
 

 
 

Гуманітарні організації просять надати 168 млн дол. США 
для допомоги 1,9 мільйона постраждалих людей на сході України 

 
(Київ 26 листопада 2020 р.) Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат 
Лубрані, разом Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України, сьогодні представили План гуманітарного реагування на 2021 рік. Планом 
передбачається надання гуманітарної допомоги та забезпечення захисту 1,9 мільйона 
постраждалих внаслідок конфлікту людей на сході України у 2021 році. Для його 
реалізації потрібно 168 мільйонів доларів США.  
 
Внаслідок збройного конфлікту, який триває на сході України, загинуло понад 3 000 
цивільних громадян і більш ніж 7 000 отримали поранення. Завдяки домовленостям про 
припинення вогню, досягнутим наприкінці липня 2020 року, кількість постраждалих 
зменшилась. Проте бойові дії, які продовжуються, все ще позначатимуться на житті 
мешканців сходу України. Також очікується, що пандемія COVID-19 продовжить 
впливати на постраждалих людей принаймні до середини 2021 року. 
 
«Вже майже сім років мільйони людей на сході України прагнуть миру. А поки що 
здебільшого продовжують покладатися на гуманітарну допомогу десятків установ ООН, 
міжнародних і національних неурядових організацій. З біллю в серці я представляю 
шостий план допомоги і звертаюсь по донорську підтримку задля найбільш 
незахищених дітей, жінок і чоловіків, які розраховують на нас, очікуючи, коли нарешті 
настане мир», — сказала Оснат Лубрані. 
 
У Плані гуманітарного реагування на 2021 рік, всебічному плані першочергових заходів, 
викладено, як понад 120 партнерів планують допомогти 1,9 мільйона найбільш 
незахищених людей у 2021 році. В ньому показано різні напрями допомоги: освіта, 
допомога харчовими продуктами, охорона здоров’я, захист, житло, водопостачання, 
санітарія та гігієна. Робота за цими напрямами доповнить зусилля Уряду України. Крім 
того, там, де це можливо, планується передати функцію підтримки постраждалого 
населення місцевим організаціям. 
 
Організація Об'єднаних Націй та гуманітарні партнери працюють на сході України з 
2014 року, і за цей період залучили допомогу загальною вартістю понад 1,2 мільярда 
доларів США. Щороку гуманітарні організації надають підтримку понад мільйону 
людей по обидва боки «лінії розмежування». За дев'ять місяців 2020 року більше 
мільйона людей вже одержали допомогу.  
 
«Україна високо цінує зусилля міжнародних гуманітарних організацій, а також усіх 
донорів та гуманітарної спільноти, які працюють в Україні попри вкрай складні умови 
роботи. Я дякую, що вже сьомий рік поспіль ви допомагаєте нам допомагати нашим 
громадянам, які постраждали через цю війну. Особливо це важливо у часи пандемії. 
Допомога гуманітарних організацій актуальна і залишатиметься такою і в 2021 році, — 
підкреслив Олексій Резніков, Віце-прем’єр-міністр, Міністр з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України. — Ми приєднуємося до заклику гуманітарної 
спільноти та просимо донорів підтримати гуманітарну діяльність на сході України». 



 

 
 

 
«Пандемія COVID-19 кардинально змінила ситуацію для багатьох людей, особливо для 
тих, хто вже зазнав впливу конфлікту та ледве зводить кінці з кінцями. І поки що вона 
не уповільнюється, навіть попри очікування щодо розробки вакцини», — зазначила пані 
Лубрані. «Йдеться про загальну людську солідарність. Це наш обов'язок прийти на 
допомогу тим, кому це необхідно. Закликаємо всіх приєднатися до нас. Лише з вашою 
підтримкою ми зможемо забезпечити, щоби ніхто не залишився поза увагою», — 
підсумувала Оснат Лубрані.  
 
За додатковою інформацією звертайтесь до 
Єлизавети Жук, Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні: 
lizaveta.zhuk@un.org, тел. +380 50 344 16 94 
 
 


