
ВАРТІСТЬ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАНАДТО ВИСОКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Якщо терміново не надійдуть кошти, критичні 
гуманітарні потреби будуть не задоволені, а 
тисячі мешканців постраждалого унаслідок 
конфлікту регіону України залишаться без 
вугілля для опалення будинків узимку, 
продуктів для родин або без чистої води, яка 
життєво необхідна під час  COVID-19. Уже 
виснажені громадяни України опиняться на 
межі витривалості, намагаючись вижити.

Попри складність ситуації та збільшення 
потреб План гуманітарного реагування 
профінансовано лише на 27 % (45,4 млн дол. 
США).

За поточних темпів План 2021 року може 
стати однім із найменш профінансованих із 
початку конфлікту на сході України.

$ 168млн

$ 45,4млн

27,0%

Джерело: Служба фінансового 
моніторингу (FTS) станом на 10 серпня 2021 р.

ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНЕ ІНАНСУВАННЯ

ОТРИМАНО

ПОТРІБНО  ДЛЯ  ПГР

українців, майже 10 % населення країни, потребують 
життєво необхідної підтримки або послуг у сфері захисту.

З моменту припинення роботи контрольних пунктів на «лінії розмежування» в 
березні 2020 року кількість перетинів скоротилася на 97 %: з 1,2 мільйона 
перетинів у середньому на місяць до пандемії до 77 000 на сьогодні.

найбільш вразливих людей мають отримати 
допомогу в першу чергу.

Через обмеження пересування сотні тисяч людей залишилися без соціальних 
виплат, основних послуг і не можуть побачити рідних і друзів. 

Найбільше постраждали сотні тисяч пенсіонерів із НПУТ, які отримують пенсії 
на ПУТ.

ЛЮДИ ПРОДОВЖУЮТЬ ПОКЛАДАТИСЯ 
НА ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ

1,9 млн

3,4 млн

ПАНДЕМІЯ COVID-19 ЗАГОСТРЮЄ 
НАЯВНІ ФАКТОРИ ВРАЗЛИВОСТІ

людей наражаються на 
небезпеку наземних мін і 
вибухонебезпечних 
предметів.

людино-діб порушення 
водопостачання у 2020 р., 
найвищий рівень із 2017 р.

дітей мають обмежений 
доступ  до безпечного 
навчального середовища.

ВПО на ПУТ потребують 
допомоги та живуть у 
невідповідних умовах.

2 млн 9 млн 660 тис. 340 тис. 3 3901

цивільних громадян 
загинуло та понад 7 000 
отримали поранення 
внаслідок конфлікту.

1.З 14 квітня 2014 року до 31 травня 2021 р., з урахуванням 298 пасажирів рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, які загинули 17 липня 2014 р.

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Гуманітарна ситуація на сході України залишається надскладною. Уже понад сім років із початку збройного конфлікту на 
сході країни люди продовжують жити в страху за свої життя, оскільки обстріли та встановлення вибухових пристроїв та мін 
продовжується. Поки немає надії на комплексне політичне розв'язання конфлікту, українські родини на сході потерпають від 
браку засобів існування, економічного занепаду, обмежень на пересування та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. 
Доступ людей до основних послуг також сильно обмежений через бойові дії, карантинні обмеження пересування та сукупний 
вплив років збройного конфлікту. Громади по обидва боки «лінії розмежування», яка розділяє схід України на підконтрольні 
та не підконтрольні Урядові території (ПУТ та НПУТ), майже вичерпали свої ресурси, що збільшило їхню залежність від 
гуманітарної допомоги.

Іван, 66 років, показує майже зруйнований будинок 
на сході України, який він побудував для своїх дітей. 
Фото: УКГС/Євген Малолетка
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ТЕРМІНОВІ ЗАХОДИ
Такі заходи допоможуть 
мінімізувати найгірший вплив 
бойових дій, які продовжуються, 
обмежень, пов’язаних з COVID-19, та 
сукупного впливу понад семи років 
збройного конфлікту.

НЕГАЙНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ
Без завчасного 
отримання коштів 
гуманітарні партнери не 
зможуть задовольнити 
критичні гуманітарні 
проблеми.

РЕАГУВАННЯ НА ГУМАНІТАРНУ КРИЗУ
Без політичного врегулювання тривала криза 
посилюватиметься, та цивільне населення 
потребуватиме допомоги. Необхідно 
продовження адвокації та підтримки всіх 
партнерів для пошуку довгострокових політичних, 
безпекових підходів та забезпечення розвитку.
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ЩО НЕОБХІДНО?

УКРАЇНА: ВАРТІСТЬ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

ЩО БУДЕ, ЯКЩО ...? 
10 НАСЛІДКІВ НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ

Понад 1,3 мільйона людей будуть позбавлені якісної необхідної медичної 
допомоги, зокрема психосоціальної підтримки та послуг у сфері психічного здоров'я, 
що особливо небезпечно під час пандемії COVID-19. Десятки тисяч дітей залишаться 
без життєво необхідної імунізації, наражаючись на небезпеку захворювань, яким 
можна запобігти завдяки вакцинації.

Без життєво необхідної підтримки засобами існування 80 000 
людей, які потребують гуманітарної допомоги, змушені 
будуть вдаватися до згубних шляхів пристосування: 
позичати гроші, харчові продукти або скорочувати витрати на 
необхідне, зокрема ліки.

Якщо на НПУТ не будуть відремонтовані будинки 3 300 родин 
залишаться в зруйнованих будинках та ще рік житимуть у 
невідповідних принизливих умовах. Майже 1,3 мільйона людей можуть не отримати необхідні предмети гігієни та 

критично важливу інформацію щодо профілактики інфекційних захворювань.

Кількість постраждалих серед цивільного населення може 
зрости через брак протимінних заходів, в тому числі  
обстеження та маркування території, навчання з питань 
мінної небезпеки та розмінування.

Для дітей, які живуть поблизу «лінії розмежування», 
збільшаться ризики психологічного стресу, небезпечної 
поведінки, розлучення родин, можливості опинитися у 
спеціалізованих закладах через брак відповідної допомоги у 
сфері захисту. Люди, для яких є ризик гендерно зумовленого 
насильства, або постраждалі від насильства не матимуть 
відповідної підтримки.

Кількість ВПО та постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, які вдаватимуться до згубних шляхів 
пристосування, може зрости через неможливість 
задовольнити основні потреби. Також є ризик збільшення 
вимушених повернень на НПУТ та в райони поблизу «лінії 
розмежування» на ПУТ через брак гуманітарної допомоги в 
місцях переміщення. 

Для понад 620 000 людей зросте ризик перебоїв водопостачання та пов'язаних із 
цим труднощів через припинення послуг водопостачання та водовідведення.

Більш ніж 400 000 постраждалих унаслідок конфлікту дітей та викладачів по 
обидва боки «лінії розмежування» не матимуть безпечного інклюзивного 
навчального середовища. Це збільшить ризики того, що діти не відвідуватимуть 
заняття, унаслідок чого може з'явитися «втрачене покоління».

Понад 117 000 вразливих людей намагатимуться вижити від час суворого зимового 
періоду. Через COVID-19 та складні погодні умови вони наражатимуться на небезпеку 
захворіти і можливо померти. Через обмеженість ресурсів, багато хто змушений буде 
зробити складний вибір: утеплити будинки та купити паливо або придбати продукти чи 
ліки, або задовольти інші основні потреби. Крім того, принаймні 55 000 вразливих 
людей, постраждалих унаслідок конфлікту, які знаходяться в місцях компактного 
проживання та соціальних установах, матимуть проблеми зі здоров'ям, намагаючись 
пережити зиму.


