
  
 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНО ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ   
1,9 МІЛЬЙОНА ЛЮДЕЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ  

  
(Київ, 19 серпня 2021 р.) У Всесвітній день гуманітарної допомоги гуманітарна спільнота звертається до 
міжнародних донорів з проханням терміново надати кошти для забезпечення найкритичніших потреб 
1,9 мільйона людей на сході України. За перше півріччя 2021 року гуманітарні організації надали 
допомогу понад 800 000 людей по обидва боки «лінії розмежування». Але, якщо не буде залучене 
додаткове фінансування, без підтримки залишаться найбільш незахищені. 
  
За сім років збройного конфлікту, який усе ще триває, мільйони людей у Донецькій та Луганській областях 
опинилися на межі витривалості. Крім того, упродовж 17 місяців дії обмежень на пересування через 
«лінію розмежування», запроваджених для уповільнення розповсюдження COVID-19, збільшилась 
залежність людей від гуманітарної допомоги. 
  
За оцінками гуманітарних організацій на кінець минулого року, у 2021 році на сході України допомоги 
потребують 3,4 мільйона людей. Гуманітарні організації планують надати гуманітарну підтримку та 
соціально-правовий захист 1,9 мільйона найбільш незахищених із них по обидва боки «лінії 
розмежування». Попри наявні обмеження фінансування та гуманітарного доступу, за перше півріччя 
2021 р. ООН та її гуманітарні партнери вже надали допомогу понад 800 000 людей. 
  
«Робота, яку гуманітарна спільнота веде на сході Україні, можлива лише за наявності двох ключових 
складових: гуманітарного доступу та достатнього фінансування. На жаль, поки що цього року ми 
отримали лише 27 % (близько 45,5 млн дол. США) із необхідних 168 млн дол. США для гуманітарної 
допомоги 1,9 мільйона громадян України по обидва боки «лінії розмежування», — зазначила Оснат 
Лубрані, Координаторка системи ООН, Координаторка з гуманітарних питань в Україні. 
  
На сході країни наявних коштів все ще недостатньо для забезпечення потреб людей, оскільки бойові дії 
та пандемія COVID-19 тривають. З огляду на це, гуманітарна спільнота в Україні визначила для 
міжнародних донорів, що для забезпечення пріоритетних та невідкладних гуманітарних заходів до кінця 
2021 р. необхідно залучити 49 млн дол. США. 
  
«Якщо ми не зможемо залучити 49 млн дол. США. упродовж наступних п'яти місяців, більш ніж 600 000 
людей не одержать критично необхідні послуги, та щонайменше 50 медичних закладів на сході України 
не отримають потрібне устаткування для подолання наступної хвилі коронавірусної хвороби COVID-
19. Та ще 107 000 людей у громадах поблизу «лінії розмежування» не зможуть обігріти свої домівки 
узимку»,— підкреслив Ігнасіо Леон Гарсіа, очільник Управління ООН з координації гуманітарних справ в 
Україні, представляючи Пріоритети гуманітарного фінансування. 

  
***  

Запис пресбрифінгу доступний за посиланнями: українською мовою https://bit.ly/2021WHD_briefing_ua.  
  
З Пріоритетами гуманітарного фінансування англійською мовою можна ознайомитись за лінком: 
https://bit.ly/Funding-Priorities2021  
  
Фото: https://bit.ly/3svVHPP  

***  
За додатковою інформацією звертайтесь до Вікторії Грубась за електронною адресою 

viktoriya.hrubas@un.org або телефоном +380 (50) 382 45 41.  
 

*** 

Всесвітній день гуманітарної допомоги 
19 серпня 2003 року через вибух в Canal Hotel у Багдаді (Ірак) загинуло 22 гуманітарних співробітники, у 
тому числі Спеціальний представник Генерального секретаря ООН в Іраку Сержіу Вієйра ді Меллу. П'ять 

https://bit.ly/2021WHD_briefing_ua
https://bit.ly/Funding-Priorities2021
https://bit.ly/3svVHPP
mailto:viktoriya.hrubas@un.org


років потому Генеральна Асамблея прийняла резолюцію, якою об'явила 19 серпня Всесвітнім днем 
гуманітарної допомоги. Щороку в цій день гуманітарні партнери зі всього світу виступають за порятунок, 
добробут та повагу до власної гідності людей, які постраждалих унаслідок криз, та безпеку гуманітарних 
працівників. 

 


