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Наприкінці червня та на початку липня Україна стикнулася з двома надзвичайними 
ситуаціями – сильними повенями на заході та масштабними пожежами в 
Луганській області на сході країни. Хоча пов'язані з COVID-19 обмеження поступово 
послаблюють, свобода пересування через «лінію розмежування» для пів мільйона 
мешканців не підконтрольної Уряду території (НПУТ) здебільшого залишається 
обмеженою внаслідок неузгодженого відновлення роботи контрольних пунктів 
в'їзду-виїзду (КПВВ), складних вимог для перетину та обмеження щодо категорій 
людей, які можуть перетинати «лінію розмежування». Пандемія COVID-19
загострила вразливість постраждалих унаслідок конфлікту людей. Майже 8 з 10 
родин повідомили, що ріст цін на харчові продукти та гігієнічні засоби, додаткові 
витрати на проїзд та втрата доходу за менше ніж чотири місяці після 
запровадження загальнодержавного карантину вплинули на їхнє економічне 
становище1.

432     особи 
постраждало 
в травні загинуло поранено

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

19%
ОТРИМАНО 

50 млн гуманітарне фінансування проєктів поза ПГР у 2020 р.

НЕ ЗАДОВОЛЕНО 
ПОТРЕБ  (дол. США)

166 млн
ПРОФІНАНСОВАНО 
(дол. США)

39 млн
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* За даними Служби фінансового моніторингу станом на 20 липня 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

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ

28

16%
ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ 

КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ 
(ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

10%

7%

33%

1%

36,7

Кластер не зазначено 18,3

Уряд України розпочав послаблювати загальнодержавні карантинні обмеження 
в травні, відповідно до національної стратегії виходу з карантину. Станом на 16 
липня, 17 із 24 областей в Україні відповідали критеріям для поступового 
послаблення протиепідемічних заходів. Хоча Донецька область (ПУТ) не 
відповідала вимогам щодо кількості тестів, проте розпочала послаблення 
карантинних обмежень. Вірогідно, що адаптивний карантин буде продовжено 
до 31 серпня.  

Карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з COVID-19, суттєво ускладнили 
планове щеплення дітей віком до шести років проти кору, паротиту (свинки) та 
краснухи: рівень охоплення вакцинацією знизився на 30 % у порівнянні з 
2018-2019 роками. З кінця квітня заходи планової імунізації збільшилися з 
метою проведення планової вакцинації та вторинної профілактики під час 
пандемії COVID-19. Проте для імунізації тих людей, яким не було зроблене 
щеплення в березні-квітні, необхідні більш спрямовані зусилля. У 2019 році в 
Україні було зареєстровано 57 000 випадків кору, що, за даними ВООЗ, 
становило більше ніж половину випадків у європейському регіоні.

Після обмеження пересування через «лінію розмежування» у зв'язку з 
COVID-19 обсяг гуманітарних вантажів з підконтрольної Уряду території на 
НПУТ Луганської області зменшився в десять разів. З квітня по червень 2020 
року на НПУТ Луганської області було доставлено лише 20 тонн гуманітарного 
вантажу, у порівнянні з понад 200 тонн, які було доставлено упродовж 
аналогічного періоду минулого року.

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ В 2020 р. 

для подолання  
COVID-19 

47 млн 

для подолання
COVID-19

18 млн 

для подолання
COVID-19

29 млн 

1.  Оцінка продовольчої безпеки та засобів до існування, проведена Норвезькою радою у справах біженців у травні 2020 р.

Гуманітарний фонд для України (UHF) виділив 3,75 млн дол. США для подолання 
коронавірусної інфекції 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 ПУТ та збільшення пов’язаних з 
коронавірусною хворобою медичних послуг на територіях поза урядовим контролем.
Гуманитарный фонд для Украины (UHF) виділив 1 млн дол. США для сприяння 
розширенню гуманітарного доступу та зміцнення спроможностей реагування партнерів 
на НПУТ.

416     осіб 
постраждало 
в червні загинуло поранено

12

3 інциденти з об'єктами 
водопостачання в червні 627 безпекових інцидентів

у червні*

У рамках виділення коштів Центральним фондом реагування на надзвичайні ситуації 
(СЕРФ), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
надали 925 000 дол. США для боротьби з COVID-19 на сході України.

НЕОБХІДНО 
(дол. США)

205 млн
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УКРАЇНА
Огляд гуманітарної ситуації На 20 липня 2020 р.

Джерело: Кластер води, санітарії та 
гігієни 

* У Донецькій і Луганській областях 

Джерело: Освітній кластер

Джерело: Міжнародна неурядова 
організація з безпеки (INSO)  

безпекових інцидентів
у травні*695

інцидент з навчальними 
закладами в травні 1

інцидентів з об'єктами 
водопостачання в травні9

125 пошкоджених приватних 
будинків у травні

Джерело: Кластер житла та 
непродовольчих товарів

Повені на заході України. За оцінками, 40 000 людей (включно з 4 загиблими) 
постраждало внаслідок сильних повеней, спричинених зливами в п'яти 
західних областях України наприкінці червня 2020 р. Невідкладні гуманітарні 
потреби були здебільшого задоволені завдяки реагуванню на місцях, зокрема 
місцевими органами влади за підтримки партнерів, які працюють у цих районах. 
Ці області також сильно постраждали внаслідок пандемії COVID-19: на їхню 
долю припадає близько 40 % усіх підтверджених у країні випадків.

Лісові пожежі в Луганській області (ПУТ) ще більше загострили гуманітарну 
ситуацію. У лісовій зоні поблизу «лінії розмежування» з 6 по 13 липня тривали 
пожежі, унаслідок яких загинуло п'ятеро людей, було зруйновано 54 та 
пошкоджено 86 будинків і вигоріло 5000 гектарів лісів. Гуманітарна спільнота 
швидко мобілізувала надзвичайну допомогу на підтримку організованих 
Урядом заходів реагування. Також буде надано подальшу підтримку для 
відновлення будинків постраждалих родин у середньо- та довгостроковій 
перспективі.

інцидент з навчальними 
закладами в червні 1 36 пошкоджених приватних 

будинків у червні


