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За офіційними даними, темпи розповсюдження  COVID-19 
уповільнюються. У січні було підтверджено на 50 % менше випадків у 
порівнянні з груднем 2020 р. (164 400 проти 322 400). Це скорочення 
збіглося зі зменшенням ПЛР-тестів у середньому з понад 40 000 тестів у 
листопаді до 22 000 у січні. У грудні Уряд України схвалив використання 
швидких тестів на антиген для підтвердження COVID-19, проте їх 
результати не включаються в поточну звітність. На ПУТ Луганської та 
Донецької областей темпи розповсюдження уповільнилися та 
завантаженість ліжок скоротилася з 20-30 % до 13-15 % у січні. Проте в 
опорних лікарнях на ПУТ Луганської та Донецької областей одні з 
найнижчих рівнів забезпечення киснем, відповідно, 16,1 % та 18,5 % 
проти 28 % у середньому по країні2. На не підконтрольних Уряду 
територіях (НПУТ) Луганської та Донецької областей повідомлялося про 
надходження перших партій вакцини Sputnik V із Російської Федерації 
наприкінці січня.

Міни та вибухонебезпечні предмети-залишки війни (ВЗВ) залишалися 
основною причиною жертв серед цивільного населення у 2020 році. Від 
них постраждало 73 із 144 жертв у 2020 р. Доля постраждалих від мін та 
ВЗВ, яка перевищує 50 % від загальної кількості жертв серед цивільного 
населення, є найбільшою з 2016 року. За оцінками, 2 мільйона людей у 
Донецькій  та Луганській областях проживають у сильно замінованих 
районах. А загалом, за даними огляду Landmine Monitor 2020, в Україні 
залишається понад 3 мільйона протипіхотних мін, які підлягають 
знищенню. Водночас у країні немає централізованої бази даних 
постраждалих від мін та боєприпасів, що не розірвалися. Крім термінової 
медичної допомоги, постраждалі від мін не отримують комплексної 
підтримки. У січні 2021 року Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини (УВКПЛ) повідомляло про двох постраждалих цивільних осіб, 
одна з яких постраждала внаслідок необережного поводження з ВЗВ.

У деяких із 18 об'єднаних територіальних громад на ПУТ Донецької і 
Луганської областей, де у 2020 році не відбулися вибори, повідомляють 
про наявність прогалин у сфері самоврядування та надання послуг. 
Очікується, що до призначення голів військово-цивільних адміністрацій 
громади продовжуватимуть стикатися з проблемами щодо 
використання бюджетів на 2021 рік. У деяких громадах повідомлялося 
про неможливість забезпечення видатків на оплату харчування в 
навчальних закладах, виплату заробітної плати персоналу державних 
установ або укладення/відновлення договорів на надання послуг. Якщо 
такі прогалини щодо надання основних послуг не буде усунуто 
найближчим часом, існує ризик збільшення наявних гуманітарних потреб 
постраждалих унаслідок конфлікту мешканців. 

Упродовж останніх місяців поступово зростає інтенсивність бойових дій. 
У січні повідомляли про 495 інцидентів1, це другий за кількістю безпекових 
інцидентів місяць із моменту укладення домовленостей про припинення 
вогню наприкінці липня 2020 року. Для запобігання розповсюдженню 
коронавірусної хвороби COVID-19 замість загальнодержавного локдауну 
25 січня було запроваджено більш вибіркові обмеження. Крім того, 
Центральна виборча комісія підтвердила неможливість проведення в 
березні 2021 року місцевих виборів у 18 громадах поблизу «лінії 
розмежування» на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) Донецької і 
Луганської областей з міркувань безпеки.

* За даними Служби фінансового моніторингу станом на 31 січня 2021 р. Деякі внески ще не зареєстровано. Донорів 
та партнерів запрошують зареєструвати внески.

Із січня по грудень 2020 року Гуманітарний фонд для України (UHF) 
забезпечив 10,8 мільйона доларів для реалізації 30 проєктів для 
допомоги понад 565 000 людей на сході України в рамках чотирьох 
виділень коштів. Серед людей, яким планувалося надати допомогу, 63 % 
становили мешканці не підконтрольних Уряду територій (НПУТ) та 62 % 
складали жінки та дівчинки. 

Загалом у 2020 році майже 4 млн дол. США було виділено для подолання 
наслідків COVID-19: зокрема, для забезпечення підтримки засобами до 
існування літніх та найбільш незахищених людей, відстеження контактних 
осіб хворих на COVID-19 на ПУТ і медичної допомоги на НПУТ. Понад 
3 млн дол. США призначалося для гуманітарної допомоги для підготовки 
до зими на НПУТ. Та 2,8 млн дол. США було виділено для пілотних 
проєктів на ПУТ для забезпечення сталого гуманітарного реагування, 
зокрема в співпраці з гуманітарними організаціями, місцевими органами 
влади та програмами розвитку.

1.  За даними звіту міжнародної неурядової організації з безпеки INSO
2.  За результатами аудиту спроможностей кисневої терапії в українських опірних закладах для лікування 
хворих на COVID-19, проведеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
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