Європейська
комісія

ФАКТИ І ЦИФРИ
Понад 5 млн людей постраждали від
конфлікту, і приблизно 3,4 млн людей
потребують гуманітарної допомоги (УКГС).
Понад 7 000 громадян отримали
поранення та понад 3 000 загинули
(УВКПЛ).
Допомога ЄС на 2014-2020 рр.:
Допомога ЄС у надзвичайних ситуаціях та
для якнайшвидшого відновлення:
1 млрд євро
Гуманітарна допомога держав-членів ЄС:
268,9 млн євро
Гуманітарна допомога від Європейської
Комісії: 154,8 млн євро
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Цивільний захист та гуманітарна допомога Європейського Союзу

Українa
Вступ
Триває сьомий рік конфлікту на сході України, і ситуація в цьому регіоні залишається дуже нестабільною. Щоденні
бойові дії вздовж «лінії розмежування» і надалі завдають шкоди об’єктам цивільної інфраструктури, зокрема житлу,
системам водо- та електропостачання, школам та закладам системи охорони здоров’я. Цивільне населення, яке
мешкає в цьому регіоні, продовжує страждати від наслідків збройного конфлікту. Ці люди мають обмежений доступ
до медичних та інших базових послуг, і в умовах економічної кризи вони зазнають втрати доходів та засобів до
існування, а також страждають від тривалого психологічного стресу.

Якими є потреби?
Конфлікт на сході України, який розпочався у 2014 році, триває. Гуманітарна ситуація залишається складною
уздовж лінії «лінії розмежування». 3,4 млн осіб потребують гуманітарної допомоги. Люди похилого віку становлять
третину всього населення, яке потребує допомоги, що робить цей конфлікт «найстарішою» гуманітарною кризою у
світі.
Розпорядження Уряду України щодо обмеження переміщення людей і товарів продовжують справляти негативний
вплив на потреби і добробут населення. Сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на
непідконтрольних Уряду України територіях, продовжують стикатися з проблемами доступу до виплати пенсій, що
може збільшити ризики поглиблення бідності. На непідконтрольних Уряду України територіях формально
зареєстровано лише декілька гуманітарних організацій, і свобода пересування та доступ до гуманітарної допомоги
є обмеженими. Схід України став регіоном з найбільшою кількістю мінних полів у світі, посівши п’яте місце за
кількістю жертв мін та інших нерозірваних боєприпасів.
Пандемія коронавірусу ще більше ускладнює складну гуманітарну ситуацію: загальні ціни зросли, що призвело до
посилення харчової незахищеності. Тимчасове закриття пунктів перетину кордону ускладнило надання
гуманітарної допомоги на непідконтрольних Уряду України територіях, а також щоденне життя населення.

Цивільний захист
та гуманітарна
допомога

Як ми надаємо допомогу?
Починаючи з 2014 року Європейський Союз та його держави-члени виділили понад 1 млрд євро гуманітарної
допомоги та допомоги на якнайшвидше відновлення. Допомога ЄС спрямована на вирішення нагальних базових
потреб населення районів, які безпосередньо постраждали від конфлікту, а також для внутрішньо переміщених осіб.
Гуманітарні проекти, що фінансуються ЄС, передбачають надання багатоцільової грошової допомоги, забезпечення
базових потреб, притулку, забезпечення водопостачання, захисту, надання медичних послуг (включаючи
психосоціальну допомогу), проведення навчання щодо поводження в надзвичайних ситуаціях, інформування про
мінну небезпеку, а також забезпечення найважливішими побутовими предметами для зимового періоду. Заходи із
зменшення ризиків стихійних лих також вживаються у постраждалих від конфлікту районах східної України.
Європейський Союз, як один з найбільших донорів гуманітарної допомоги у східній Україні, надав понад 154,8 млн
євро допомоги в надзвичайних ситуаціях, з яких 13 млн євро були виділені у 2020 році. Близько половини наданої
допомоги призначено для постраждалого населення, що мешкає на непідконтрольних уряду територіях. Ця
допомога спрямована на найбільш уразливі верстви населення, включаючи домогосподарства, які очолюють жінки,
людей літнього віку, дітей та людей з обмеженими можливостями. Приблизно 12 % фінансування 2020 року
призначено для задоволення потреб, пов’язаних з коронавірусом на сході України. Фінансування використовується
для підтримки Центрів первинної медико-санітарної допомоги та лікарень, забезпечення медичного обладнання,
індивідуальних засобів захисту та гігієнічних наборів. Партнери з гуманітарної допомоги також підвищують
обізнаність про те, як захистити себе від пандемії, орієнтуючись на більшість груп ризику, таких як люди похилого
віку та люди з хронічними захворюваннями, учні у школах і люди, які перетинають контрольно-пропускні пункти.
Генеральний Директорат Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO) працює
в Україні з лютого 2014 року і відіграє ключову роль у сприянні координації гуманітарних питань та обміну
інформацією з різними організаціями, включаючи донорів, органи влади та партнерів. Також ЄС надає допомогу
українським переміщеним особам у Білорусі та Росії.
Гуманітарна допомога, яка фінансується ЄС, надається через органи ООН, недержавні організації та Міжнародний
Комітет Червоного Хреста.
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