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Координаторка з гуманітарних питань в Україні закликає покращити 
гуманітарний доступ до людей, які потребують допомоги 

 в постраждалих унаслідок конфлікту районах 
 
(Київ, 1 лютого 2021 р.) Упродовж декількох останніх днів я відвідала громади в 
постраждалих унаслідок конфлікту районах Донецької та Луганської областей поза 
урядовим контролем. Люди, з якими я зустрічалась поблизу «лінії розмежування», 
дякували за допомогу, отриману від гуманітарних партнерів. Вони також розповідали, 
наскільки ускладнилась ситуація тривалого конфлікту, до якого наразі додалася 
пандемія COVID-19. А також говорили про те, як прагнуть повернутися до нормального 
гідного життя, та розповідали про свої потреби та важливість продовження такої 
допомоги з огляду на погіршення ситуації.  
 
Майже повне припинення роботи всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) 
упродовж вже десяти місяців, внаслідок чого кількість перетинів «лінії розмежування» 
скоротилась на 97 %, має руйнівний вплив для сотень тисяч людей, які залежать від 
отримання соціальних виплат та послуг по інший бік «лінії розмежування» на 
підконтрольній Урядові території. Одна жінка сказала мені, що вона ніколи не думала, 
що їй «бракуватиме довгих черг та кількагодинного очікування на перетин “лінії 
розмежування”». Шкода, що нові сервісні центри, створені на КПВВ, наразі готові 
обслуговувати людей, але лише кілька людей із тих, кому потрібні такі послуги, можуть 
ними скористатися. До завершення пандемії, безумовно, пройде ще кілька місяців. Але 
я вважаю, що можна знайти рішення, що дозволить покращити свободу пересування та 
доступ до послуг безпечним та відповідальним шляхом, для зменшення страждань 
найбільш уразливих людей. 
 
Організація Об'єднаних Націй та її гуманітарні партнери продовжуватимуть надавати 
гуманітарну допомогу у всіх постраждалих унаслідок конфлікту районах відповідно до 
гуманітарних принципів гуманності, нейтральності, неупередженості та незалежності. У 
районах Донецької та Луганської областей поза урядовим контролем для надання 
підтримки 1,7 мільйона людей, яким потрібна допомога, ми сподіваємось на сприяння 
нашій гуманітарній діяльності згідно з нормами міжнародного гуманітарного права та 
іншими гуманітарними стандартами. На жаль, в окремих районах Луганської області ми 
стикаємось з обмеженнями, які впливають на наші можливості надання гуманітарної 
допомоги та загалом здійснення операційної діяльності. Я закликаю всі залучені сторони 
терміново посприяти безпечному, своєчасному та безперешкодному гуманітарному 
доступу до всіх людей, які потребують допомоги, згідно з гуманітарними принципами, 
та дозволити міжнародним організаціями ефективно виконувати свій мандат.  
 
Повертаючись у Київ та згадуючи мої останні поїздки в громади по обидва боки «лінії 
розмежування», я хочу віддати належне тим натхненним жінкам, із якими я зустрічалася 
цього разу та під час кожної поїздки, завдяки енергії, прагненню піклуватися про 
найбільш незахищених та самовідданості яких громадам вдається долати труднощі. 
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Жінки, які очолюють місцеві громадські групи, керівниці або волонтерки соціальних 
установ, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам, людям похилого віку, 
дітям з інвалідністю, — саме вони є втіленням надії на краще майбутнє цього 
прекрасного регіону. Я вірю, що, забезпечивши таке лідерство, спрямоване на 
задоволення потреб людей, на вищих рівнях прийняття рішень, ми створимо можливості 
для пошуку нових інноваційних рішень для завершення конфлікту. 
 
Ми, гуманітарна спільнота, готові надавати підтримку 3,4 мільйона людей, які 
потребують допомоги на сході України. Ми розраховуємо на те, що відповідні сторони 
докладуть зусиль для того, щоби ми могли виконувати наші обов’язки щодо надання 
термінової необхідної гуманітарної допомоги людям та їх захисту. 
 


