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Попри відносне затишшя завдяки досягнутим домовленостям про 
припинення вогню з 27 липня 2020 року, вже нестабільна гуманітарна 
ситуація на сході України продовжує погіршуватися внаслідок кількох 
чинників. По-перше, ситуація з коронавірусною хворобою COVID-19 
стрімко загострюється по обидва боки «лінії розмежування» та загалом в 
Україні. По-друге, масштабні пожежі, які спалахнули наприкінці вересня, 
спричинили значні пошкодження приватних будинків та цивільної 
інфраструктури в Луганській області. Водночас країна готується до 
проведення виборів у місцеві органи влади 25 жовтня. Але на не 
підконтрольній Урядові території (НПУТ) та у 18 громадах на 
підконтрольній Уряду території (ПУТ), здебільшого розташованих поряд 
із «лінією розмежування», вибори не проводитимуться.
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ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2020 Р.: 
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*
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43 млн додаткове фінансування проєктів поза ПГР у 2020 р.
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* За даними Служби фінансового моніторингу станом на 30 вересня 2020 р. Деякі внески ще не зареєстровано. 
Донорів та партнерів запрошують зареєструвати внески 

ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ
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КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ 
(ВЕРЕСЕНЬ 2020 Р.)
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Ситуація з COVID-19 погіршується по всій країні. Кількість 
підтверджених випадків перевищила 4 000 наприкінці вересня та 
продовжує експоненційно зростати. Упродовж двох останніх місяців 
кількість підтверджених випадків у країні подвоюється кожні п'ять 
тижнів. Все більшу тривогу викликає ця тенденція у постраждалих 
унаслідок конфлікту районах, де кількість випадків зростає швидше, 
ніж у середньому по країні. Так, кількість підтверджених випадків у 
Донецькій та Луганській областях (ПУТ) за місяць зросла втричі (з 
1 733 випадків наприкінці серпня до 4 526 наприкінці вересня). Як 
повідомляється, ситуація на НПУТ аналогічна. Для запобігання 
розповсюдженню хвороби по обидва боки «лінії розмежування» було 
запроваджено відповідні обмеження: наприклад, заборону на 
проведення масових заходів або перехід на дистанційне навчання. 

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ІЗ СПІЛЬНОГО ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ У 2020 Р. 
В травні та червні 2020 р. Гуманітарний фонд для України (UHF) виділив 3,75 млн дол. 
США для боротьби з коронавірусною хворобою на сході України для підтримки засобами 
до існування людей похилого віку та інших уразливих груп населення, підтримки 
пілотного проєкту з відстеження контактних осіб хворих на COVID-19 на підконтрольній 
Уряду території та збільшення медичних послуг для подолання COVID-19 на територіях 
поза урядовим контролем.
В червні 2020 р. UHF виділив 1 млн дол. США для сприяння гуманітарному доступу та 
зміцнення можливостей партнерів на територіях поза урядовим контролем.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
продовжують надавати допомогу для боротьби з COVID-19 на сході України у рамках 
виділення коштів на суму 925 000 дол. США Центральним фондом реагування на 
надзвичайні ситуації (СЕРФ) для подолання коронавірусної хвороби.

У вересні 2020 р. UHF розпочав нове стандартне виділення коштів на суму 6 млн дол. 
США для забезпечення першочергових гуманітарних потреб на НПУТ в
зимові місяці та сприяння заходам сталого реагування на ПУТ.
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УКРАЇНА
Огляд гуманітарної ситуації – вересень 2020 р. станом на 30 вересня 2020 р.

Джерело: Кластер води, 
санітарії та гігієни * У Донецькій і Луганській областях

Джерело: Освітній кластер

Джерело: Міжнародна неурядова
організація з безпеки (INSO) 
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Джерело: Кластер житла

Унаслідок масштабних пожеж, які спалахнули наприкінці вересня в 
Луганській області, вже втретє у 2020 році, які спричинили найбільші 
збитки за весь час спостережень, постраждало понад 20 000 гектарів 
території та більш ніж 30 населених пунктів на ПУТ. Як повідомляється, 
щонайменше 11 осіб загинуло та ще 19 постраждало. Сотні людей 
були евакуйовані та переміщені в безпечні місця. Понад 600 будинків 
було зруйновано до того, як пожежі було ліквідовано на початку 
жовтня. Через пожежі також припинялася робота єдиного в 
Луганській області контрольного пункту в Станиці Луганській (більше 
див. в Огляді ситуації на контрольних пунктах). Також повідомлялося 
про пожежі і на не підконтрольній Уряду території, але менших 
масштабів. Гуманітарна спільнота координує заходи реагування з 
обласними та місцевими органами влади для надання підтримки 
постраждалим у надзвичайній ситуації.

incident against
education facilities in June

Постраждалі унаслідок конфлікту громади продовжують стикатися 
з проблемами нестачі водопостачання, попри суттєве покращення 
безпекової ситуації. Застарілі системи водопостачання, у поєднанні 
із обмеженим доступом для проведення технічного обслуговування, 
призводять до численних перебоїв у водопостачанні для тисяч 
людей, зокрема на НПУТ. Це особливо небезпечно під час пандемії 
COVID-19, коли необхідний доступ до водопостачання для 
забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних умов. 
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