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УКРАЇНА
Огляд гуманітарної ситуації станом на 21 травня 2019 року

У квітні кількість порушень безпеки збільшилася на 20%, як порівняти з березнем. Ситуація суттєво загострилася за тиждень до й тиждень після православного Великодня, у період, коли зазвичай спостерігалося 
зменшення бойових дій.  Крім того, не вдалося досягти традиційного для цього періоду року перемир'я. Водночас кількість жертв серед цивільного населення трохи зменшилася з 16 постраждалих у березні до 13 у квітні (1 
особа загибла та 12 поранено).  Майже  половина жертв серед цивільних осіб у 2019 була спричинена підривами на мінах та невідповідним поводженням із вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ). Після прийняття 
першого закону про протимінну діяльність наприкінці 2018 року було зроблено декілька позитивних кроків для усунення невизначеності та питань, які викликали занепокоєння. Так, було ухвалено  важливу поправку, яка 
дозволяє фінансування безпосередньо організаціям, які займаються протимінною діяльністю. Також нещодавно було запроваджено першу уніфіковану систему вимог до позначення небезпек, пов’язаних із мінами та 
вибухонебезпечними предметами, відповідно до міжнародних стандартів протимінної діяльності. Наразі після запровадження реформи енергоринку в Україні в кількох постраждалих унаслідок конфлікту районах почалися 
припинення водопостачання, у деяких випадках майже на місяць. Це збіглося з повідомленнями про виявлення в невеликому населеному пункті випадків захворювання, фактором передачі якого є вода. Хоча гуманітарні 
організації доставляли воду водовозами для задоволення нагальних потреб, постійне недофінансування ускладнювало для партнерів продовження або збільшення заходів реагування у сфері водопостачання, санітарії та 
гігієни, щоби відповідно забезпечити всі наявні потреби. План гуманітарного реагування 2019 року профінансовано лише на 11%. 25 квітня Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй провела другий у 2019 році брифінг з 
питань України, на якому помічниця Генерального секретаря з гуманітарних питань підкреслила необхідність подвоїти зусилля для збільшення гуманітарного реагування на сході України.  
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*** За даними Служби фінансового моніторингу станом на 21 травня 2019 р. Деякі внески ще не 
зареєстровано. Донорів та партнерів запрошують зареєструвати внески.
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**** Включно з 4,6 млн дол. США, розподіл яких за кластерами буде визначено пізніше.  З них 3,4 
млн дол. США призначено для Гуманітарного фонду для України.
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Межі та назви, а також позначення,
 які використовуються на цій карті,

 не означають офіційного схвалення або
 визнання Організацією Об'єднаних Націй. 

Дані щодо інцидентів, пов’язаних з безпекою, надані INSO. 
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