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ГОЛОВНЕ 

На шостому місяці війни в Україні посилюються
бойові дії на півдні країни.

Порт Одеси постраждав 23 липня, лише через
день після укладення угоди про експорт зерна з
Чорного моря.

Зростає кількість постраждалих серед цивільного
населення, оскільки бойові дії в Україні
продовжуються. Наразі підтверджено понад 12
200 повідомлень про загиблих та поранених.

На тлі погіршення гуманітарних та безпекових
умов ООН та партнери доставили 50 тонн життєво
необхідної допомоги для 5 000 людей у
постраждалий Степногірськ.

З 24 лютого гуманітарні організації надали
допомогу 11,65 млн людей у вигляді послуг
захисту, харчових продуктів, водопостачання, ліків
та інших предметів першої необхідності.

25 липня ООН і партнерські організації доставили 50
тонн життєво необхідної допомоги у Запорізьку
область. Фото: ВООЗ/Анне Пеллічеро
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Мапа: звіт про ситуацію (станом на 27 липня 2022 р.)
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АНАЛІЗ  

Загальна безпекова та гуманітарна ситуація

Протягом звітного періоду ситуація в Україні залишалася нестабільною та надзвичайно небезпечною для
цивільного населення, оскільки війна триває вже шостий місяць. 23 липня співробітники ООН в Одесі стали
свідками удару по території порту через день після того, як Російською Федерацією та Україною було досягнуто
домовленостей щодо Чорноморської ініціативи експорту зерна. Вона передбачає поновлення експорту зерна та
іншої сільськогосподарської продукції з України на світові ринки. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш
«беззастережно засудив» удар. Проте по Одеській області було нанесено ще кілька ударів. Як повідомляється, 26
липня було завдано низку ударів по кількох місцях, у тому числі по курортному місту Затока, внаслідок яких було
пошкоджено міст і поранено принаймні одну людину. Згідно з гуманітарними звітами з питань безпеки, цього
місяця Одеська область зазнала ударів 20 разів, що призвело до загибелі 21 цивільної людини, та 50 цивільних
мешканців було поранено.

Крім того, портове місто Миколаїв у сусідній області продовжує зазнавати щоденних обстрілів після низки ударів
минулого тижня. Внаслідок одного з таких ударів було зруйновано склад, у якому зберігалася гуманітарна
допомога. Мер Миколаєва повідомив, що внаслідок ракетних ударів 23 липня було пошкоджено будинки, у тому

(2 Aug 2022)
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числі ще один склад, навчальний заклад, житлові будинки, а також було поранено 5 цивільних осіб. Згідно з
гуманітарними звітами з безпеки, у липні Миколаївська область зазнавала ударів не менше 184 разів, і, крім
пошкодження та руйнування інфраструктури, загинули 22 мирні жителі та 86 отримали поранення.

Бойові дії також були зосереджені на сході, особливо на Донеччині. Слов'янськ на підконтрольній Уряду території
знову потрапив під обстріли, а гуманітарні умови у місті викликають дедалі більше занепокоєння. Мер
Слов'янська розповів, що поточні пошкодження інфраструктури можуть призвести до замерзання та припинення
роботи системи водопостачання взимку, коли температура опуститься нижче нуля. Мер також повідомив, що
систему газопостачання пошкоджено і до зими її вже не вдасться відремонтувати. Він знову закликав мешканців
евакуюватися, поки ще є така можливість. Крім того, за повідомленнями української влади, в Маріуполі
посилюється проблема водопостачання. Місто розташоване на не підконтрольній Уряду території, та мешканці не
мають доступу до безпечної води, або такий доступ обмежений.

Крім того, повідомляється про обстріли Харкова та Харківської області, що призводить до пошкоджень цивільної
інфраструктури та численних загиблих та поранених серед мирних жителів. Очільник області зазначив, що після
обстрілів іноді виникають пожежі, які знищують посіви, зокрема, в одному випадку згоріло 30 га пшениці. А 26
липня повідомлялося, що внаслідок обстрілу було пошкоджено газопровід, і тисячі будинків залишилися без
газу. Колеги з ООН, у тому числі з Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС), останнім часом
частіше відвідують Харків, де наочно спостерігаючи за значними збитками, завданими місту та області.

21 липня компанія «Енергоатом», яка є оператором атомних електростанцій, повідомила про розвиток ситуації на
Запорізькій АЕС, яка викликає занепокоєння. На станції, як повідомляється, зберігається велика кількість
військової техніки, вибухових речовин, боєприпасів та зброї, що становить серйозну загрозу для здоров'я
населення та навколишнього середовища. Станція розташована у Запорізької області на південному сході країни
та з початку березня не підконтрольна Уряду України.

АНАЛІЗ  

Постраждалі серед цивільного населення

Цього тижня, крім східної та південної України, про удари та постраждалих серед цивільного населення
повідомлялося по всій країні. Так, 23 липня повідомлялось про ракетний удар у Кіровоградській області у центрі
країни, яка рідко потрапляє під удари, та обстріли у Сумській області 26 липня. Також було багато повідомлень
про постраждалих серед цивільного населення, які не пов'язані безпосередньо з бойовими діями. Так, згідно з
отриманою інформацією, 20 липня 65-річна жінка померла від тяжких травм, які вона отримала внаслідок вибуху
міни в лісі в селі Міла Київської області двома днями раніше. За повідомленнями, 24 липня у селі Кулиничі біля
Харкова загинув 39-річний чоловік, коли трактор, яким він керував, наїхав на вибухонебезпечний предмет. Двома
днями пізніше, 26 липня, також повідомлялося, що трактор підірвався на міні у Зеленодольську у
Дніпропетровській області. Хоча трактор було пошкоджено, водій не постраждав. 25 липня, згідно з отриманою
інформацією, у Волинській області щонайменше один мирний житель загинув і двоє отримали поранення через
падіння уламків ракет. Того ж дня стало відомо про зіткнення легкового автомобіля з військовою вантажівкою у
не підконтрольній Уряду частині Запорізької області. Постраждала сім'я із чотирьох людей.

Загальна кількість підтверджених постраждалих серед цивільного населення після п'яти місяців війни наразі
перевищує 12 000. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) станом на 24 липня підтвердила
12 272 постраждалих серед цивільного населення з 24 лютого — 5 237 загиблих (зокрема 2 019 чоловіків, 1 379

(2 Aug 2022)
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https://ukraine.un.org/en/191888-ukraine-civilian-casualties-24-july-2022


UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 27 Jul 2022

С. 4 з 14
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 2 Aug 2022 

жінок, 164 хлопчики та 143 дівчинки) та 7 053 поранених (зокрема 1 384 чоловіки, 1 017 жінок, 215 хлопчиків і 150
дівчинок). Понад половина постраждалих (6 849) була зареєстрована та підтверджена у Донецькій та Луганській
областях на сході. Як зазначає ММПЛУ, фактичні цифри значно вищі, адже дані з деяких місць надходять із
затримкою, а багато звітів все ще не отримали підтвердження, а продовження війни означає, що кількість
постраждалих зростатиме щодня.

АНАЛІЗ  

Інші порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права

Серед конкретних питань прав людини, порушених на цьому тижні, Уряд Нідерландів оголосив 27 липня, що
направив групу судово-медичних експертів в Україну для надання допомоги у збиранні доказів ймовірних
порушень та злочинів. «З 24 лютого 2022 року ми спостерігаємо масштабні порушення прав людини в Україні –
вбивства, сексуальне насильство, руйнування будинків та лікарень», – йдеться у заяві Уряду Нідерландів.
Команда з 30 багатопрофільних фахівців діє за мандатом Міжнародного кримінального суду.

Крім цього, виконувачка обов'язків Голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та
співробітництва в Європі Антьє Ґраве в заяві від 25 липня засудила те, що вона назвала переслідуванням
українських громадян-членів Місії, у тому числі затриманих на не підконтрольних Уряду територіях Донецької та
Луганської областей, відкинула звинувачення проти них і закликала до їх негайного та беззастережного
звільнення. З початку війни у лютому ОБСЄ, Місію та її членів звинувачували у різних злочинах, у тому числі у
шпигунстві. Хоча агентства та партнери ООН, які до війни діяли на територіях поза урядовим контролем,
продовжують здійснювати свою гуманітарну діяльність, зростає занепокоєння щодо продовження заходів
реагування, якщо наявні бюрократичні та оперативні складнощі не будуть розв’язані, і щодо того, як це вплине на
співробітників, які залишились на цій території.

Крім того, 25 липня міжнародна організація Internews опублікувала звіт, в якому робиться висновок про те, що
вторгнення в Україну вплинуло на поширення хибної інформації про пандемію COVID-19 у низці гуманітарних
контекстів. Організація пояснює, що її «методологія відстеження чуток» дозволяє аналізувати відгуки спільноти,
щоб зрозуміти та реагувати на «надії, страхи, питання та побоювання, які часто сприяють поширенню
неправдивої інформації», і що вона «задокументувала помітний вплив вторгнення в Україну на чутки про COVID-
19, дані про які було зібрано». Повідомляється, що під час вторгнення серед таких прикладів поширення
неправдивої інформації є твердження, що, наприклад, COVID-19 зник або більше не є пріоритетом, а також те, що
COVID-19 є і завжди був містифікацією. Як повідомляє Internews, результати аналізу призначені для організацій,
які працюють у сфері охорони здоров'я з вразливими спільнотами в гуманітарних контекстах.

(2 Aug 2022)

АНАЛІЗ  

Тенденції переміщення населення

Цього тижня надходило відносно мало інформації про цивільне населення, яке залишає райони активних
бойових дій. Міська влада Миколаєва повідомила 25 липня, що близько 130 осіб було успішно евакуйовано з
прифронтових населених пунктів області та доставлено автобусами до Одеси. Також цього тижня 24 липня
повідомлялось про те, що понад тисячу приватних транспортних засобів стояли в черзі протягом кількох днів на
блокпості у Василівці на не підконтрольній Уряду території Запорізької області, і їм не дозволяли виїжджати на

(1 Aug 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/war-ukraine-dutch-support-investigations-war-crimes
https://reliefweb.int/report/ukraine/osce-smm-acting-head-mission-refutes-claims-and-denounces-persecution-national-mission-members-demands-immediate-and-unconditional-release-those-deprived-their-liberty
https://reliefweb.int/report/ukraine/how-2022-russian-invasion-ukraine-influencing-covid-19-misinformation-ten-humanitarian-contexts-five-data-trends
https://t.me/mykolaivrada/3850
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підконтрольну Уряду територію та їхати на північ у бік Запоріжжя. Повідомляється, що тисячі людей, переважно з
Мелітополя та сусідньої Херсонської області, кілька днів чекали в автомобілях — у спеку та з обмеженим або
відсутнім доступом до укриттів, водопостачання, засобів гігієни чи медичної допомоги. За інформацією, шестеро
людей померли, поки чекали на виїзд.

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  

Гуманітарне реагування

Вже п'ять місяців гуманітарні працівники на місцях продовжують цілодобово працювати, щоб допомогти
постраждалим та нужденним. З 24 лютого понад 400 установ ООН та гуманітарних організацій змогли надати
різні види допомоги 11,65 млн людей. Проте проблеми з доступом залишаються серйозною перешкодою для
гуманітарних організацій, які намагаються допомогти людям у прифронтових громадах і районах за лінією
фронту. Попри небезпеку та обстріли поблизу місця розвантаження, 25 липня ООН та гуманітарні партнери
доставили 50 тонн гуманітарної допомоги для майже 5 000 людей у підконтрольний Уряду населений пункт
Степногірськ Запорізької області. Серед доставлених вантажів були ліки, харчові продукти, ковдри, речі для дітей
тощо, надані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Всесвітньою продовольчою програмою, Міжнародною
організацією з міграції, організаціями «Людина в біді» та Save the Children. Місто Степногірськ сильно
постраждало від бойових дій, там немає водопостачання, не працюють банки та банкомати. Частину
гуманітарної допомоги також буде доставлено до сусіднього сильного постраждалого Приморського. Проте
спочатку колона призначалася для іншого сильно постраждалого міста — Пологи у районах Запорізької області,
які наразі не контролюються Урядом України. У своїй заяві Координаторка з гуманітарних питань в Україні
закликала всі сторони сприяти доставленню допомоги до всіх постраждалих районів. Наразі ООН та гуманітарні
партнери не змогли доставити гуманітарні колони до районів, не підконтрольних Уряду України.

(1 Aug 2022)

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

З початку війни постраждало близько 5,7 млн дітей шкільного віку, у т. ч. 3,6 млн через закриття закладів
освіти. На здатність вчитися також сильно впливає те, що діти наразі потерпають від значних
психологічних травм та стресу, зумовлених конфліктом, що призводить до ризику припинення навчання в
школі та застосування негативних механізмів пристосування. 

Міністерство освіти і науки України (МОНУ) повідомило, що по всій країні було пошкоджено близько 2 200 і
повністю знищено 220 закладів освіти.  

Згідно з нещодавнім Оцінюванням потреб у сфері освіти,  75 % постраждалих учнів навчаються онлайн, а
11 % (3 500 із 31 347) шкільних і навчальних закладів недоступні для освітніх заходів, оскільки
використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб, що ще більше порушує навчальний

(2 Aug 2022)

Освіта

212000

Потреби

https://reliefweb.int/report/ukraine/statement-humanitarian-coordinator-ukraine-osnat-lubrani-convoy-stepnohirsk-enukru
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/nas_education_20220624_ukr_corrected.pdf
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процес. У Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Хмельницькій областях
перебуває найбільше внутрішньо переміщених осіб, тоді як Запорізька, Київська та Харківська області
повідомили про найвищий рівень відтоку вчителів: 43 000 вчителів були переміщені через війну. 

Партнери Кластера надали освітні послуги близько 212 000 дітей і вчителів, що приблизно на 4 000 осіб
перевищує показник минулого тижня.

Майже 182 000 дітей шкільного віку, які постраждали від війни, продовжують навчатися завдяки допомозі у
самонавчанні, а також запровадженим системам психологічної підтримки, розповсюдженню навчальних
наборів, розважальних матеріалів та ремонту або реконструкції класних кімнат. 

Близько 7 200 вчителів та інших працівників освіти пройшли тренінги з психосоціальної підтримки та
механізмів перенаправлення для дітей. 

Понад 23 000 маленьких дітей (3–5 років) отримали набори для раннього розвитку дитини або інші
навчальні матеріали. 

Через воєнні дії, які тривають, повернення до школи на новий навчальний рік (2022/2023) і вступна
кампанія до університетів можуть виявитися неможливими. Крім того, якщо учні і надалі будуть
покладатися на онлайн-навчання, ймовірно, знадобляться додаткове обладнання та послуги.

Відсутність укриттів та систем раннього попередження, підключених до шкіл, також може призвести до
перенесення початку навчального року у вересні, оскільки ці вимоги МОНУ повинні бути виконані, щоб
школи знову відкрилися.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Якість телекомунікаційних послуг погіршилася через постійні спроби злому, глушіння каналів, розсилання
спаму/фішингу та інших форм мережевого саботажу. В результаті майже у всіх провайдерів інтернет-послуг
та провайдерів послуг GSM трапляються перебої в обслуговуванні.

Кластер надав послуги з безпечного підключення до Інтернету 258 співробітникам (активним
користувачам) з 12 гуманітарних організацій, включаючи установи ООН та міжнародні НУО, у двох
гуманітарних міжвідомчих офісах у Дніпрі та Львові, що на 8 % більше у порівнянні з минулим тижнем.

(2 Aug 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

Потреби

Реагування
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З моменту створення чат-бота ТНС «вБезпеці» 20 червня 9 100 користувачів в Україні отримали доступ до
інформації, пов’язаної з гуманітарною допомогою, що на 6 % більше, ніж минулого тижня.

Обмежений доступ до прифронтових районів та різні місця базування окремих агенцій ООН.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Близько 10,2 млн людей по всій Україні терміново потребують допомоги у сфері продовольчої безпеки та
засобів до існування.

За останні два тижні липня 45 партнерів Кластера надали харчові продукти та засоби для існування більш
ніж 1,5 млн людей у всіх областях. У прифронтових населених пунктах на сході України розподілено понад
700 тонн продовольчих наборів.

Лише у липні Кластер отримав від місцевих адміністрацій запити на допомогу більш ніж 110 000 людей у 7
областях, яким не планувалось надавати підтримку у рамках поточних заходів партнерів. Кластер
продовжує зіставляти запити із можливостями партнерів, проте залишаються прогалини у наданні
своєчасної підтримки.

У рамках допомоги щодо забезпечення засобів до існування партнер Кластера неурядова організація Help-
Hilfe zur Selbsthilfe e.V. вакцинувала майже 20 000 голів худоби у Київській і Чернігівській областях на
півночі, у Сумській області на північному сході, у Донецькій та Харківській областях на сході та Херсонській
області на півдні.

Організація Operation Mobilisation International допомогла 100 людям, переважно літнього віку, засадити
присадибні городи на Чернігівщині.

Угорська екуменічна служба допомоги надає підтримку сільськогосподарським кооперативам Івано-
Франківської та Львівської областей та місту Київ.

Естонська рада у справах біженців проводить навчання та реалізує проєкти з наданням бізнес-грантів у 8
областях.

(2 Aug 2022)

Продовольча безпека та засоби до існування

Потреби

Реагування

Прогалини
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Відсутність безперешкодного гуманітарного доступу до не підконтрольних Уряду територій призводить до
затримок у визначенні потреб та їх задоволенні шляхом надання своєчасної та відповідної продовольчої
допомоги та впровадження заходів із забезпечення засобів до існування.

Деякі партнери, які працюють у всіх областях, стикаються з нестачею фінансування та не можуть
забезпечувати підтримку більшій кількості людей.

Ґрунтуючись на поточній практиці партнерів з розподілу продовольчої допомоги, необхідно вжити заходів
для уникнення дублювання одержувачів допомоги.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, близько 12,1 млн людей в Україні потребують медичної допомоги та медичних засобів.

Партнери Кластера повідомили про завершення або продовження заходів у 550 населених пунктах України
з охопленням 4,4 млн людей.

З 10 по 14 липня Агентство ООН у справах біженців надало індивідуальну та групову психосоціальну
підтримку майже 430 внутрішньо переміщеним особам та іншим постраждалим у Дніпропетровській
області.

Програма розвитку ООН доставила 8 машин швидкої допомоги до громад Одеси, Сум, Чернігова та
Харкова, які постраждали від війни.

Як показують висновки Internews, згадані раніше, війна вплинула на поширення неправдивої інформації
про COVID-19 і, відповідно, посилила недовіру до Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших
партнерів, зокрема щодо вакцинації

(2 Aug 2022)

Охорона здоров’я

4.4M

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА (2 Aug 2022)

Логістика

https://reliefweb.int/report/ukraine/how-2022-russian-invasion-ukraine-influencing-covid-19-misinformation-ten-humanitarian-contexts-five-data-trends
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Своєчасне доставлення товарів гуманітарної допомоги, особливо у важкодоступні райони, в умовах
постійної небезпеки та логістичних обмежень.

У період з 18 по 24 липня Кластер отримав понад 630 000 м3 вантажів від Кластерів житла та
непродовольчих товарів, продовольчої безпеки та засобів до існування, водопостачання, санітарії та гігієни
для зберігання у Дніпрі та Ряшеві (Польща). З початку війни Кластер здійснив транспортну обробку (тобто
забезпечив зберігання та/або перевезення) майже 25 000 м3 гуманітарних вантажів.

30 (тридцять) гуманітарних організацій повідомили про 86 складів в Україні та сусідніх країнах у рамках
проведення аналізу місткості гуманітарних складів. Найвищі складські потужності було відзначено у
Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях.

Брак інформування та обміну інформацією щодо запланованих заходів, логістичних потреб та плани
розподілу для планування спільних логістичних послуг.

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

Близько 15,7 млн людей в Україні потребують допомоги та соціально-правового захисту.

У Запорізьку область щодня прибуває в середньому 1 000 вимушених переселенців. Багато хто стикається
з серйозними проблемами, пов'язаними з доступом до документації та реєстрації для отримання
допомоги. Продовжується тенденція повернення людей у місця постійного проживання; проте, як
повідомляється, це спричинено відсутністю економічних альтернатив та проблемами з доступом до житла.

Партнери Кластера разом з іншими гуманітарними організаціями та органами влади у різних секторах
об'єднали зусилля для надання допомоги у підготовці до зими та пошуку альтернативних житлових рішень
для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у навчальних закладах по всій Україні.

(2 Aug 2022)

Захист

5.06M

Потреби

Реагування
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З 18 по 25 липня Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) здійснило 63 моніторингові візити до
пунктів перетину кордону з Молдовою, Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Під час цих
візитів УВКБ ООН надало юридичну допомогу більш ніж 70 людям, надало консультації з питань захисту
майже 440 особам, організувало соціальний супровід для 30 людей та надало транспортні послуги для 8
осіб.

За погодженням з Державною прикордонною службою України УВКБ ООН встановило інформаційний щит
із матеріалами з питань захисту у пункті пропуску Староказаче (Одеська область) — Тудора (Молдова) для
інформування людей, які перетинають кордон (у середньому 1 000 осіб на день).

За останній тиждень УВКБ ООН та партнери провели індивідуальні та групові сесії психосоціальної
підтримки для більш ніж 670 людей у Дніпрі. У Вінниці понад 350 людей скористалися послугами
соціально-правового захисту, такими як соціальний супровід, психологічні консультації та групові сесії
психосоціальної підтримки. В Івано-Франківській і Закарпатській областях соціальний супровід отримали
320 постраждалих, психологічну допомогу отримали понад 650 людей. У Чернівцях проведено понад 200
індивідуальних психологічних консультацій, організовано 46 консультацій із соціальних питань.

Субкластер із питань захисту дітей налагодив територіальну координацію у Дніпрі та провів перше
засідання за підтримки Обласного центру соціальних служб та у справах дітей.

У Чернівцях при Чернівецькій міській раді було створено Раду з питань внутрішньо переміщених осіб для
підтримки зв'язків з гуманітарними організаціями, а також для виявлення та задоволення основних
потреб внутрішньо переміщених осіб.

Станом на середину липня року понад 2 млн людей все ще потребують соціально-правового захисту, це
люди які проживають, головним чином, у Сумській, Херсонській і Чернігівській областях.

Забезпечення допоміжними пристроями людей з інвалідністю та людей похилого віку залишається
суттєвою прогалиною, оскільки багато людей, які вже були внутрішньо переміщеними особами з
постраждалих районів, були змушені залишити свої пристрої та не могли дозволити собі придбати їх у
нових громадах.

Потреба в допомозі постраждалим від мін є високою, оскільки зараз значні території забруднені мінами та
вибухонебезпечними предметами, а внутрішньо переміщені особи повертаються до районів постійного
проживання, які раніше сильно постраждали від бойових дій.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(2 Aug 2022)

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

961000
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Близько 11,2 млн людей в Україні потребують допомоги у сфері забезпечення житлом та
непродовольчими товарами. Крім того, 1,7 млн людей потребують допомоги напередодні зими, а саме
підтримки щодо забезпечення житлом і непродовольчими товарами.

З 14 по 20 липня понад 27 000 людей отримали допомогу шляхом ремонту житла та надання будівельних
матеріалів, підтримки для оренди житла та наборів непродовольчих товарів у 23 областях. Близько 130
людей у 2 областях отримали виплати на оренду житла та понад 2 000 осіб отримали допомогу щодо
проживання.

Станом на 20 липня 2022 року близько 940 000 людей по всій Україні отримали послуги Кластера. Наразі у
країні налічується 79 операційних партнерів, які надають підтримку у сфері житла та непродовольчих
товарів. 

Після останнього удару по Вінниці 14 липня, внаслідок якого постраждав житловий будинок, Агентство ООН
у справах біженців (УВКБ ООН) у тісній співпраці з місцевою владою надало брезент та покрівельне
покриття для захисту та ремонту пошкоджених будівель.

Організація-партнер УВКБ ООН направила предмети першої необхідності в рамках реагування на ракетний
обстріл, внаслідок якого 15 липня було зруйновано центр компактного проживання, де перебувало майже
170 внутрішньо переміщених осіб на заводі «Південмаш» у Дніпрі.

УВКБ ООН провело дрібний ремонт у 14 місцях для внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області.

Фінансування залишається проблемою: Кластер отримав лише 22 % фінансування з 366,6 млн дол. США,
необхідних для допомоги людям у сфері житла та НПТ до кінця серпня.

Близько 3,2 млн людей досі не отримали підтримки в секторі житла та НПТ.

Нестача персоналу для координації питань житла та НПТ на обласному рівні та обмежена кількість
операційних партнерів перешкоджають наданню допомоги, особливо з урахуванням того, що восени
очікується збільшення кількості людей, які потребуватимуть допомоги у цьому секторі.

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(2 Aug 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

4.3M

Потреби
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Близько 13 млн людей в Україні потребуватимуть допомоги у сфері водопостачання, санітарії та гігієни. До
них належать внутрішньо переміщені особи в центрах компактного проживання та приймаючих громадах,
люди, які постраждали від пошкоджень систем водопостачання та нестачі витратних матеріалів для
очищення води.

Інфекційні захворювання, пов’язані з водою, гігієною та санітарією, становлять ризик для здоров’я
населення в районах, постраждалих унаслідок конфлікту.

Майже 4,3 млн людей в Україні отримали допомогу від партнерів Кластера ВСГ.

Станом на середину липня більшість людей були охоплені оперативною та технічною підтримкою
постачальників послуг та ремонтом пошкоджень (2,9 млн людей). Близько 975 000 осіб отримали
пов’язані непродовольчі ВСГ товари (наприклад, мило, відра, каністри тощо), а 495 000 людей отримали
запаси води. Крім того, 190 000 осіб скористалися послугами з ремонту чи встановлення об’єктів ВСГ у
різних установах та центрах компактного проживання.

Відносно невелика кількість організацій активно реагують на запити щодо підтримки у сфері ВСГ. Крім того,
лише окремі організації готові реагувати на можливі пошкодження у мережах централізованого
теплопостачання у зимові місяці.

Реагування

Прогалини

СТАТУС СЕКТОРУ 

людей отримали допомогу

З 15,7 млн людей, які потребують гуманітарної допомоги, партнери в Україні планують охопити
багатоцільовою грошовою допомогою 2 млн.

Станом на 20 липня майже 2,26 млн людей отримали грошову допомогу по всій країні на суму 474 млн
дол. США, що становить 100 % цільового показника, та на 18 % більше порівняно з попереднім місяцем.

(2 Aug 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД)

2.28M

Потреби

Реагування

Прогалини

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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Робоча група з питань грошової допомоги у рамках цільової робочої групи та в консультаціях з Урядом
України, донорами та Світовим банком розробляє нову модель для уточнення поточної стратегії
планування підтримки, яка включатиме соціально-економічні фактори/фактори бідності, вплив конфлікту
та критерії чутливості до переміщення та індивідуальної вразливості.

ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 27 липня

Гуманітарні організації в Україні отримали 93 % з 2,25 млрд дол. США, зазначених у піврічному Екстреному
зверненні щодо надання гуманітарної допомоги. ООН та її партнери переглядають звернення, щоб гарантувати,
що гуманітарна допомога досягне всіх, хто її потребує, особливо в сильно постраждалих районах, до багатьох з
яких гуманітарний доступ обмежений.

Близько 40 % від суми фінансування було отримано від Сполучених Штатів Америки (847 млн дол. США),
Європейської Комісії (275 млн дол. США), Японії (99 млн дол. США), Канади (87 млн дол. США) та Німеччини
(69 млн дол. США). Крім того, внески від майже 482 донорів з приватного бізнес-сектору на гуманітарне
реагування в Україні перевищили 1,6 млрд дол. США.

Гуманітарний фонд для України (ГФУ) є важливим джерелом фінансування діяльності з надання допомоги в
країні. З 24 лютого Фонд виділив 91 млн дол. США на 55 проєктів, що реалізуються 38 партнерами по всій країні
та призначаються для допомоги 4,9 млн людей, переважно на сході та півночі країни. Приблизно 18 % коштів
було виділено безпосередньо 10 національним організаціям, які реалізують щонайменше 15 проєктів поблизу
лінії фронту, підтримуючи найбільш критично вразливих людей. Ще 53 % фінансування було виділено 20
міжнародним НУО і 29 % — 8 установам ООН.

З початку року донори та партнери внесли майже 197 млн доларів США у ГФУ, допомагаючи тим, хто найбільше
постраждав від війни, у тому числі 177 млн доларів США у вигляді сплачених внесків і 20 млн доларів США у
вигляді зобов’язань і запланованих, але ще не сплачених внесків. Найбільшими донорами Фонду у 2022 році
наразі є Великобританія (42 млн дол. США), Канада (31 млн дол. США), Нідерланди (22 млн дол. США), Німеччина
(19 млн дол. США), та Австралія (11 млн дол. США).

20 липня Фонд оголосив четверте резервне виділення коштів на 2022 рік у розмірі 25 мільйонів доларів США для
підтримки зусиль із задоволення невідкладних гуманітарних потреб відповідно до Плану з підготовки до зими
2022–2023. Пріоритетними напрямками виділення коштів є утеплення житла та пошкоджених будинків, а також
забезпечення віддалених та сільських районів східних та північних областей основними предметами першої
необхідності у зимовий період. 

(2 Aug 2022)

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  

Корисні контакти

(6 Jun 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/usaidukraine-rapid-response-russias-invasion-ukraine-july-11-2022
https://data.humdata.org/viz-ukraine-ps-tracker/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-response-ukraine-crisis-2022-may-2022
https://cbpf.data.unocha.org/#contribution_heading
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-2022-fourth-reserve-allocation-strategy-14-july-2022-enruuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
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Для отримання додаткової інформації відвідайте:

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr
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Повідомлення про авторські права

Запобігання сексуальній експлуатації та сексуальній нарузі. Гуманітарна допомога є безплатною!
Якщо вас просять заплатити, зробити щось неправомірне або надати послугу чи виконати дію
сексуального характеру в обмін на допомогу, відмовтеся і напишіть на адресу seareferral@un.org або
зателефонуйте на гарячу лінію нашого партнера 0-800-309-110 / 0-800-30- 77-11 / 0-800-331-800.

Для НУО. Для отримання додаткової інформації щодо участі у заходах з гуманітарного реагування в Україні
звертайтесь до Маріо Трутманна за адресою trutmann@un.org.

СИСТ ЕМА ГУМАНІТАРНИХ СПОВІЩЕНЬ. Для отримання додаткової інформації про систему гуманітарних
сповіщень звертайтесь до Іване Бочорішвілі за адресою bochorishvili@un.org

ДЛЯ ПРИВАТ НОГО СЕКТ ОРУ. Попри термінову потребу в гуманітарній допомозі УКГС закликає компанії
утримуватися від надсилання довільної допомоги, яка може не відповідати наявним потребам або
міжнародним стандартам якості. Благодійникам рекомендується надсилати фінансові/грошові
пожертвування замість пожертвувань у натуральній формі. Водночас просимо компанії, які бажають
пожертвувати товари або послуги в натуральній формі, зв’язатися з УКГС та надати якомога докладнішу
інформацію, в тому числі про тип та обсяг пожертвувань, терміни доставлення, дані про доставлення та
будь-які інші умови. Після цього ми направимо вас до найбільш відповідної організації-одержувача. Для
отримання докладної інформації просимо звертатися до Карен Сміт, радниці УКГС з питань взаємодії з
приватним сектором, за адресою ochaers-ps@un.org.

https://www.facebook.com/ochaukraine/
https://twitter.com/OCHA_Ukraine
https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr
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https://www.un.org/ru/about-us/terms-of-use
https://www.un.org/ru/about-us/privacy-notice
https://www.un.org/ru/about-us/copyright
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