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located close to the contact line or in the buffer zone. Also, after
three years, many people who could no longer afford living in the
areas of displacement returned. Many of them, bedridden, are
left to the care of few relatives who decided to stay behind, or to
the underfunded and neglected geriatric and rehabilitation centers. There are also people who are not registered as IDPs but had
to abandon their houses destroyed by shelling to go live nearby, at
relatives or friends’ houses.

hree years into the crisis in eastern Ukraine, it is still
impossible to gauge the actual mid- and long-term
impact of a conflict that has left an estimated 9,700
people dead and almost 23,000 injured*. However,
the immediate needs are clearly assessed and still massive.
As of early 2017, more than 3.8 million people are in need of
humanitarian assistance**. Many are trapped in villages along
the contact line without natural gas, hot water, food, or basic necessities, while over 1.6 million have been officially registered across the country as internally displaced persons. A
fragile ceasefire, regularly violated by incidents of shelling and
sporadic localized escalations of the hostilities, results in the
continued vulnerability of the population. Especially those residing close to both sides of the contact line and in the so called
buffer zone, the no man’s land between the two lines of fire.

Due to the moderate availability and increased cost, hygiene and
winterization supplies are among the most needed and desired
by affected communities. People consider such support to be essential for their dignity and safety as these items will prevent the
onset of hygiene-related diseases that could be exacerbated by a
lack of access to medical supplies.

In the government-controlled area (GCA) of eastern Ukraine,
the overall depressed economic situation leaves internally
displaced persons (IDPs), returnees and conflict-affected communities with restricted livelihoods possibilities and largely exhausted savings, putting them in a precarious position to cover
all of their basic needs. Basic services and many types of goods
do not reach the most remote villages and towns due to various reasons, including extremely poor road conditions, as well
as the presence of mines, unexploded ordnance and other explosive remnants of the ongoing conflict.

In response to these acute needs, with the support of the European Commission Directorate-General for European Civil
Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), IOM was
able to provide hygiene and winterization support to 2,148
most vulnerable families in the GCA of Luhansk and Donetsk
regions, very close to the contact line and in the buffer zone.
The support, distributed by IOM in close cooperation with the
Ukrainian NGO Responsible Citizens, included winterization
kits – consisting of blankets and bed linen – and hygiene consumables and non-consumables sufficient to cover a household’s needs for an estimated period of at least six months.

Most of the elderly, people with disabilities and people affected
by chronic diseases were never able to leave their houses even if

* According to the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine November 2016 assessment.
** According to the Humanitarian Response Plan 2017
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ерез три роки від початку конфлікту на Cході України
неможливо виміряти, який вплив він матиме у середній та довгостроковій перспективі, уже призвівши, за
оцінками, до загибелі 9 700 та поранення 23 000 осіб*.
Натомість, першочергові потреби постраждалого від конфлікту
населення зрозумілі й гострі. На початку 2017 року понад 3,8
мільйонів осіб потребували гуманітарної допомоги**. Багато з
них живуть у селищах уздовж лінії розмежування без природного газу, гарячої води, продуктів харчування та інших речей
першої необхідності. Ще 1,6 мільйона осіб офіційно зареєстровані по всій території України як внутрішньо переміщені особи.
Хиткий режим припинення вогню, який постійно порушується
обстрілами та окремими локальними спалахами бойових дій,
призводить до уразливості населення, особливо того, яке проживає по обидві сторони від лінії розмежування у так званій буферній зоні або «нічиїй землі» між двома лініями вогню.
На підконтрольній уряду території східної України загальне погіршення економічної ситуації призводить до того, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), особи, що повернулися, а також
уражені конфліктом місцеві громади мають обмежені можливості отримання прибутку, вже вичерпали свої заощадження
та ледве можуть забезпечувати свої першочергові потреби. Основні послуги та багато товарів недоступні для жителів найвіддаленіших селищ та містечок із різних причин, включаючи поганий стан доріг, наявність мін, боєприпасів, що не розірвалися,
та інших вибухонебезпечних залишків конфлікту, що триває.
Більшість осіб похилого віку та осіб із інвалідністю або хронічними хворобами не змогли залишити свої домівки, навіть якщо

вони проживають близько до лінії розмежування або у «буферній зоні». Крім того, після трьох років переміщення багато хто
не може дозволити собі винаймати житло, особливо у випадку
безробіття, і тому повертається. Багато хто, наприклад лежачі
хворі, залежать від догляду малочислених родичів, які вирішили
залишитися, або співробітників недофінансованих геріатричних
та реабілітаційних центрів. Також є особи, які не зареєстровані
як ВПО, проте були змушені залишити свої зруйновані обстрілами будинки та переселитися до будинків родичів або друзів.
Через недостатню наявність та високу ціну засоби гігієни та зимові товари є одними з найбільш затребуваних та бажаних у
постраждалих від конфлікту громадах. Люди сприймають таку
допомогу як базову для збереження їхньої гідності та безпеки.
Ці засоби попереджають хвороби, що пов’язані з порушенням
умов гігієни і можуть загостритися через відсутність доступу до
медичних товарів.
У відповідь на ці гострі потреби за фінансування Генерального
директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та
гуманітарної допомоги (ECHO) МОМ змогла підтримати гігієнічними та зимовими наборами 2 148 найбільш уразливих родин
на підконтрольній уряду частині Донецької та Луганської областей. Допомога, яку надала МОМ у тісній співпраці з неурядовою
організацією «Відповідальні громадяни», включала зимові набори, що складалися з теплих ковдр та постільної білизни, а також засоби гігієни для забезпечення потреб домогосподарства
протягом близько шести місяців.

* За оцінками Моніторингової місії Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на листопад 2016 р.
** За даними Плану з гуманітарного реагування на 2017 рік.
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“Every time I receive my
pension I think whether to
spend it myself or to share
it with my two daughters,
who lost their jobs as a
result of the conflict,” says babushka Nastia, an elderly lady in Starohnativka village, Donetsk region. Before the conflict, the granite open cast
mine in Starohnativka provided employment to most of the villagers. In
2015, it was closed and Ukrainian military forces placed their base there,
which led to intensive shelling of the village. Currently about 600 people
live there, listening constantly to the sound of clashes from the contact
line and fearing resumption of the direct shelling on the village.
Nastia has been living alone since her husband died in 2016. While talking
to her, she watches a couple of men cutting wood at the back of the yard.
“It’s a pity that I don’t have a son to help me,” she says wistfully. “I have
to hire young men from the village to help me and it means additional
expenses for me.” Orphaned during World War II, Nastia thought that she
would never see such hostilities again. “I always wanted to give the best
things to my daughters and now it is painful for me to see that they and
my grand-children suffer from the poverty and lack of opportunities that
this war has brought,” says Nastia.
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«Кожного разу отримуючи
пенсію, я думаю, чи витратити її на свої потреби, чи
поділитися грошима з моїми двома дочками, які залишилися без роботи через конфлікт», – каже бабуся Настя із селища
Старогнатівка Донецької області. До початку конфлікту у селищі працював гранітний кар’єр, який забезпечував роботою більшість жителів.
У 2015 році кар’єр було зачинено, а українські військові розташували
там свої позиції, що призвело до інтенсивних обстрілів селища. Наразі
там залишилося близько 600 жителів, кожного дня вони чують звуки
обстрілів з лінії розмежування та бояться, що прямих обстрілів знову
зазнає і Старогнатівка.
Бабуся Настя живе сама з 2016 року, коли помер її чоловік. Поки ми говорили з нею, кілька чоловіків рубали дрова у неї у дворі: «Шкода, що
в мене немає сина, який допоміг би мені. Я змушена наймати чоловіків
із села, а це значить додаткові витрати для мене». Через Другу світову
бабуся Настя залишилася сиротою, але думала, що їй більше ніколи не
доведеться бачити війну. «Я завжди хотіла дати все найкраще моїм дочкам, і зараз мені боляче бачити, як вони та мої онуки страждають від
бідності та відсутності можливостей через війну», – каже бабуся Настя.
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“Our home village was continuously shelled, so we fled
to Zoriane in Donetsk region,” says Masha. Masha’s
youngest child, a four-year-old boy stays with the
mother at home, while her two elder daughters attend
school. Masha’s large family is struggling to survive
with the small social benefits they receive. A fourth
baby is on the way. The hygienic items – soap, towels,
tooth brushes, sanitary napkins, among other items –
are much appreciated. “We live in a small house heated
with coal, which is very expensive. Our family needs
three to four metric tons of coal for the winter and we
have to spend a big part of our income just on that,”
Masha explains.
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«Наше рідне селище постійно обстрілювалося, тож ми
переїхали до Зоряного у Донецькій області», – розповідає Маша. Чотирирічний син жінки залишається з нею
вдома, в той час як дві старші дочки ходять до школи.
Велика родина Маші ледве виживає на маленькі соціальні виплати, які вона отримує. Зараз родина чекає
на появу четвертої дитини. Засоби гігієни – серед них
мило, рушники, зубна паста, гігієнічні серветки – їм
дуже у пригоді. «Ми живемо у маленькому будинку та
опалюємо його вугіллям, яке дуже дороге зараз. Наша
родина потребує три-чотири тонни вугілля на зиму, і
ми змушені витрачати більшу частину нашого доходу
лише на це», – пояснює Маша.
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Maria Akymivna is an elderly woman from Novotoshkivske village, Luhansk region. Her ground floor door is
always open. She lives alone as her husband died from a
heart attack during a shelling in 2014. At that moment,
Maria was hiding in a bomb shelter with a broken leg.
She had to wait for two days until help came. Now she
can only walk with a frame. The social workers visit her
twice a week, and sometimes she asks the neighbours
to help her. Despite all the troubles she is facing, Maria
Akymivna is very sociable and welcoming. “I am glad to
see everybody who comes to see me and I am grateful
for any kind of assistance because my tiny pension is
not enough to cover all the expenses I have,” she says.
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Марія Акимівна – жінка похилого віку із селища Новотошківське Луганської області. Двері її квартири на першому
поверсі завжди відкриті. Вона живе сама, оскільки її чоловік
помер від серцевого нападу під час обстрілів у 2014 році.
Сама Марія в той час ховалася у бомбосховищі із поламаною ногою. Їй довелося чекати два дні, поки надійшла допомога. Зараз вона може пересуватися лише за допомогою
ходунків. Соціальні працівники приходять до неї двічі на тиждень, іноді вона просить сусідів допомогти їй. Незважаючи
на всі негаразди, Марія Акимівна дуже привітна та гостинна.
«Я рада бачити будь-кого, хто приходить до мене, та вдячна
за будь-яку допомогу, оскільки моєї маленької пенсії недостатньо, щоб покрити всі мої витрати», – каже вона.
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Nina Kuzmivna, an elderly woman from Novotoshkivske
village, Luhansk Region, lives together with her husband
in a small one-room flat. Seven years ago, her husband
lost both legs and a hand in an accident, and now he is
bedridden. “I spend the biggest part of the money we
have on medicines and items for the care of my husband.
We always need hygiene items, especially diapers,” Nina
Kuzmivna says. Novotoshkivske lacks a central heating
system and the villagers heat their houses with coal. The
price of coal and wood is disproportionally high compared to the meager pensions and social benefits people
receive. Hence, families like Nina Kuzmivna’s, become especially vulnerable in winter.
“Our house is very modest, but I am trying to keep it clean
and cozy, things you brought help me to do it and I can
take care of my husband,” Nina Kuzmivna explains.
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Ніна Кузьмівна, жінка похилого віку із Новотошківського Луганської області, живе разом із чоловіком у маленькій однокімнатній квартирі. Сім років тому її чоловік втратив обидві ноги та
руку в результаті нещасного випадку, і з того часу він прикутий
до ліжка. «Я витрачаю більшу частину грошей, що в нас є, на
ліки та засоби догляду за моїм чоловіком. Нам завжди потрібні
засоби гігієни, особливо памперси», – каже Ніна Кузьмівна. У
Новотошківському немає центрального опалення, і жителі селища опалюють будинки вугіллям. Вартість вугілля та дров непропорційно висока у порівнянні з маленькими пенсіями та соціальними виплатами, що отримують жителі. Тому такі родини,
як у Ніни Кузьмівни стають надзвичайно уразливими взимку.
«Наш дім дуже скромний, але я намагаюся підтримувати тут
чистоту та затишок. Ті речі, які ви мені принесли, допоможуть
мені в цьому та в догляді за моїм чоловіком», – пояснює Ніна
Кузьмівна.
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Kostiantyn moved from Moldova to Peredilske village,
Luhansk region, in the times of the Soviet Union to work
at the coal mine. He had been doing the dangerous and
exhausting miner’s job for 20 years. Now he is retired
and lives with his wife. The elderly couple has to run the
house without any help, as their children left the village
in 2014 after the beginning of the conflict. In spite of his
age and poor health, Kostiantyn was helping younger
men to unload the humanitarian aid.
Currently, approximately 1,200 residents stay in Peredilske village, while some 250 have moved out. The large
majority of those who stayed are elderly people suffering from chronic diseases. Heart problems became especially frequent in the conflict-affected areas of eastern Ukraine in the last years.
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Костянтин переїхав з Молдови у селище Передільське Луганської області ще за часів Радянського Союзу для роботи
на вугільній шахті. Понад 20 років він виконував небезпечну та виснажливу роботу шахтаря. Зараз він на пенсії та
живе із своєю дружиною. Подружня пара змушена вести
хазяйство самотужки, оскільки їхні діти залишили селище
після початку конфлікту. Незважаючи на свій вік та слабке
здоров’я, Костянтин допомагав молодшим чоловікам розвантажувати гуманітарну допомогу для жителів селища.
Наразі у Передільському проживає близько 1200 осіб,
а приблизно 250 виїхали. Переважна більшість тих, хто
залишився, – це люди похилого віку з хронічними захворюваннями. За роки конфлікту в уражених ним регіонах
Сходу України почастішали випадки серцево-судинних
захворювань.
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Liudmyla and her husband have three children. They live in
Novotoshkivske village, Luhansk region. In 2015, their house
was damaged by shelling – the windows were broken, some
splits appeared on the walls. The family is going through
hard times because both parents lost their jobs as the result
of the conflict. “I was working at Housing and Utility Management Unit, but our office closed when conflict started. I
even could not take my employment record book because
only those who were at the office at that moment received
it and I was out on maternity leave,” Liudmyla recalls.
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Людмила та її чоловік виховують трьох дітей. Вони
живуть у селищі Новотошківське Луганської області.
У 2015 році їхній будинок було пошкоджено обстрілами – вибило вікна, з’явилися тріщини у стінах. Родина
переживає важкі часи, оскільки обоє батьків втратили
роботу через конфлікт. «Я працювала у ЖЕКу, але з початком конфлікту наша установа закрилася. Я навіть не
змогла отримати свою трудову книжку, бо керівництво
видавало їх лише тим, хто був на роботі, а я в цей час
була у декретній відпустці», – згадує Людмила.
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Iryna Hryhorivna lives in Zoriane village, Donetsk region.
Her husband died two years ago, her daughter lives in
the Russian Federation and her son in non-governmentcontrolled area of Donetsk Region. They only visit their
mother in summer. “I feel so lonely, I wish there was
somebody to talk to,” the woman confesses.
Like many pensioners, she lives in difficult economic
conditions which are aggravated in winter by the heating prices. “It is too expensive to heat my big house, so
I have to move from the house to the summer kitchen,”
Iryna Hryhorivna says.
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Ірина Григорівна проживає у селищі Зоряне Донецької
області. Її чоловік помер два роки тому, дочка живе у Росії, а син у непідконтрольній урядові частині Донецької
області. Діти відвідують Ірину Григорівну лише влітку.
«Я почуваюся так самотньо, хотілося б, щоб у мене був
хтось, з ким можна поговорити», – зізнається жінка.
Як і багато інших пенсіонерів, вона живе у скруті, яка
взимку посилюється через ціни на опалення. «Опалювати мій великий будинок занадто дорого, тож я переселилася на зиму до літньої кухні», – розповідає Ірина
Григорівна.
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Oksana is from Novotoshkivske, Luhansk Region. She is
the mother of two girls, the older one has a disability
and needs a wheelchair to move around. The situation of the family has worsened in the recent years,
as Oksana’s mother has suffered several blood strokes.
Now the young woman has to take care of her as
well. Even though Oksana’s husband works in a coal
mine, his salary and the social benefits they receive for
the child with disability still hardly cover the family’s
basic expenses. “Since we live on a stringent budget,
humanitarian aid is a significant contribution for our
family,” the woman says.
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Оксана проживає у селищі Новотошківське Луганської області. У неї дві дочки, старша має інвалідність та пересувається на візку. Ситуація в родині
погіршилася в останні роки після того, як мати Оксани пережила кілька інсультів. Зараз молода жінка
має доглядати і за матір’ю також. Чоловік Оксани
працює на вугільній шахті, проте його заробітної
платні та соціальних виплат на дитину з інвалідністю
ледве вистачає, щоб забезпечити основні потреби
родини. «В нас дуже обмежений бюджет, тому гуманітарна допомога – це суттєвий внесок для нашої
родини», – каже жінка.
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Olena is a lonely elderly woman from Starohnativka village, Donetsk region. Her only daughter lives in nongovernment-controlled Makiivka, so she cannot travel
frequently to see her mother. Sometimes the woman
receives some help from local volunteers. Olena’s house
was seriously damaged during the shelling of the village in
2015, and the woman is not able to refurbish it.
“I have a small garden and a pig to ensure that I have
something to eat,” Olena says.
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Олена – одинока жінка похилого віку із селища Старогнатівка Донецької області. Її єдина дочка живе у
непідконтрольній урядові Макіївці та не може часто
відвідувати матір. Іноді жінка отримує допомогу від
місцевих волонтерів. Будинок Олени було значно пошкоджено під час обстрілів селища у 2015 році, і жінка не в змозі відремонтувати його самотужки.
«В мене є маленький город та свинка – так я маю, що
їсти», – каже Олена.
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Olena, together with her husband, raises three girls
of three, five and six years old. They are local residents of Zoriane village, Donetsk region. In 2014,
a shell exploded close to their house breaking the
windows. “We were about to go to sleep. My husband managed to grab the children and hide with
them in the basement,” Olena says.
Before the conflict, Olena’s husband used to work
at the construction factory in Donetsk, but he lost
his job. Currently, he occasionally does some side
work, helping the villagers with refurbishment.
“We receive social payments for the children and
this is our main source of income. ECHO assistance
helped us to save some money for other needs, as
hygiene items are needed in a house with many
children,” Olena says.
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Олена разом із своїм чоловіком ростить
трьох дівчат – трьох, п’яти та шести років.
Вони проживають у селищі Зоряне Донецької
області. У 2014 році снаряд розірвався поблизу їхнього будинку. «Ми готувалися йти спати. Чоловік встиг сховатися з дітьми у підвалі», – розповідає Олена.
До початку конфлікту чоловік Олени працював на будівельному заводі у Донецьку, але
він втратив роботу. Зараз він іноді підробляє,
допомагаючи односельчанам із ремонтом.
«Ми отримуємо соціальні виплати на дітей,
і це наше основне джерело доходу. Засоби
гігієни такі потрібні у багатодітній сім’ї! Допомога від ЄС дозволить нам зекономити гроші
на інші витрати», – каже Олена.
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“The land must be loved,” says a 82-year-old
beneficiary of ECHO-funded aid distributions
known in the Opytne, Donetsk Region, as babushka Klava, pointing at the small garden
where she grew tomatoes and cucumbers which
are picked, canned and stored in the basement
of her house for the winter. She is one of the 47
people who have remained in the village despite
the hostilities, now in the so-called buffer zone,
between the two front lines. Her three sons left
the village three years ago with their wives and
children, and she hears from them sporadically,
when they call her at the neighbour’s mobile
phone. “We have no electricity and we fetch
water from the well,” she continues. “These
items you brought are very useful to keep us
warm and clean throughout the winter.”
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«Землю треба любити», – каже 82-річна
бабуся Клава, отримувачка допомоги від
ЄС у селищі Опитне Донецької області.
Бабуся показує маленький город, де
вона вирощує томати та огірки, які потім
консервує собі на зиму. Вона одна із 47
осіб, які пропри військові дії залишилися
у селищі у так званій буферній зоні. Її три
сини залишили селище три роки тому
разом із дружинами та дітьми. Вона час
від часу розмовляє з ними, коли вони
телефонують на мобільний телефон
сусідів. «У нас немає електрики, і ми
дістаємо воду із колодязя», – розповідає
бабуся Клава. «Ця допомога, яку ви
привезли, допоможе підтримувати тепло
та чистоту протягом зими».
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ADDENDUM

						ПІСЛЯМОВА

In order to assess the project impact and persistent needs of the conflictaffected population along the contact line, IOM conducted two rounds of
the post-distribution monitoring (PDM). In total, 780 unique households,
or 39% of the project beneficiaries, were surveyed in two rounds. Approximately one-third (29%) of the surveyed households were interviewed
face-to-face and over two-thirds (71%) were interviewed via telephone.
According to the PDM results, the average beneficiaries’ income is 2,262
UAH per household or 1,082 UAH per person. This is less than the subsistence minimum set in Ukraine at the level of 1,624 UAH per person as of
1 May 2017.
Among all surveyed households, the highest income per person is in the
households with one member – 1,437 UAH. The more members in the
household the higher the poverty risks, as 44% of households reported
their income between UAH 0 and UAH 1,500.

Для того, щоб оцінити вплив проекту і потреби населення вздовж
лінії розмежування, які вочевидь залишаються гострими, МОМ провела два раунди пост-дистрибуційного моніторингу (ПДМ). Загалом
780 домогосподарств, або 39% бенефіціарів проекту, було опитано
у двох раундах. Третину (29%) домогосподарств опитали методом
особистого інтерв’ю, а дві третини (71%) – телефоном. Згідно з результатами моніторингу, середній дохід бенефіціарів проекту становить 2 262 грн на домогосподарство або 1 082 грн на особу. Це менше за прожитковий мінімум, із 1 травня 2017 встановлений в Україні
в розмірі 1 624 грн на особу.
Із усіх опитаних домогосподарств, найвищий рівень доходу на особу
мають домогосподарства з однієї людини – 1 437 грн. Чим більше
членів у родині, тим вищий ризик бідності. 44% домогосподарств зазначили, що їхній дохід становить від 0 до 1 500 грн.

CORRELATION OF HOUSEHOLD
SIZE WITH INCOME PER HOUSEHOLD
AND PER PERSON

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗМІРОМ
ДОМОГОСПОДАРСТВА ТА ДОХОДОМ
НА РОДИНУ Й НА ОСОБУ

3,515
2,474
1,437

1

3,077

2,832

944

3

879

4

695

5

Humber of household members / Кількість членів домогосподарства
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Household income (UAH)
Дохід домогосподарства (грн.)
Average income
per HH member
Середній дохід на особу

1,237

2

3,475

513
6
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5%

BREAKDOWN BY NUMBER
OF SOURCES OF INCOME
Among all surveyed households, 53% have
a single source of income, 42% stated two
household income sources, and 5% stated
three or more income sources.
Out of those respondents who have one
source of household income, 96% said
that the single source is social benefits and
pensions. For 3% of respondents the only
source of income is salary and 1% stated
humanitarian aid as the only source of the
household’s income.

HOUSEHOLDS WITH A SINGLE
SOURCE OF INCOME

1 source
2 sources
3 and more
sources

42%

Humanitarian aid + social
benefits and pensions
Social benefits and pensions + salary
Support provided by authorities +
social benefits and pensions
Humanitarian aid + salary
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53%

3%
1%

Humanitarian aid
Salary
Social benefits and pensions

HOUSEHOLDS WITH
TWO SOURCES OF INCOME

КІЛЬКІСТЬ
ДЖЕРЕЛ ДОХОДУ

ДОМОГОСПОДАРСТВА
З ЄДИНИМ ДЖЕРЕЛОМ ДОХОДУ

96%
53%

Гуманітарна допомога
Зарплата
Соціальні виплати та пенсія

ДОМОГОСПОДАРСТВА З ДВОМА
ДЖЕРЕЛАМИ ДОХОДУ

2%
2%
14%

Одне
Два
Три та
більше

Із усіх опитаних домогосподарств 53%
мають одне джерело доходу, 42% повідомили про два, 5% – про три та більше
джерел доходу.
Серед тих респондентів, які зазначили,
що мають лише одне джерело доходу,
96% сказали, що ним є соціальні виплати
та пенсія. Для 3% респондентів єдиним
джерелом доходу є зарплата, а один
відсоток назвали гуманітарну допомогу
своїм єдиним джерелом доходу.

Гуманітарна допомога +
соціальні виплати та пенсія

82%

Соціальні виплати та пенсія + зарплата
Державна допомога +
соціальні виплати та пенсія
Гуманітарна допомога + зарплата
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IOM paid special attention to the measurement of beneficiaries’ access to water, hygiene and sanitation. According
to the PDM results, 74% of respondents stated that their
household has full access to running water; 23% of respondents said they have limited access to running water, and
2% stated that they have no access to running water for few
hours per day. One (1%) per cent of respondents stated that
they have access to water only for few hours per day.

МОМ приділила особливу увагу оцінці доступу бенефіціарів до води, засобів гігієни та санітарії. Згідно з
результатами моніторингу, 74% респондентів заявили,
що мають необмежений доступ до питної води; 23% зазначили, що мають обмежений доступ до води, та 2%
заявили, що вода не подається водогоном по кілька годин на день. Один відсоток респондентів заявив, що їм
вода подається лише кілька годин на день.

2% 1%
23%

ACCESS TO RUNNING WATER

ДОСТУП ДО ВОДИ З ВОДОГОНУ

74%

Full access to running water
Limited access
Have no water few hours a day
Have water few hours a day

Only 4% of respondents described their household’s access
to sanitation and hygiene consumables as having free access and money to buy them, with the majority of respondents (72%) stating that in spite of free access they have
no money to buy them. Almost one quarter (24%) said they
have limited access and limited or no money at all to buy
sanitation and hygiene consumables.
ACCESS TO SANITATION
AND HYGIENE CONSUMABLES
Have free access, but no money to buy them
Have money to buy them, but the access is limited
Have limited access, and no money to buy them
Have free access and money to buy them
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Необмежений
Обмежений
Немає води по кілька годин на день
Вода є лише кілька годин на день

Лише 4% респондентів заявили, що мають вільний
доступ і достатньо коштів для придбання засобів санітарії та гігієни. Більшість респондентів (72%) заявили,
що попри вільний доступ, вони не мають коштів для
придбання цих товарів. Майже чверть опитаних (24%)
заявили, що мають обмежений доступ і недостатньо
коштів для придбання засобів санітарії та гігієни.

4%
18%

ДОСТУП ДО ЗАСОБІВ
САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ

6%
72%

Є повний доступ, але немає коштів на придбання
Обмежений доступ, але є кошти на придбання
Обмежений доступ і немає коштів на придбання
Є повний доступ і кошти на придбання
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64% опитаних бенефіціарів підтвердили, що конфлікт негативно позначився на доступі їхніх домогосподарств до води та засобів санітарії та гігієни.
32% зазначили, що у зв’язку з конфліктом жодних
подібних змін не відбулося.

Sixty-four (64%) per cent of beneficiaries surveyed
confirmed that the conflict negatively influenced the
hygiene and sanitary conditions of their household by
aggravating access to water and non-food items, while
32% stated there was no change of hygiene and sanitary
conditions related to the conflict.
CONFLICT-RELATED
INFLUENCE TO HYGIENE
AND SANITARY CONDITIONS

0.25%

32%

No changes
Water and NFIs became scarce resources
Worse access to water and NFIs
Better access to water and NFIs

64%
The PDM also aimed at assessing the accommodation
conditions and whether there is a need of any major
repairs in beneficiaries’ dwelling. Thirty-five (35%) per
cent of surveyed beneficiary households confirmed that
their accommodation need major repairs.
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3.75%

ВПЛИВ КОНФЛІКТУ
НА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНУ
СИТУАЦІЮ
Жодних змін не відбулось
Вода та засоби санітарії та гігієни
стали дефіцитними ресурсами
Погіршився доступ до води
та засобів санітарії та гігієни
Покращився доступ до води
та засобів санітарії та гігієни

Моніторинг також був спрямований на оцінку умов
проживання й того, чи потрібен капітальний ремонт осель бенефіціарів. 35% опитаних домогосподарств зазначили, що їхні помешкання потребують
капітального відновлення.
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