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Охорона здоров’я 

Житло та 
непродовольчі 
товари

Захист

Вода, санітарія 
та гігієна

Загальні послуги 
та підтримка

Багатоцільова 
грошова допомога 

Освіта

Продовольча 
безпека та засоби 
до існування 

Кластер не 
зазначено

ЗАГАЛОМ 168,0

Профінансовано 
(млн дол. США)

Потреба 
(млн дол. США)

Фінансування за кластерами
(% та у млн дол. США)
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За рік дії домовленостей про припинення вогню, які набрали чинності 
27 липня 2020 року, кількість безпекових інцидентів зменшилась на 32 %1. 
З кінця липня кількість безпекових інцидентів почала зростати, зокрема 
на ділянках розведення сил у Луганській області. Безпекова ситуація 
погіршується, та очікується ріст коронавірусного захворювання COVID-19. 
Проте гуманітарні потреби постраждалого населення залишаються не 
повністю забезпеченими, а План гуманітарного реагування (ПГР) 
2021 року значної мірою недофінансований (отримано 26 % коштів)2.

* Джерело: Служба фінансового моніторингу станом на 2 серпня 2021 р. Деякі внески ще не зареєстровано. Донорів та 
партнерів запрошують зареєструвати внески.
** Джерело: INSO. 

1. За даними міжнародної організації з питань безпеки INSO.
2. За інформацією служби фінансового моніторингу Financial Tracking Service.
3. Дані вакцинації РНБО.
4. Міністерство з питань реінтеграціїї тимчасово окупованих територій.

Кількість постраждалих серед цивільного населення скоротилась на 
26 % (з 136 до 100) за 12 місяців після набуття чинності домовленостей 
про припинення вогню. Крім того, кількість постраждалих унаслідок 
активних бойових дій скоротилась на 80 %: за даними УВКПЛ, із 
27 липня 2020 р. до 27 липня 2021 р. зареєстровано 17 постраждалих 
серед цивільного населення внаслідок артилерійських обстрілів, 
обстрілів із стрілецької зброї, легкого озброєння та БПЛА проти 93 за 
попередні 12 місяців. Водночас кількість постраждалих від наземних мін 
та вибухонебезпечних предметів-залишків війни (ВЗВ) із січня по 
червень 2021 р. зросла до 42 проти 35 за аналогічний період 2020 р.

У липні обласні органи влади в Донецькій області (ПУТ) ухвалили 
надання компенсації на суму 36,3 млн грн за зруйноване житло для 149 
постраждалих. Із січня по червень 2021 року 37 мешканців Донецької 
області та шість мешканців Луганської області отримали компенсацію за 
зруйноване житло на суму 17 млн грн (630 000 дол. США). Очікується, що 
у 2021 році принаймні 380 осіб отримають компенсацію за зруйноване 
або пошкоджене житло4.

ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ 

1. Враховуються лише випадки фізичного пошкодження закладів.Кількість нових випадків COVID-19 почала зростати загалом по країні та 
по обидва боки «лінії розмежування». На не підконтрольних Уряду 
територіях (НПУТ) Луганської та Донецької областей за місяць 
захворюваність вже зросла на 27 % і 15 %, відповідно, та пік очікується 
наприкінці серпня. Крім того, темпи вакцинації на підконтрольних Уряду 
територіях (ПУТ) двох постраждалих областей відрізняються: кількість 
вакцинованих у Донецькій області (ПУТ) подвоїлася, порівняно з 
червнем, а в Луганській області вакцинація уповільнилась3. Крім того, на 
НПУТ, як повідомляється, відновилася вакцинація після доставлення 
вакцини «Спутник Лайт», однокомпонентного варіанту «Спутник V».
18 млн грн було виділено на житлову підтримку для внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО). 7 липня Уряд розподілив субвенцію в сумі 
18 млн грн (660 000 дол. США) для придбання житла для 200 ВПО в 11 
областях, у тому числі Луганській та Донецькій областях. Крім того, 
21 липня 150 ВПО були обрані для отримання пільгового іпотечного 
кредитування за рахунок програми житлової підтримки ВПО в розмірі 
25,5 млн євро, наданих німецькою кредитною установою для відбудови 
KfW. 14 липня Парламент України ратифікував Фінансову угоду «Програма 
з відновлення України» з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо 
залучення 340 млн євро для відновлення постраждалих унаслідок 
конфлікту регіонів та областей зі значною кількістю ВПО.

26%
ОТРИМАНО 

37,5 млн додатково запланованих/виділених для проєктів 
поза ПГР у 2021 р.
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(дол. США)

43,7млн

Джерело: Кластер води,
санітарії та гігієни

інциденти з об'єктами 
водопостачання 
в липні

2
* У Донецькій і Луганській областях

Джерело: Міжнародна неурядова
організація з безпеки (INSO)  

безпекових 
інциденти в липні*523

6     людей
постраждало 
в липні

0
загинуло

6
поранено

Джерело: Освітній кластер

інцидент з 
навчальними 
закладами в липні1

1  52 приватних будинки 
пошкоджено 
в липні

Джерело: Кластер житла

КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ 
(ЛИПЕНЬ 2021 Р.)

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ

ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 

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

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2021 Р.: 
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*
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Дата створення: 11 серпня 2021 р.      Джерела: УКГС, УВКПЛ, ПГР 2021 р., INSO, Служба фінансового моніторингу, Кластери      Зворотний зв’язок: ochaukraine@un.org     www.unocha.org

УКРАЇНА
Огляд гуманітарної ситуації – липень 2021 р. станом на 31 липня 2021 р.
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https://fts.unocha.org/appeals/1015/summary
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
https://www.minre.gov.ua/news/z-pochatku-roku-minreintegraciyi-vyplatylo-ponad-17-mln-gryven-kompensaciy-za-zruynovane-zhytlo?fbclid=IwAR1GPyQNixWhMowemrl5YL1w_JTM9HDUYKohZwQna2gpC4uJPnBZoGczqeg

