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У березні кількість випадків COVID-19 в Україні потроїлась у 
порівнянні з лютим, та рівень летальності досяг 2 % наприкінці 
місяця, що є найбільшим рівнем із жовтня 2020 р. Різке 
збільшення захворюваності призвело до запровадження 
«червоної зони» карантину у 10 областях України. Рівень 
завантаження ліжок в опірних лікарнях майже подвоївся за 
місяць: з 33 % в лютому до майже 60 % наприкінці березня. 
Кількість випадків COVID-19 на ПУТ Донецької та Луганської 
областей, які залишаються в «помаранчевій зоні», зросла, 
відповідно, в 4 та понад 2 рази. Крім того, високий рівень 
недовіри до вакцинації, зокрема серед медичних працівників, 
спричинив уповільнення вакцинальної кампанії в Україні, яка 
розпочалась 24 лютого. Як повідомляється, до кінця березня 
близько 260 000 людей отримали першу дозу вакцини на ПУТ, у 
порівнянні з плановим рівнем для першого етапу вакцинації — 
367 000. Як повідомляється, на НПУТ Донецької та Луганської 
областей продовжується вакцинація вакциною «Sputnik-V».
Гуманітарна діяльність на НПУТ все ще ускладнюється через 
скорочення доступу до людей, які потребують допомоги. На 
НПУТ Луганської області через  відсутність так званого «дозволу 
на роботу» в установ ООН (термін дії останнього з яких 
закінчився 1 березня) ООН не мала можливості доставляти 
гуманітарні вантажі на НПУТ Луганської області, що призвело до 
тимчасового призупинення гуманітарної діяльності1. У 
Донецькій області закриття контрольного пункту в’їзду-виїзду 
«Новотроїцьке» для переміщення гуманітарних вантажів з 
24 лютого унеможливлює доставку гуманітарних конвоїв ООН на 
НПУТ Донецької області2. 

Упродовж березня безпекова ситуація на сході України 
погіршилась: в регіоні збільшились військова присутність, 
інтенсивність бойових сутичок і використання важкої зброї. Ці 
зміни, які викликають занепокоєння, у поєднанні з ростом 
напруження та все більш войовничою риторикою свідчать про 
підвищення нестійкості поточних домовленостей про припинення 
вогню, досягнутих у липні 2020 року, та можливість повернення до 
динаміки конфлікту до моменту їх укладення. Особливе 
занепокоєння з гуманітарної точки зору викликає збільшення 
бойових дій поблизу критичної інфраструктури водопостачання в 
Донецькій області, наприклад, в районі Ясинуватої (на не 
підконтрольній Уряду території (НПУТ)) та Шумів (на підконтрольній 
Уряду території (ПУТ)), яка забезпечує водопостачання для понад 3 
мільйонів людей по обидва боки «лінії розмежування». Водночас 
фінансування Плану гуманітарного реагування 2021 року (ПГР) 
залишається на дуже низькому рівні (на кінець березня 
профінансовано лише 6 %), що вимагає термінового фінансування 
для забезпечення необхідних ресурсів партнерів для забезпечення 
готовності до гуманітарного реагування.

* Джерело: Служба фінансового моніторингу станом на 1 квітня 2021 р. Деякі внески ще не зареєстровано. Донорів та 
партнерів запрошують зареєструвати внески.
** Джерело: INSO. 

1.  5 квітня одна установа ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), отримала 
«дозвіл на роботу», дійсний до початку жовтня 2021 р. Інші установи ООН ще чекають на рішення.
2.  КПВВ «Новотроїцьке» відновив пропуск гуманітарних вантажів із 15 квітня.
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38,9 млн додатково запланованих/виділених для проєктів 
поза ПГР у 2021 р.
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в березні
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* У Донецькій і Луганській областях

Джерело: Міжнародна неурядова
організація з безпеки (INSO)  

безпекових 
інциденти у березні*534

5     людей
постраждало 
в березні

3
загинуло

2
поранено

Джерело: Освітній кластер

інцидент з 
навчальними 
закладами в березні

1  27 приватних будинків 
пошкоджено 
в березні

Джерело: Кластер житла

КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ 
(БЕРЕЗЕНЬ 2021 Р.)

ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ 

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ

ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 

РОЗПОДІЛ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ ЗА МІСЯЦЯМИ 
(БЕРЕЗЕНЬ 2020 Р. – БЕРЕЗЕНЬ 2021 Р.)** 

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2021 Р.: 
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*
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