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СЛОВАЧЧИНАДоставлення з-за кордону життєво необхідної допомоги для 
подолання COVID-19, особливо для НПУТ, опинилося під загрозою 
через бюрократичні вимоги щодо митного оформлення та реєстрації. 
У серпні Уряд України скасував спрощений порядок митного 
оформлення та реєстрації допомоги для подолання COVID-19, який 
діяв із березня. Через це наразі реєстрація може тривати до 60 днів. 
Крім того, деякі вимоги щодо надання документації неможливо 
виконати для допомоги, призначеної для НПУТ. Відновлення 
прискореного порядку є надзвичайно важливим для своєчасного 
надання гуманітарними організаціями підтримки в постраждалому 
регіоні відповідно до гуманітарних принципів.

У листопаді кількість випадків коронавірусного захворювання в 
країні стрімко зросла. За місяць кількість хворих на COVID-19 
майже подвоїлася: з 387 481 наприкінці жовтня до 732 625 в кінці 
листопада, що на 345 144 випадки більше. Цього разу кількість 
хворих подвоїлася лише за 33 дні, це найшвидший ріст із початку 
пандемії. Загалом упродовж листопада кількість випадків 
COVID-19 на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) Донецької та 
Луганської областей зросла більше ніж вдвічі: з 14 027 наприкінці 
жовтня до 29 081 в кінці листопада. Темп розповсюдження 
захворювання на ПУТ цих двох областей, який був вищим 
середнього росту по країні, дещо уповільнився і нараз 
подвоюється не кожні три тижні (як у жовтні), а кожні чотири 
тижні. На територіях поза Урядовим контролем (НПУТ) наприкінці 
листопада повідомлялося про ще 12 772 випадки COVID-19, 
включно з 1 181 летальним.

За оцінками ЮНІСЕФ, для забезпечення водопостачання для 
чотирьох мільйонів людей на сході України упродовж десяти 
наступних років потрібно 170 млн дол. США. Із них 32 млн дол. 
США необхідно упродовж наступного року для реалізації 
термінових короткострокових заходів. Для застарілих систем 
водопостачання та водовідведення залишається ризик 
невиправних порушень у роботі через бойові дії, які не 
припиняються, обстріли поблизу об'єктів інфраструктури, брак 
технічного обслуговування та продовження погіршення економічної 
ситуації в регіоні. У рамках дослідження ЮНІСЕФ представлено 
вичерпний перелік необхідних коротко- і довгострокових заходів, 
які були представлені на розгляд Уряду України. 

Домовленостей про припинення вогню, які були досягнуті в ліпні 2020 року, 
здебільшого дотримуються, проте інтенсивність бойових дій на сході 
України поступово зростає. Кількість безпекових інцидентів за місяць 
зросла з 253 у серпні до 424 у листопаді, також повідомлялося про 
застосування важкої артилерійської зброї. Водночас, кількість інцидентів 
усе ще значно менше у порівнянні з 610 випадками в листопаді 2019 року. 
Це, у поєднанні з наслідками пандемії COVID-19, призводить до очікуваного 
загострення потреб 3,4 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей 
у 2021 році, особливо в холодний зимовий період. Наприкінці листопада 
гуманітарна спільнота представила План гуманітарного реагування для 
України на 2021 рік, яким передбачається необхідність залучення 168 дол. 
США для допомоги 1,9 мільйона незахищених людей.

* За даними Служби фінансового моніторингу станом на 30 листопада 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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НЕОБХІДНО 
(дол. США)

204,7 млн
НЕ ЗАДОВОЛЕНО 
ПОТРЕБ (дол. США)  

83,3 млн
ПРОФІНАНСОВАНО 
(дол. США)

121,4 млн
для подолання 
COVID-19 

46,9 млн 

для подолання 
COVID-19

42,8 млн 

для подолання 
COVID-19

4,1 млн 

Джерело: Кластер води, 
санітарії та гігієни

інциденти з об'єктами 
водопостачання 
в листопаді

2
* У Донецькій і Луганській областях

Джерело: Міжнародна неурядова
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