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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)

21%

31%

20%

44%

9%

25%

49%

0%
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2,0

6,9

2,5

0

5,6

21,0

28,7

50,1

23,1

27,0

7,2

5,2

20,3

* Джерело: Служба фінансового моніторингу станом на 31 жовтня 2021 р. Деякі внески ще не зареєстровано. Донорів 
та партнерів запрошують зареєструвати внески.
** Джерело: INSO.

1. Враховуються лише випадки фізичного пошкодження закладів.

Безпекова ситуація на сході України в жовтні погіршилась: повідомлялося 
про збільшення бойових дій і пошкоджень цивільної інфраструктури. Це 
свідчить про збільшення нетривкості домовленостей про припинення 
вогню, які були досягнуті в липні 2020 р. Затримання 13 жовтня 
представника не підконтрольної Уряду території (НПУТ) Луганської області 
в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) негативно вплинуло 
на безпекову ситуацію по обидва боки «лінії розмежування» у зв'язку із 
запровадженими обмеженнями доступу та свободи пересування 
Спеціальної моніторингової місії (СММ) Організації з безпеки і співпраці в 
Європі (ОБСЄ), які перешкоджають їй проводити ефективний моніторинг 
дотримання домовленостей про припинення вогню. Після цього випадку 
повідомлялося про збільшення використання важкої зброї та безпілотних 
літальних апаратів (БПЛА). Є занепокоєння, що тимчасово запроваджені 
обмеження роботи СММ ОБСЄ можуть призвести до подальшої ескалації.

35%
ОТРИМАНО 

47,9 млн додатково запланованих/виділених для проєктів 
поза ПГР у 2021 р.

НЕОБХІДНО 
(дол. США)

168,0млн
НЕ ЗАДОВОЛЕНО 
ПОТРЕБ (дол. США)  

109,5млн
ПРОФІНАНСОВАНО 
(дол. США)

58,5млн

Джерело: Кластер води,
санітарії та гігієни

інциденти з об'єктами 
водопостачання 
в жовтні

2
* У Донецькій і Луганській областях

Джерело: Міжнародна неурядова
організація з безпеки (INSO)  

безпекових 
інцидентів у жовтні*520

6     людей
постраждало 
в жовтні

0
загинуло

6
поранено

Джерело: Освітній кластер

інцидент з 
навчальними 
закладами в жовтні1

1  60 приватних будинків 
пошкоджено 
в жовтні

Джерело: Кластер житла

КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ 
(ЖОВТЕНЬ 2021 Р.)

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ

ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 
ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2021 Р.: 
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*

!

!

!

!

!

!

!

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

Дата створення: 11 листопада 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 – жовтень 2021 р. станом на 31 жовтня 2021 р.
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ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ

Епідеміологічна ситуація в Україні значно погіршилась у жовтні, коли було 
зареєстровано рекордні добові рівні випадків COVID-19 (понад 26 000) і 
пов'язаних смертей (734) з початку пандемії. Кількість підтверджених 
випадків на ПУТ Донецької та Луганської областей майже потроїлась у 
жовтні (39 350 проти 15 075 у вересні), а завантаженість ліжок з підведеним 
киснем та відділень інтенсивної терапії досягла, відповідно, 90 % і 70 %, що є 
найвищим по країні. На НПУТ Донецької та Луганської областей, як 
повідомляють, кількість випадків зросла на 75 % та 25 %, відповідно, а рівень 
летальності за повідомленнями становив 9 %. Згідно з повідомленнями, 
завантаженість ліжок у лікарнях на НПУТ перевищувала наявні 
спроможності, а вартість ліків у місцевих аптеках зросла вдвічі.

Після інциденту 13 жовтня було призупинено узгодження «режимів 
тиші» (домовленостей про тимчасове припинення бойових дій в 
окремих районах), координацію якого здійснювала ОБСЄ. Цей механізм 
є необхідним для проведення ремонтів пошкодженої цивільної 
інфраструктури вздовж «лінії розмежування» (напр., насосних станцій, 
водогонів), яка необхідна впродовж зимового періоду, оскільки багато 
мешканців сходу України покладаються на водяні системи опалення 
будинків. Водночас це поки що не вплинуло на координацію «режимів 
тиші» для роботи гуманітарних організацій за допомогою механізму 
цивільно-військової координації, яка продовжується.

Кабінет Міністрів України затвердив нову «Стратегію інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на період до 2024 року». Метою 
Стратегії є сприяння інтеграції ВПО та забезпечення повного доступу ВПО 
до адміністративних, соціальних та інших послуг, зокрема зайнятості та 
забезпечення житлом. У 2017 році було затверджено першу Стратегію 
інтеграції ВПО та впровадження довгострокових рішень, а у 2018 році 
було схвалено План заходів із її реалізації. Дія обох документів 
скінчилась у 2020 році, проте вони не були реалізовані в повному обсязі 
через брак коштів і координації.


