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УКРАЇНА
Огляд гуманітарної ситуації станом на 26 травня 2020р.

НЕОБХІДНО
(ДОЛ. США):  

Сьомий рік збройний конфлікт на сході України продовжує забирати 
життя мирних громадян та спричиняти значні гуманітарні потреби. У 
зв'язку з політичною ситуацією та динамікою конфлікту, які 
змінюються, а також світовою пандемією коронавірусної хвороби 
COVID-19 необхідно швидко змінювати заходи гуманітарного реагування 
для задоволення потреб постраждалого населення. У січні 2020 року 
гуманітарна спільнота просила виділити 158 мільйонів доларів США для 
надання допомоги 2 мільйонам людей, які потребують гуманітарної 
допомоги та послуг у сфері захисту прав.  Станом на квітень ці потреби 
збільшилися на 47 млн дол. США і наразі включають нові заходи 
реагування для подолання наслідків пандемії COVID-19  на сході 
України.
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45млн додаткове фінансування проєктів поза ПГР у 2020 р.
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*За даними Служби фінансового моніторингу станом на 22 травня 2020 р. деякі внески ще не зареєстровано.
Донорів та партнерів запрошують зареєструвати внески. Потреби у фінансуванні, представлені в цьому 
гуманітарному огляді, призначені для фінансування первісного Плану гуманітарного реагування 2020 року 
без урахування додаткових заходів і   фінансових потреб для подолання пандемії COVID-19 на сході України.

ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ
ПРОТЯГОМ КВІТНЯ 2020 р. 

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ПРОТЯГОМ КВІТНЯ 2020 р.
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інцидентів з об'єктами 
водопостачання 6 5%
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 «ГАРЯЧІ ТОЧКИ»

Запроваджені обмежувальні заходи для запобігання розповсюдженню 
коронавірусної хвороби COVID-19, а також бойові дії, які продовжуються, мали 
суттєвий вплив на сході України.
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Спостерігалося значне збільшення жертв серед цивільного населення. За 
даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), 11 жертв 
серед цивільного населення було зареєстровано упродовж перших шести днів 
травня. 
У квітні повідомлялося про рекордно велику кількість безпекових інцидентів 
із навчальними закладами за період дев'яти місяців (із липня 2019 року): було 
зареєстровано п'ять таких випадків. З 2014 року внаслідок бойових дій 
постраждало понад 750 навчальних закладів. 

Уряд України продовжив дію карантину до 22 червня та представив 
п'ятиетапний план виходу з карантину. Перший етап розпочався 11 травня, коли 
було відкрито деякі громадські заклади та відновлено роботу деяких підприємств 
за умови дотримання жорстких санітарних вимог. На не підконтрольних Уряду 
територіях (НПУТ) здебільшого діяв режим підвищеної готовності, хоча деякі заходи 
було пом'якшено.   

Із продовженням карантинних заходів в країні збільшилися рівні безробіття та 
посилилася соціально-економічна вразливість. Є занепокоєння, що вплив на 
постраждалі внаслідок конфлікту області буде навіть більшим, оскільки рівень 
безробіття в регіоні був найвищим в Україні навіть до початку пандемії. У квітні 
кількість безробітних, зареєстрованих на підконтрольній Уряду території (ПУТ), 
зросла майже на 50 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року . Майже 
півмільйона мешканців НПУТ, зокрема близько 300 000 пенсіонерів, наразі 
позбавлені можливості отримувати пенсії або готівкові кошти на ПУТ через 
припинення роботи КПВВ у зв'язку із заходами для запобігання розповсюдженню 
COVID-19. 

Викликає занепокоєння низький рівень забору зразків для проведення 
тестування на COVID-19, про який повідомлялося у Луганській та Донецькій 
областях (ПУТ), через брак індивідуальних засобів захисту та відсутність навчання 
для мобільних бригад. Є побоювання, що внаслідок низького рівня забору зразків 
немає можливості побачити повну картину передачі вірусу на місцях. 

Гуманітарний фонд для України (UHF) виділив близько 2 млн дол. 
США для подолання коронавірусної хвороби COVID-19 на ПУТ на сході України 
для підтримки людей похилого віку та веде роботу для виділення  1,9 млн дол. 
США для підтримки літніх людей та інших найбільш уразливих груп населення 
на НПУТ.  
Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації (СЕРФ) 
виділив 925 000 дол. США для боротьби з коронавірусною інфекційною 
хворобою на сході України  для проєктів Всесвітньої організації охорони 
здоров'я (ВООЗ) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ 2020 Р. 

143 перетинів 
цивільними 
особами 

для подолання 
COVID-19

47Mлн 7Mлн 40Mлн

На НПУТ, за даними ВООЗ, спроможності для тестування залишаються 
недостатніми здебільшого через обмежену кількість наборів для тестування 
та реагентів. 

1.  Дані Центрів зайнятості у Донецькій і Луганській областях, ПУТ.

Джерело: Кластер води, санітарії та гігієни

* У Донецькій і Луганській областях Джерело: Освітній кластер 

Джерело: Міжнародна неурядова організація з 
безпеки (INSO)

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2020 Р.: 
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*

для подолання 
COVID-19

для подолання 
COVID-19

Фінансування 
за кластерами
(% та у млн дол. США)                         

Потреба 
(млн дол. США)

Профінансовано
(млн дол. США)

Охорона здоров’я 
 

Житло та 
непродовольчі товари

Захист

Вода, санітарія 
та гігієна

Освіта

Продовольча безпека   
та засоби до існування 

Загальні послуги 
та підтримка

Багатоцільова 
грошова допомога 
 

Кластер не
зазначено 

ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ
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