодо НПУТ 
Луганської області показують, що близько 55  % 

домогосподарств потребують допомоги, пов’язаної 
з водопостачанням, натомість на НПУТ Донецької 
області такий показник дорівнює лише 23 %.

Рівень гостроти потреб у сфері ВСГ серед усіх 
районів є найвищим на НПУТ Луганської області 
та в деяких районах уздовж «лінії розмежування», 
де їхня гострота дорівнює 4-му рівню, при 
максимальному 5-ому рівні. Для порівняння, 
рівень гостроти потреб на ПУТ Луганської області 
дорівнює 3-му рівню, на НПУТ Донецької області — 
2–3-му рівню, і, нарешті, на ПУТ Донецької області 
переважно знаходиться на 2-му рівні.

Моніторинг
Зазначені вище високорівневі показники потреб 
у сфері ВСГ оцінюють і відстежують у рамках 
Дослідження щодо оцінки потреб, останній 
раунд якого проводився наприкінці 2021 року, а 
наступний заплановано на середину 2022 р. До 
складу Керівного комітету для проведення цього 
дослідження входять партнерські організації, що 
дає можливість відстежувати довгострокові тренди 
та зміни обсягів потреб.

Коротке пояснення методології, яку 
використовують для секторального розрахунку 
осіб, які потребують допомоги
Організації-учасниці Кластера ВСГ переважно 
спрямували підтримку на 53  % людей, які 
потребують допомоги через наслідки конфлікту, на 
відміну від 71  % людей, які й раніше потребували 
такої допомоги, але наразі потребують додаткової 
підтримки для запобігання розповсюдженню COVID-
19. Відповідно, 2,85 мільйона людей з 5,36 мільйона 
мешканців двох областей мають потреби у сфері 
ВСГ, спричинені скоріше конфліктом, а не пандемією. 
Проте Кластер виключив із підрахунків 542  000 
людей, які проживають у районах з достатнім 
рівнем обслуговування й доступності, де можливе 
здійснення заходів розвитку у сфері ВСГ з боку уряду 
або негуманітарних учасників. Крім того, у підрахунок 
потрібно включити 153 000 ВПО — 19 % з 584 000 ВПО, 
які проживають у Донецькій та Луганській областях 
або в інших регіонах України, для яких, за даними 
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Національної системи моніторингу МОМ, витрати 
на предмети гігієни є значними. Тому кількість 
людей, які потребують гуманітарної допомоги або 

підтримки у сфері ВСГ як ВПО або місцеві мешканці, 
в Україні становить 2,46 млн осіб.

# ІНДИКАТОР СЕКТОР ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

x01 %	домогосподарств,	які	потребують	допомоги	з	
водопостачанням ВСГ

Опитування	для	аналізу	потреб	
у	кластері	ВСГ	(2021	р.)

x02 %	домогосподарств,	які	потребують	допомоги	у	сфері	санітарії ВСГ Опитування	для	аналізу	потреб	
у	кластері	ВСГ	(2021	р.)

x03 %	домогосподарств,	які	потребують	допомоги	у	сфері	гігієни	(з	
урахуванням	COVID-19)

ВСГ	/	Охорона	
здоров’я

Опитування	для	аналізу	потреб	
у	кластері	ВСГ	(2021	р.)

Індикатори
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Частина 4:  

Додатки

ОПИТНЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
79-річний Олександр біля пошкодженого 
осколками будинку. 
Фото: Євген Малолєтка 
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КІЛЬКІСТЬ ОЦІНОК ПАРТНЕРИ

83 119

4.1  
Джерела даних

Аналіз гуманітарних потреб підготовлено на 
основі 83 оцінок, проведених гуманітарними 
партнерами в період з жовтня 2020 р. по жовтень 
2021 р. Також додатково було вивчено звітність 
Уряду України щодо ситуації з COVID-19, вакцинації, 
процедур перетину КПВВ тощо. Завдяки цьому було 
сформовано комплексне розуміння гуманітарних 
потреб в Україні, особливо на ПУТ, де гуманітарний 
доступ менш обмежений, ніж на НПУТ.

Кількість оцінок

Міжкластерні Освіта

Продовольча 
безпека та 
засоби для 
існування

Охорона 
здоров'я Захист

Житло та 
непродовольчі 

товари

Вода, 
санітарія та 

гігієна

Багатоцільова 
грошова 
допомога

Загалом

ПУТ Дон. обл. 13 0 2 21 20 0 9 0 65
ПУТ Луг. обл. 5 0 1 0 18 0 1 0 25

НПУТ Дон. обл. 5 0 1 0 18 0 1 0 25
НПУТ Луг. обл. 12 0 2 22 18 0 5 0 59

Інші області 4 0 0 5 6 0 3 0 18
Загалом 19 0 3 28 24 0 9 0 83

Розподіл оцінок за сектором та розташуванням
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4.2  
Методологія

366 OCHA, ‘2022 JIAF Guidance’, 2022

Принципи спільного міжсекторального 
аналізу (JIAF)
Спільна методологія, що лежить в основі аналізу 
для цілей ОГП 2022 року, базується на Принципах 
спільного міжсекторального аналізу (JIAF). 
Принципи JIAF призначені допомогти гуманітарним 
командам країни проводити міжсекторальний 
аналіз для підготування ОГП та подальших ПГР у 
межах Циклу гуманітарних програм (ЦГП) на 2022 рік.

Застосовна для України методологія збору даних ― 
сценарій Б, відповідно до вказівок JIAF366.

Показники JIAF на 2022 рік було переглянуто, і їхня 
кількість зменшилась з 30 у 2020 році до 20 у 2021 
році. Ці показники були вибрано відповідно до 
загального переліку показників, наскільки це було 
можливо/доцільно, з урахуванням доопрацювань 
міжсекторального аналізу контексту, потрясінь і 
гуманітарних умов. Їх було класифіковано за трьома 

ТРЬОХІЗБЕНКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА  
Тетяна обіймає дочку. Вона втратила ногу та слух через 
обстріли у 2014 році. 
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 

https://kmp.hpc.tools/km/2022-jiaf-guidance
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основними складниками: i) рівень життя; (ii) фізичне 
й психічне здоров’я та (iii) механізми пристосування 
(відповідно до Глобальних вказівок JIAF).

Цього року спільний міжсекторальний 
аналіз здебільшого проводила Міжкластерна 
координаційна група (МККГ) та УКГС, також 
кластери мали можливості для з’ясування думок 
та оцінок фахівців-партнерів на місцях. Це було 
необхідно, оскільки дані були недостатніми або 
відсутніми, а проведення оцінювань на НПУТ 
фактично досі заборонено.

Розподіл оцінок за географічними зонами й 
групами населення
Загальний обсяг аналізу ОГП на 2022 рік залишається 
незмінним і зосередженим на двох групах 
населення: ВПО та місцеві мешканці. Постраждале 
населення можна розділити на дві основні групи: 
внутрішньо переміщені особи по всій країні та люди, 
які проживають у двох постраждалих унаслідок 
конфлікту областях (Донецькій і Луганській). 

Для уникнення подвійного врахування осіб, яких 
зареєстровано як ВПО на ПУТ, але які проживають 
на НПУТ, вважають мешканцями НПУТ.

Географічні одиниці аналізу на ПУТ і НПУТ тепер 
узгоджуються з офіційними адміністративними 
кордонами, як описано в розділі 1.3. Це призвело до 
збільшення кількості географічних зон, з 10 в ОГП на 
2021 рік до 16 зон в ОГП на 2022 рік у постраждалих 
від конфлікту областях, які повністю узгоджені з 
даними Міжсекторальної оцінки потреб (МСОП), 
проведеної REACH для ПУТ і НПУТ367. Збір даних для 
вибраних показників JIAF було проведено на НПУТ 
наприкінці 2020 р., а на ПУТ ― у середині 2021 р.

Вихідна частка населення
Вихідну частку населення для Циклу гуманітарних 
програм на 2022 рік було уточнено для того, щоб 
гарантувати, що гуманітарні заходи ґрунтуються на 
точних оцінках чисельності населення, а також для 
забезпечення індивідуальних заходів реагування 
згідно з різними профілями постраждалого 

367 Див. розділ 4.3 ОГП

внаслідок конфлікту населення. У державних 
показниках чисельності ВПО враховано як осіб, які 
були змушені покинути місце свого походження 
або постійного проживання унаслідок конфлікту, 
так і тих, які фактично не є ВПО і досі живуть за 
місцем постійного проживання на НПУТ. Вони 
зареєструвалися як ВПО задля того, щоб мати доступ 
до соціального захисту та інших основних послуг 
на ПУТ. Огляд доступних джерел даних 2021 року 
показує, що кількість людей, фактично переміщених 
на ПУТ, була заниженою. Через зміну методології 
розрахунків, використаної гуманітарною командою 
країни, цифри було скориговано з 734  000 ВПО 
2021 року до 853  000 ВПО 2022 року, з яких 70  % 
проживають у районах за межами ПУТ Донецької та 
Луганської областей, а також було дещо збільшено 
кількість місцевих мешканців.

Нова схвалена методологія базується на тріангуляції 
різних джерел, зокрема:

• даних Державної служби статистики України 
(ДССУ), яка забезпечує оцінювання базової 
чисельності населення без урахування 
внутрішнього переміщення. Методологія 
Держстату для оцінювання чисельності 
населення базується на чистому природному 
рості (народжуваність/смертність) та на чистому 
збільшенні міграції (зміна місця реєстрації, 
«прописки»), тоді як переважна більшість ВПО все 
ще зареєстрована на НПУТ. Насправді, реєстрація 
на ПУТ обмежила б для людини можливість 
перетину на НПУТ, створила би перешкоди в 
управлінні власним майном, тощо;

• порівнянні кількості пенсіонерів-ВПО за 
даними Пенсійного фонду України та за даними 
Міністерства соціальної політики України;

• моніторингу перетину КПВВ УВКБ та БФ «Право 
на захист», що показує, що 96  % жителів НПУТ, 
які перетнули «лінію розмежування» 2019 року, 
подорожували до ПУТ Донецької та Луганської 
областей, але не виїжджали за межі цих 
двох областей;
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• порівнянні демографічних даних, опублікованих 
так званими службами статистики й пенсійними 
фондами на непідконтрольних територіях, з 
прогнозованими даними Держстату;

• даних міжсекторальної оцінки REACH на ПУТ, 
яке підрахувало, що за останні роки кількість 
ВПО становить близько 7  % від загального 
населення Донецької та Луганської областей 
(20-кілометрова зона);

• даних Федеральної служби державної 
статистики РФ, МВС РФ і Прикордонної 
служби РФ, а також на НПУТ щодо оцінювання 
кількості осіб, що переїхали з НПУТ до Росії для 
постійного проживання;

• рівні народжуваності за областями України за 
даними Держстату та порівняння з кількістю 
зареєстрованих на НПУТ новонароджених;

• даних щодо ВПО Мінсоцполітики України з 
розбивкою за областями походження;

• даних Національної моніторингової системи 
МОМ (НМС) щодо ситуації з ВПО.

Визначення ступеня гостроти потреб
Визначаючи гостроту потреб 2021 року, застосовують 
п’ятибальну шкалу, яку було адаптовано відповідно 
до міжнародних рекомендацій. Визначення 
проводили за допомогою дворівневого підходу. 
Спочатку кластери визначили ступінь гостроти за 
шкалою від 1 до 5 для визначених показників за 
трьома гуманітарними умовами (фізичне та психічне 
здоров’я, рівень життя й механізми пристосування), 
відповідно до вказівок JIAF.

Там, де були доступні дані, визначені порогові 
значення застосовували систематично для 
визначення оцінки від 1 до 5. Усі значення гостроти 
потреб були консолідовані на міжкластерному рівні 
для формування спільної оцінки гостроти потреб 
у 17 географічних зонах аналізу (16 у Луганській 
та Донецькій областях, плюс 1 зона для ВПО, які 
проживають в інших областях України).

Нижче наведено перелік показників JIAF та 
відповідні порогові значення:

# ІНДИКАТОР СЕКТОР 1 2 3 4 5

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

Освіта 0-9% 10-15% 16-40% 41-60% <61%

x02 Кількість	безпекових	
інцидентів	за	останні	12	
місяців	

Освіта 0 1 2-5 5-10 >10

x03 Індекс	споживання	
продуктів	харчування

Продовольча	
безпека	і	
засоби	до	
існування

Прийнятний	і	
стабільний

Прийнятний,	але	
спостерігається	
погіршення	у	порівнянні	
з	типовим	рівнем

Граничний Критичний		 Значна	
продовольча	
небезпека	

x04 Частка витрат на 
продукти харчування

Продовольча 
безпека і 
засоби до 
існування

<50% 50-65% 65-75% 75% – 85% > 85%
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# ІНДИКАТОР СЕКТОР 1 2 3 4 5

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

Продовольча	
безпека	і	
засоби	до	
існування

Не	спостерігається	
виникнення	потреб	
або	застосування	
кризових	або	
надзвичайних	
механізмів	
пристосування

Найбільш	суттєвими	
стратегіями	
пристосування	для	
домогосподарств	
за	останні	30	днів	є	
стратегії	пристосування	
через	виникнення	
потреб

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

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

Майже	повне	
вичерпання	
можливостей	
пристосування

x06 Кумулятивний	рівень	
позитивних	результатів	
тестів	на		COVID-19	за	6	
місяців

Охорона	
здоров’я

менше	5	%	ТА	
(менше	100	
випадків)

5-9	%	ТА/АБО	(100-200	
випадків)

10-24	%	ТА/АБО	(200-
350	випадків)

25-39	%	ТА/АБО	(350-
500	випадків)

>40	%	ТА/АБО	(>	
500	випадків)

x07 Частка	ліжок	з	
підведеним	киснем,	
зайнятих	хворими	на	
COVID-19

Охорона	
здоров’я

<65% 66%-70% 71%-75% 76%-80% >80%

x08 Частка медичних 
закладів, які 
стикнулись з 
обмеженням типу або 
обсягу послуг через 
пандемію COVID-19 за 
останні 6 місяців 

Охорона 
здоров’я

0% 1%-10% 11%-20% 21%-30% >30%

x09 Частка	
домогосподарств,	які	
скоротили	основні	
медичні	витрати	
(включно	з	ліками)	
через	брак	ресурсів	для	
забезпечення	основних	
потреб	(продовольчих,	
житлових,	освітніх,	
медичних	тощо)	за	
останні	30	днів

Охорона	
здоров’я

0%	–	20%	домо-	
господарств	
повідомили	про	
скорочення	витрат	
на	медичні	послуги	
через	брак	ресурсів	
для	забезпечення	
основних	потреб

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

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

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

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

x10 %	людей,	які	
проживають	у	районах,	
забруднених	мінами/
боєприпасами,	що	не	
розірвались

Протимінна	
діяльність

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

1)	мешканці	населених	
пунктів,	де	не	було	
таких	випадків,	ТА	
розташованих	більш	у	
межах	20 км	від	«лінії	
розмежування»	(всі	
райони	Донецької	та	
Луганської	областей)	+	
79	%	всього	населення	
великих	міст	(з	
чисельністю	понад	50	
тис.)

1)	мешканці	
населених	пунктів,	
розташованих	
найближче	до	
замінованої	території	
у	межах	до	20 км	від	
«лінії	розмежування»	
+	Для	невеликих	
містечок	на	ПУТ	
(менше	50	тис.)	лише	
30	%	населення.	
Для	невеликих	
містечок	на	НПУТ	
100	%	населення.	Для	
великих	міст	(більше	
50	тис.)	на	ПУТ	і	НПУТ	
лише	20	%	;
2)	мешканці	
населених	пунктів,	де	
повідомлялося	про	
1-4	таких	випадки,	ТА	
розташованих	більш	
ніж	за	5 км	від	«лінії	
розмежування»	(всі	
райони	Донецької	та	
Луганської	областей)

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

1)	люди,	які	часто	
використовували	
в	минулому	або	
використову-
ватимуть	
територію	після	
розмінування	
(безпосередні	
бенефіціари);	
2)	усі	жертви	мін/
ВЗВ	за	даними	
HALO;	
3)	мешканці	
населених	
пунктів,	де	
повідомлялося	
про	5	та	більше	
таких	випадки,	
ТА	розташованих	
у	межах	до	
5 км	від	«лінії	
розмежування»	
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# ІНДИКАТОР СЕКТОР 1 2 3 4 5

x11 % людей, які 
постраждали від 
безпекових інцидентів 
за останні 12 місяців

Захист 0-9 10-20 21-99 100-199 >200

x12 %	ВПО,	які	скорочують	
витрати	навіть	на	
харчування	або	мають	
кошти	тільки	на	харчові	
продукти

Захист 0-9% 10-39% 40-59% 60-79% >80%

x13 % дорослих та літніх 
людей, які не змогли 
перетнути «лінію 
розмежування» 
для розв’язання 
питань, пов’язаних 
з отриманням 
документації, пенсій, 
ключових питань або 
для возз’єднання з 
родиною

Захист 0-10% 11-20% 21-35% >36% Н/Д

x14 %	дітей,	народжених	
у	період	з		2015	року	
по	2021	рік,	які	не	
отримали	свідоцтво	
про	народження	
українського	зразка

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

x15 %	людей	в	окремих	
групах	з	обмеженим	
доступом	до	послуг	
(напр.,	людей	з	
інвалідністю,	жінок,	
дітей,	опікунів	щодо)

Захист;	
гендерне	
зумовлене	
насильство,	
захист	дітей

0-10% 11-30% 31-50% 51-74% >75%

x16 %	домогосподарств,	
які	повідомляли	про	
недостатній	рівень	
опалення	взимку

Житло/НПТ Опалення	
(комунальне	
або	твердим	
паливом)	
доступне;	
можливі	
нерегулярні	
перебої.

Опалення	
(комунальне	або	
твердим	паливом)	
доступне;	через	
високу	вартість	
необхідні	державні	
субсидії.

a)	Комунальне	
опалення	доступне,	
але	надання	послуг	
взимку	ненадійне;	
АБО	б)	Опалення	
твердим	паливом	
не	легко	доступне.

a)	Комунальне	
опалення	
недоступне;	АБО	
б)	Опалення	
твердим	паливом	
надзвичайно	
ускладнене;	ТА	в)	
державні	субсидії	
недоступні

Н/Д

x17 %	домогосподарств,	
які	проживають	у	
пошкоджених	або	
зруйнованих	унаслідок	
конфлікту	будинках

Житло/НПТ а)	Житло	не	було	
пошкоджено	
внаслідок	
конфлікту	
АБО	б)	житло	
пошкоджено	
внаслідок	
конфлікту	ТА	
відремонтовано

Житло	пошкоджено	
внаслідок	конфлікту;	
відремонтовано	
лише	частково	;	
житло	незручне,	
але	придатне	до	
використання

Житло	пошкоджено	
внаслідок	
конфлікту;	житло	
не	відремонтовано;	
житло	не	придатне	
до	використання

Житло	пошкоджено	
внаслідок	
конфлікту;	житло	
не	можливо	
відремонтувати

Н/Д

x18 % домогосподарств, які 
потребують допомоги з 
водопостачанням

ВСГ <=10% 11%-25% 26%-45% 46%-65% >=66%

x19 %	домогосподарств,	які	
потребують	допомоги	у	
сфері	санітарії

ВСГ <=15% 16%-30% 31%-50% 51%-80% >=81%

x20 %	домогосподарств,	які	
потребують	допомоги	
у	сфері	гігієни	(з	
урахуванням	COVID-19)

ВСГ <=15% 16%-30% 31%-50% 51%-70% >=71%
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За Сценарієм Б, який застосовують для України 
2022 року згідно з Принципами спільного 
міжсекторального аналізу, існують два основні 
кроки для визначення рівня гостроти потреб для 
кожної ключової одиниці:

• Кожному з 20 показників було присвоєно 
бал гуманітарного стану, розрахований для 
кожної географічної зони/групи населення 
(ключової одиниці), з кроком у 25 %: бал від 1 до 
5 присвоюють у разі досягнення перших 25  % 
шляхом додавання  % (починаючи з 5, потім 4, 
потім 3, потім 2, до 1).

• Остаточний бал (від 1 до 5), який поєднував 
ступінь гостроти за 20 показниками, складається 
із середнього показника макс. 50  % для 
кожної ключової одиниці, а також оцінки 
JIAF. Використання критичних показників 
(див. нижче) дозволило уточнити остаточний 
показник гостроти потреб, який у кінцевому 
підсумку відображає відсоток населення, який 
буде враховано під час розрахунку людей, які 
потребують допомоги.

Ця методологія передбачає оцінку ступеня гостроти 
потреб для кожної ключової одиниці (від 1 до 5), 
яка переважно базується на даних показників 
і дозволяє забезпечити прямий зв’язок між 
ступенем гостроти потреб та кількістю людей, які 
потребують допомоги.

Урахування експертної оцінки
Загалом основною метою експертних оцінок є 
заповнення інформаційних прогалин, виявлених під 
час аналізу вторинних даних, а також підготування 
до спільного аналізу потреб, а її застосування 
має такі мотиви:

• перехідні періоди, коли методи збору польових 
даних перебувають у розробці, але ще не 
повністю адаптовані до оцінювання гостроти за 
показниками, визначеними в ОГП;

• жорсткі обмеження доступу до населення, що 
постраждало від кризи;

• жорсткі обмеження в проведенні 
широкомасштабних обговорень з метою 
спільного аналізу потреб через епідемію COVID-19.

Основні сфери, де невизначеність та/або відсутність 
інформації можуть бути компенсовані за допомогою 
експертної оцінки:

• створення повних наборів даних за показниками;

• заповнення відсутніх даних (прогалини) в наявних 
наборах даних за показниками;

• розподіл рівня гостроти потреб за географічними 
зонами або групами населення.

Для України потенційні прогалини було виявлено 
на початку Циклу гуманітарних програм, і було 
вирішено використовувати для аналізу експертні 
оцінки. Прогалини в даних здебільшого пов’язані 
з ситуацією доступу до НПУТ, у зв’язку з чим 
результати оцінки через невеликий розмір вибірки, 
відсутність інформації або проблеми якості даних 
є більш показовими, ніж репрезентативними. 
Особливо це стосується показників, пов’язаних з 
кластерами ВСГ, Охорони здоров’я, Продовольчої 
безпеки та засобів до існування, за якими висновки 
було доповнено фахівцями-консультантами та 
головними інформаторами.

Критичні показники
Критичні показники є частиною показників JIAF, 
які можуть допомогти остаточно визначити рівень 
гостроти для кожної ключової одиниці (географічної 
зони / групи населення).

Критичні показники, вибрані МККГ, виділені 
у переліку  показників JIAF із відповідними 
пороговими значеннями.

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

• вибір і розрізнення показників величини й 
ступеня під час розрахунку людей, які потребують 
допомоги, за кластерами;

• порівняння оцінок JIAF із «критичним 
показником» з розподілом населення за типом 
гостроти потреб;

• порівняння оцінки JIAF з оцінками кількості 
людей, які потребують допомоги, для окремих 
секторів, доступних для кожної окремої 
області/ групи, щоб оцінити кількість людей, які 
потребують гуманітарної допомоги, для цілей 
Огляду гуманітарних потреб.

Підрахунок місцевих мешканців і ВПО, які 
потребують допомоги

Згідно з методикою JIAF, загальну кількість людей, 
які потребують допомоги, було розраховано на 

основі поєднання 20 показників JIAF для кожної 
з пріоритетних географічних зон. Кожен показник 
людей, які потребують допомоги, розраховувався 
на основі показників JIAF та деяких інших даних 
за Кластерами, які не завжди були представлені 
в переліку з 20 показників JIAF (наприклад, 
осередки потреб у деяких конкретних областях, 
співвідношення міських і сільських районів 
за конкретними показниками, що не завжди 
відображено в наявних оцінках тощо). Найвищий 
показник осіб, що потребують допомоги, наданий 
Кластерами в кожній з 16 географічних зон, було 
використано як міжсекторальний показник осіб, що 
потребують допомоги.

Цю методологію застосовували за умови 
підтвердження того, що дані відповідних оцінок 
були статистично репрезентативні для географічних 
одиниць аналізу для цілей ОГП. Надійна методологія, 
яку було застосовано для ОГП України на 2022 рік, 
дозволила всебічно використовувати всі наявні 
дані. Таким чином, цей ОГП представляє собою 
більш обґрунтований аналіз, з визначенням рівня 
гостроти потреб у кожній географічній зоні та 
уточненим розрахунком вихідної частки населення 
на регіональному рівні.
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Контекст

Подія/Потрясіння

Вплив

Гуманітарні умови 

Поточні та прогнозовані першочергові потреби/проблеми

Політичний

Чинники

Вплив на 
гуманітарний доступ   

Нормативно-правовий  

Екологічний

Мешканці постраждалих територій

Постраждалі люди

Люди, які потребують допомоги 

Соціокультурний

Демографічний

Інфраструктурний 

Економічний

Основні фактори / Вразливості, які існували раніше

Вплив на 
системи та послуги  

Вплив на людей

Технологічний

Безпековий

Розподіл за віковими, гендерними особливостями та з урахуванням інвалідності

Умови 
життя

Гострота потреб

Механізми 
пристосування

Фізичне та 
психічне здоров’я

1 32 4 5

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

СТАДІЯ ГОСТРОТИ  
ПОТРЕБ

ОСНОВНІ БАЗОВІ  
НАСЛІДКИ

ЦІЛІ МОЖЛИВОГО  
РЕАГУВАННЯ

1 Відсутні/
Мінімальні потреби

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

Розбудова спроможностей для 
відновлення життєстійкості 

Підтримка заходів 
щодо зменшення 
ризиків катастроф

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

Заходи щодо зменшення 
ризиків катастроф

Захист засобів до існування

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

Захист засобів до існування

Запобігання та мінімізація 
ризику надзвичайного 
погіршення умов життя

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

Заходи, спрямовані 
на спасіння життів 
та забезпечення 
засобами до існування

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

Усунення/запобігання 
численним випадкам 
смертності та/або повній 
втраті  засобів до існування
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4.3  
Інформаційні прогалини й обмеження

368 REACH, ‘Humanitarian Trends Analysis in GCA of Donetsk and Luhansk oblasts, Ukraine’, July - August 2021.
369 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment in Government Controlled Areas of Donetsk and Luhansk Oblasts within 20 km of the Line of 

Contact’, May 2021.
370 REACH, ‘Multi-sectoral needs assessment – Round 5 – Non-government controlled areas in eastern Ukraine, Quarter 4, 2020
371 REACH, ‘Humanitarian Situation Monitoring in Donetsk and Luhansk oblasts (NGCA) – August – September 2020 (Round 1), December 2020 – 

January 2021 (Round 2), July – August 2021 (Round 3)’. 

Згідно з реєстром оцінок, у період з жовтня 2020 
року до жовтня 2021 року було проведено 83 
оцінки, зокрема оцінки щодо COVID-19 та оцінки 
мультисекторальної, секторальної, проєктної 
або тематичної спрямованості. Більшість оцінок 
охоплювало ПУТ, і лише деякі були спрямовані на 
НПУТ через обмеження доступу. У світлі обмежень 
доступу на НПУТ, Гуманітарна команда країни 
(ГКК) доручила Робочій групі з доступу розробити 
Спільні операційні принципи роботи (СОП) та 
мінімальні стандарти для гуманітарних учасників. 
Для усунення величезних прогалин у даних та 
інформації про гуманітарні потреби й реагування на 
НПУТ, ГКК домовилася отримувати від організацій, 
що працюють на НПУТ, наявну інформацію щодо 
реалізації ними проєктів та моніторингу ситуації 
після надання гуманітарної допомоги для того, щоб 
поліпшити загальне розуміння ситуації та адаптувати 
методи реагування до виявлених потреб.

ОГП на 2022 рік заснований на таких головних 
міжсекторальних оцінках:

• Багатосекторальна оцінка потреб REACH на 
ПУТ, збір даних здійснювали в період з липня по 
серпень 2021 року368.

• Багатосекторальна оцінка потреб REACH 
на ПУТ у 20-кілометровій зоні вздовж «лінії 
розмежування», збір даних здійснювали в липні та 
серпні 2020 року369.

• Багатосекторальна оцінка потреб REACH 
на НПУТ, збір даних здійснювали в період з 

жовтня по грудень 2020 року370. Для подолання 
складнощів з отриманням достовірних даних на 
НПУТ, де доступ обмежено, у Багатосекторальній 
оцінці 2020 року використовувались різні 
методи збору даних від різних груп населення: 
телефонні опитування міських домогосподарств 
(403 опитування домогосподарств у міських 
районах з чисельністю населення понад 20  000 
мешканців), 1  625 опитувань домогосподарств, 
проведених віддалено по телефону НУО «Донбас 
СОС», 768 інтерв’ю з мешканцями НПУТ на 
КПВВ (у партнерстві з БФ «Право на захист»), та 
101 опитування ключових інформантів на рівні 
громад БФ «Право на захист» на двох КПВВ 
(«Станиця Луганська» та «Новотроїцьке»). Відбір 
учасників проводився на основі первісних знань 
та використання послуг у населених пунктах 
їх походження.

• Моніторинг гуманітарної ситуації на НПУТ, раунди 2 
і 3371, коли проводився збір даних на основі дзвінків 
на гарячу лінію в період з грудня 2020 р. по січень 
2021 р., а також у період з липня по серпень 2021 
р. Моніторинг гуманітарної ситуації проводиться 
на основі віддаленого телефонного опитування 
домогосподарств спільно з НУО «Донбас СОС». У 
першому раунді опитування взяли участь 2  343 
респонденти (які представляли 5  170 членів 
домогосподарств), і в другому раунді опитування 
взяли участь 2 420 респонденти (які представляли 
5 317 членів домогосподарств). Унікальність цього 
Моніторингу полягає в тому, що його завданням 
є виявлення тенденцій, що розвиваються або 
виникають у потребах домогосподарств, з 

https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-sector-needs-assessment-government-controlled-areas-donetsk-and-luhansk
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Multi-sectoral%20needs%20assessment%20-%20Round%205%20-%20Non-government%20controlled%20areas%20in%20eastern%20Ukraine%20-%20Quarter%204%2C%202020.pdf
https://reach-info.org/ukr/hsm/
https://reach-info.org/ukr/hsm/
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особливим акцентом на економічній безпеці 
домогосподарств, можливостях пристосування та 
доступі до основних послуг після спалаху COVID-19 
та подальших карантинних заходів. З огляду на 
операційні умови НПУТ Луганської області не було 
внесено до 3-го раунду Моніторингу гуманітарної 
ситуації через потенційні ризики, з якими можуть 
стикнутися респонденти. Це обмежує порівняння 
даних раундів 1, 2 і 3. Із урахуванням ситуації з 
доступом та вразливості постраждалого населення 
до ризиків у сфері захисту вивчаються шляхи 
посилення аналізу вторинних даних, наприклад за 
допомогою платформи Data Entry and Exploration 
(DEEP) для проведення гуманітарного аналізу та 
огляду вторинних даних.

Інші дослідження, які можуть закрити прогалини щодо 
НПУТ: щоквартальна доповідь УВКПЛ про ситуацію з 
правами людини в Україні та щоквартальний огляд 
питань перетину «лінії розмежування» НУО «Право 
на захист» (який проводять на ПУТ), а також звіти з 
міжcекторальних візитів до пункту пропуску «Мілове» 
в Луганській області.

Для поліпшення порівняння та виконання 
строків Циклу гуманітарних програм на 2023 рік 
гуманітарні учасники погодилися узгодити строки 
та методологію оцінки міжсекторальних потреб на 
ПУТ і НПУТ. Хоча оцінки, покладені в основу ОГП 
на 2022 рік, забезпечують відповідний загальний 
огляд гуманітарних потреб по обидва боки «лінії 
розмежування», усе ще залишаються проблеми 
у встановленні загальних меж, пов’язаних з 
методологією та термінами вибірки. Узгодженість 
меж вибірки має важливе значення для 
забезпечення репрезентативності та порівнянності 
даних, отриманих за різними оцінками, для 
задоволення вимог міжсекторальної оцінки та 
аналізу Циклу гуманітарних програм. Проблеми з 
обмеженим доступом і прийняттям оцінок потреб 
на НПУТ також обмежують вибірку та збір даних. Як 
наслідок, результати цих оцінок, проведених на НПУТ, 
не є детальними, ані географічно чи статистично 
репрезентативними (як порівняти з оцінками 
потреб домогосподарств з відповідним обсягом та 
структурою вибірки, доступ до яких необмежений). 

Такі дані повинні бути доповнені неофіційними 
даними або експертними оцінками для визначення 
програмних заходів  реагування там, де буде потрібна 
конкретна інформація/аналіз.

Проблема, яка є спільною для інших процесів 
аналізу, полягає в тому, що Принципи спільного 
міжсекторального аналізу спираються на 
комбінацію первинних і вторинних даних, які часто 
збирають за допомогою різних методологій, з 
урахуванням обмежень, властивих гуманітарному 
контексту: наприклад обмежень доступу, обмежень 
через безпекові міркування тощо. Додаткові 
обмеження щодо способів збору даних також 
спричинені COVID-19.

Оскільки вдосконалений підхід до Циклу 
гуманітарних програм вимагає більш глибокого 
та широкого аналізу ситуації і пов’язаних з нею 
потреб, необхідно більше інвестицій у зміцнення 
аналітичних спроможностей та спроможностей 
управління інформацією всіх зацікавлених сторін, 
включно з кластерами. Секторальний аналіз 
повинен бути чітко пов’язаний з міжсекторальним 
аналізом, що вимагає наявності чітких методологій 
і можливостей для їхньої реалізації на кластерному 
рівні. Також залишається потреба в зборі даних, 
яких зараз не вистачає, особливо стосовно людей, 
які проживають на НПУТ, і потреба в деталізації та 
репрезентативності даних на якнайдетальнішому 
рівні. Також потрібне активніше співробітництво для 
проведення скоординованих або спільних оцінювань 
2022 року й у наступні періоди з метою оптимізації не 
тільки наявних обмежених ресурсів, але й відкриття 
доступу для аналізу (там, де це можливо) для 
вдосконалення процесів планування гуманітарних 
програм і їхнього моніторингу.

Реформа адміністративно-територіального устрою 
країни, яку було запроваджено в січні 2021 року, 
призвела до формування нових адміністративних 
рівнів 2 та 3 (райони та громади / військово-цивільні 
адміністрації). Ці зміни врахували в оцінці та аналізі 
потреб для ПУТ. Більш розгорнуту інформацію з цього 
питання можна знайти в розділах 1.3 і 4.2.
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4.4  
Абревіатури

ВВП: валовий внутрішній продукт

ВЗВ: вибухонебезпечні залишки війни 

ВООЗ: Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВПО: внутрішньо переміщені особи

ВСГ: вода, санітарія та гігієна

ГЗН: гендерно зумовлене насильство

ДГ: домогосподарство

ДН: домашнє насилля

ДОР: комплекти для дошкільної освіти та розвитку

ДПП: Департамент ООН з політичних питань

ДССУ: Державна служба статистики України

ДСУНС: Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій 

ЗІЗ: засоби індивідуального захисту

ЗСУ: Збройні Сили України

КГП: Координатор(-ка) з гуманітарних питань

КМУ: Кабінет Міністрів України

КПВВ: контрольний пункт в’їзду-виїзду 

МГП: міжнародне гуманітарне право

Мінсоц: Міністерство соціальної політики

МККГ: Міжкластерна координаційна група

МКЧХ: Міжнародний комітет Червоного Хреста 

ММПЛУ: Моніторингова місія ООН з прав людини в 
Україні

МНУО: міжнародна неурядова організація

МОМ: Міжнародна організація з міграції 

МПЛПЛ: міжнародне право прав людини 

МРТОТ: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій  

НПТ: непродовольчий товар

НПУТ: не підконтрольні Уряду території 

НСМ: Національна система моніторингу МОМ

НУО: неурядова організація 

ОБСЄ: Організація з безпеки і співробітництва в 
Європі 

ОГП: Огляд гуманітарних потреб

ОГС: організація громадянського суспільства

ОЕСР: Організація економічного співробітництва та 
розвитку

ООС: Операція Об'єднаних сил

ПГР: План гуманітарного реагування

ПППН: підзвітність перед постраждалим населенням

ПТСР: посттравматичний стресовий розлад 

ПУТ: підконтрольна уряду територія

СВП: саморобний вибуховий пристрій

СЦКК: Спільний центр з контролю та координації 
питань припинення вогню та стабілізації лінії 
розмежування сторін

ТКГ: Тристороння контактна група

УВКБ: Управління Верховного комісара ООН у справах 
біженців 

УВКПЛ: Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини 

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

УЦВС: Управління цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил України
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ЦВК: цивільно-військова координація 

ЦГП: Цикл гуманітарних програм

ЦНАП: Центр надання адміністративних послуг

ЮНІСЕФ: Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй 

ЮНФПА: Фонд у галузі народонаселення Організації 
Об’єднаних Націй

ACTED: Агенція з технічного співробітництва та 
розвитку

DDG: Данська Група з розмінування 

DRC: Данська Рада у справах біженців 

IMD: Інститут розвитку управління

INFORM: Індекс управління ризиками 

INSO: Міжнародна неурядова організація з питань 
безпеки

JIAF: Рамкові принципи проведення спільного 
міжсекторального аналізу 

JIPS: Спільна служба з профілювання внутрішньо 
переміщених осіб

NRC: Норвезька рада у справах біженців 

SeeD: Центр сталого миру та демократичного 
розвитку 

SCORE: Індекс соціальної згуртованості та 
примирення

UAH: українська гривня (національна валюта України)

UHF: Гуманітарний фонд для України
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ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ 
ПРОБЛЕМ
УКРАЇНА
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