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За даними нещодавнього дослідження ООН2, через пандемію 
COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за 
десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в 
бідності. Як повідомляється, з початку пандемії понад 80 % 
домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40 % сімей принаймні 
один член родини втратив роботу. Хоча наразі немає окремих даних 
стосовно сходу України, ймовірно, соціально-економічні наслідки цього 
спаду для постраждалого внаслідок конфлікту регіону будуть 
руйнівними. На НПУТ наразі 58 % родин повідомили про використання 
негативних механізмів пристосування для задоволення свої основних 
потреб, порівняно з 49 % на початку 2020 року. Також збільшується 
частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15 % у вересні 
проти 11 % до початку пандемії3.

Особливе занепокоєння викликає ситуація на підконтрольних 
Уряду територіях (ПУТ) та на не підконтрольних Уряду територіях 
(НПУТ) Луганської області. У жовтні на ПУТ завантаженість ліжок 
для хворих на COVID-19 в опорних лікарнях перевищила 70 %. З 
огляду на прискорення пандемії в області Уряд припинив роботу 
єдиного контрольного пункту пропуску в Луганській області — 
«Станиця Луганська» — з 15 жовтня до 15 листопада. На НПУТ 
Луганської області як в міських, так і в сільських районах 
повідомлялося про дефіцит основних ліків, зокрема антибіотиків та 
антивірусних препаратів.

Ощадбанк, державна установа, яка забезпечує адміністрування 
соціальних виплат, продовжив дію банківських карт внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО), термін яких скінчився, до 1 січня 2021 
року. Через обмеження доступу пенсіонери з НПУТ не мають 
можливості потрапити на ПУТ для того, щоби отримати 
перевипущені картки. Як повідомляється, банк перевипустив 
принаймні 200 000 банківських карт, які ще не були отримані 
їхніми власниками, вірогідно, через карантинні обмеження щодо 
пересування через «лінію розмежування». До початку пандемії 
COVID-19 пенсіонери з НПУТ, які для отримання пенсії повинні були 
зареєструватися в якості ВПО, кожні 60 днів мали подорожувати 
на ПУТ для проходження верифікації. Цю вимогу було тимчасово 
зупинено на період дії адаптивного карантину в Україні та місяць 
після його закінчення. 

Епідеміологічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Кількість 
випадків коронавірусного захворювання подвоюється кожні п'ять 
тижнів загалом по країні та кожні три тижні на сході України (з 4 600 
випадків на кінець вересня до понад 14 000 наприкінці жовтня)1. У 
зв'язку із експонентним ростом захворювання Уряд України 
продовжив адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації, 
запроваджений у березні, до кінця року. У листопаді планується 
запровадження додаткових обмежувальних заходів, оскільки 
очікується, що добова кількість випадків досягне відмітки 10 000.

1.  За даними щоденних звітів про ситуацію з COVID-19 в Україні, які публікує Всесвітня організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) і Центр громадського здоров'я України, станом на 30 вересня та 31 жовтня, відповідно.

3.  Згідно з попередніми результатами Моніторингу гуманітарної ситуації на НПУТ, проведеного ініціативою REACH.

2.  Комплексне міжвідомче оцінювання соціально-економічних наслідків COVID-19 під керівництвом ПРООН (вересень 
2020 року). * За даними Служби фінансового моніторингу станом на 31 жовтня 2020 р. Деякі внески ще не зареєстровано. 

Донорів та партнерів запрошують зареєструвати внески.

В травні та червні 2020 р. Гуманітарний фонд для України (UHF) виділив 3,75 млн дол. 
США для боротьби з коронавірусною хворобою 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 
підконтрольній Уряду території та збільшення медичних послуг для подолання 
COVID-19 на територіях поза урядовим контролем.

В червні 2020 р. UHF виділив 1 млн дол. США для сприяння гуманітарному доступу та 
зміцнення можливостей партнерів на територіях поза урядовим контролем.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
продовжують надавати допомогу для боротьби з COVID-19 на сході України у рамках 
виділення коштів на суму 925 000 дол. США Центральним фондом реагування на 
надзвичайні ситуації (СЕРФ) для подолання коронавірусної хвороби.

У вересні 2020 р. UHF розпочав нове стандартне виділення коштів на суму 6 млн дол. 
США для забезпечення першочергових гуманітарних потреб на НПУТ в
зимові місяці та сприяння заходам сталого реагування на ПУТ.
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