
 
Місією Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних справ (УКГС) є 

координація глобальних заходів реагування на надзвичайні ситуації задля збереження життя і захисту населення у ситуації гуманітарної кризи. 
Ми виступаємо за ефективну роботу всіх сторін у відповідності до гуманітарних принципів задля загального блага. 

www.unocha.org 

Звіт створено Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) в Україні у співпраці з гуманітарними партнерами. Він 
охоплює період з 12:00 (СЄЧ) 4 квітня по 12:00 (СЄЧ) 6 квітня. Орієнтовна дата публікації наступного звіту – 8 квітня.  

 

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ (ЕКСТРЕНЕ ЗВЕРНЕННЯ 2022) 
  

    

 

12 млн 
людей потребують 

допомоги 
(джерело: Екстрене 

звернення 2022)1 

6 млн 
планується надати допомогу 
(джерело: Екстрене звернення 

2022) 

1,4 млн 
отримали допомогу 

(джерело: УКГС ООН) 

1,1 млрд 
необхідне фінансування 

(дол. США) 
(джерело: Екстрене звернення 

2022) 

58 % 
надано 

(джерело: FTS) 

 
1 З огляду на масштаби та напрямок поточної військової операції, очікується, що постраждають 18 млн людей. Очікується, що 12 млн людей потребуватимуть 
гуманітарної допомоги, а 6 млн людей з найбільш невідкладними гуманітарними потребами буде надано допомогу за рахунок ресурсів, залучених у рамках Екстреного 
звернення, включаючи 2,1 млн ВПО протягом перших трьох місяців. Станом на 1 березня Екстрене звернення 2022 року замінює План гуманітарного реагування 
(ПГР) 2022 року. 

Україна: гуманітарні наслідки 
Звіт про поточну ситуацію  
Станом на 12:00 (східноєвропейський час (СЄЧ)) 6 квітня  

Оформити підписку на звіт про поточну ситуацію від УКГС можна тут  

 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-31-march-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://fts.unocha.org/
https://humanitarianresponse.us10.list-manage.com/subscribe?u=b1db23403a9cc1628fc6a4e0c&id=2c6dcf9671
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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 
• Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомляє, що близько 7,1 млн людей стали внутрішньо 

переміщеними особами, унаслідок чого загальна кількість людей, які були переміщені всередині країни та 
перетнули кордони, сягнула 11,4 млн осіб. За даними МОМ, найбільш актуальними потребами постраждалого 
населення є підтримка у грошовій формі, включаючи доступ до грошей, медикаментів та медичних послуг, а 
також транспорт.  

• Станом на 6 квітня агенції ООН та гуманітарні партнери Групи з надання грошової допомоги під спільним 
керівництвом ACTED та УКГС надали багатоцільову грошову допомогу на суму близько 15,4 млн дол. США 
68 000 осіб по всій Україні.  

• 5 квітня четвертий конвой, організований ООН, за сприяння УКГС через Систему гуманітарної нотифікації, 
доставив вісім фур з критично важливими предметами першої необхідності для близько 17 000 людей у 
Сєвєродонецьку (Луганська область).  

• Станом на 6 квітня Програма розвитку ООН (ПРООН) повідомляє про доставку 50 % замовлених Урядом України 
предметів невідкладної медичної допомоги, які покривають потреби близько 100 000 людей.  

• Маріуполь (Донецька область) знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. За словами місцевої ради, 
ситуація є набагато гіршою, ніж у Бучі та інших передмістях Києва, де, за повідомленнями, мали місце воєнні 
злочини проти цивільного населення. Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав міжнародну спільноту 
допомогти з проведенням евакуації 130 000 людей, які все ще залишаються блокованими у місті без доступу до 
їжі, води та ліків.   

• Через посилення активних бойових дій та обстрілів на сході України, Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук 
закликає жителів східних Донецької, Луганської та Харківської областей евакуюватися, поки це ще можливо, 
попереджаючи, що подальша ескалація потенційно може призвести до закриття коридорів для евакуації.  

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ 
Загальна гуманітарна ситуація. Бойові дії тривають, і 4–5 квітня сирени повітряної тривоги та вибухи пролунали в 
кількох областях. Ситуація в найбільш постраждалих районах на півночі, півдні та сході України стає дедалі 
жахливішою через зростання інтенсивності активних бойових дій в гарячих точках та їх поширення на нові райони, 
де ще не спостерігалося максимального загострення внаслідок поточного наступу. Потреби та ризики у сфері 
захисту продовжують зростати. Водночас доступ до постраждалих громад для реагування на потреби та ризики у 
сфері захисту, які збільшуються, залишається значною мірою обмеженим. Проблему посилює той факт, що люди, 
заблоковані в районах, де відбуваються активні бойові дії, не можуть безпечно евакуюватися, через що потреби 
багатьох людей залишаються незадоволеними, а інші роблять небезпечні спроби евакуюватися самостійно в 
пошуках безпеки та гуманітарної допомоги.  
 
За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), станом на 5 квітня кількість постраждалих 
серед цивільних осіб становить 3 776 осіб, у тому числі 1 563 загиблі. У Донецькій та Луганській областях на 
підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) продовжує спостерігатися найбільша кількість постраждалих серед 
цивільного населення: УВКПЛ повідомляє про 1 241 постраждалого на ПУТ – у тому числі 420 загиблих та 821 
пораненого – у порівнянні з 326 постраждалими серед цивільного населення на не підконтрольній Уряду території 
(НПУТ) цих областей (67 загиблих і 259 поранених). На решті території України УВКПЛ повідомляє про 2 209 
постраждалих серед цивільного населення.  
 
Фактичні цифри, ймовірно, набагато вищі, оскільки через покращення доступу до деяких із найбільш постраждалих 
районів стає зрозумілим, що масштаби втрат серед цивільного населення та інтенсивність активних бойових дій 
дедалі збільшуються. Станом на 5 квітня, після виведення сил Російської Федерації із сильно постраждалих районів 
на околицях Києва, місцева влада міста Гостомеля оцінює кількість загиблих у понад 400 цивільних осіб, водночас 
за оцінками влади Бучі та Бородянки у цих містах було вбито щонайменше 320 та понад 200 цивільних осіб 
відповідно. 5 квітня Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що зараз у країні розслідуються 
близько 5 000 військових злочинів.  
 
Масштаби переміщення і потреби населення. У період з 24 березня по 1 квітня МОМ провела другий етап швидкої 
репрезентативної оцінки масштабів внутрішнього переміщення, потоків переміщення та пов’язаних з ними потреб 
по всій Україні. Станом на 1 квітня вимушено переміщеними особами в Україні стали приблизно 7,1 млн людей – 
близько 16 % населення країни. Це більше ніж на 660 000 людей перевищує кількість внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО), зафіксовану станом на 18 березня. Це тривожна тенденція, оскільки збільшення масштабів внутрішнього 
переміщення населення створює ризик для людей, які переміщуються, і потенційно може призвести до 
перевантаження і без того обмежених спроможностей реагування в громадах, які приймають переселенців. Згідно 
з опитуванням МОМ, понад 50 % переміщених сімей мають дітей, 57 % – літніх людей і 30 % – осіб з хронічними 
захворюваннями. Крім того, близько 30 % ВПО повідомляють, що вони розглядають можливість подальшого 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-2-1-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-purpose-cash-mpc-response-snapshot-6-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-supply-convoy-reaches-sievierodonetsk-un-and-partners
https://reliefweb.int/report/ukraine/summary-undp-s-activities-ukraine
https://t.me/mariupolrada/9143
https://www.rbc.ua/ukr/news/mer-mariupolya-vadim-boychenko-40-domov-nevozmozhno-1649067662.html
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/344684447687211
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-2-1-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/update-idp-figures-ukraine-18-march-2022-enuk
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переміщення зі свого поточного місця розташування, створюючи можливі додаткові проблеми для гуманітарних 
організацій, які намагаються ефективно виявляти та задовольняти потреби людей, що постійно переміщуються.  
 
Загалом 11,4 млн людей були переміщені всередині країни та через міжнародні кордони, у тому числі майже 4,3 млн 
людей, переважно жінок та дітей, які перетнули міжнародні кордони, – це на 30 % більше, ніж приблизно 3,3 млн, 
зафіксованих станом на 18 березня. Згідно з інформацією, наданою Агентством ООН у справах біженців (УВКБ 
ООН), отриманою від Державної прикордонної служби України, з 24 лютого назад в Україну кордон перетнули понад 
537 000 осіб. Це значний показник, який свідчить про те, що зворотна міграція в Україну, ймовірно, посилюється, 
створюючи потенціал для виникнення нових проблем у сфері гуманітарного реагування, оскільки люди 
потребуватимуть підтримки, щоб реінтегруватися у свої громади або знайти відповідні громади, які можуть їх 
прийняти, якщо повернення до власних домівок не є прийнятним варіантом.  
 
З тих, хто залишився заблокованим у своїх громадах, 16 % вважають, що виїжджати на тлі активних бойових дій 
небезпечно, тоді як 6 % повідомляють, що залишаються, щоб не покидати членів сім’ї, а 3 % – що не знають, куди 
їхати. З тих людей, які надалі залишаються у своїх громадах, лише 21 % вважає, що це абсолютно безпечно, 
водночас 40 % кажуть, що їхні громади або частково безпечні (29 %), або зовсім небезпечні (11 %). Як переміщені, 
так і непереміщені особи заявляють, що їхніми найбільшими потребами є підтримка у грошовій формі, включаючи 
доступ до грошей (тобто можливості отримання грошей через відсутність грошей у банкоматах), медикаментів та 
медичних послуг, а також транспорту.   
 
Гендерно диференційовані наслідки, ризики та проблеми. Ситуація із захистом більшості жінок і дітей, особливо 
тих, які переміщуються країною або заблоковані в містах, де відбуваються активні бойові дії, продовжує 
погіршуватися. Ще до недавньої ескалації три чверті жінок в Україні протягом свого життя стикалися з певними 
формами гендерно зумовленого насильства. У той час як ризики у сфері захисту продовжують зростати разом із 
погіршенням ситуації з безпекою, у т. ч. ризики сексуального насильства, сексуальної експлуатації та наруги та 
торгівлі людьми, доступ до відповідних служб захисту погіршується. За словами Генпрокурора України, вже 
з’явилися повідомлення про випадки сексуального насильства над жінками, дітьми та людьми похилого віку, які 
наразі розслідуються.   
 
Ті державні служби, які все ще функціонують, значною мірою перенаправили свою увагу з питань гендерно 
зумовленого насильства на проблеми задоволення потреб ВПО, в той час як ті постачальники послуг, які досі 
працюють з викликами у сфері гендерно зумовленого насильства, стикаються з критичною нестачею як людських, 
так і фінансових ресурсів. При цьому попит на ці послуги швидко зростає, оскільки руйнування шляхів 
перенаправлення для отримання допомоги, збільшення прогалин у наданні послуг та обмежений доступ до життєво 
важливої інформації, у т. ч. щодо доступності послуг у сфері боротьби з гендерно зумовленим насильством, 
продовжує підвищувати вразливість жінок та дітей. В умовах, що склалися, невідкладним обов’язком усіх 
гуманітарних організацій, у першу чергу, є забезпечення ефективного захисту від гендерно зумовленого насильства 
та сексуальної експлуатації та наруги під час реалізації всіх заходів реагування.  
 
Наслідки для сфери надання медичних послуг. Оскільки потреби у сфері охорони здоров’я продовжують 
зростати, доступність критичних медичних послуг стає все більш обмеженою. З більш ніж 90 інцидентів із медичними 
закладами, персоналом і пацієнтами, зафіксованих з 24 лютого, 77 безпосередньо вплинули на заклади охорони 
здоров’я, і їх кількість, ймовірно, збільшиться, оскільки в районах, де ведуться активні бойові дії, або в районах 
значної присутності сил Російської Федерації розташована майже 1 000 медичних закладів. Через зростання 
кількості травм і поранень, пов’язаних з бойовими діями, багато лікарень було переорієнтовано на догляд за 
пораненими, що призвело до порушень процедур надання базових і регулярних медичних послуг, у т. ч. послуг з 
охорони сексуального та репродуктивного здоров’я. Вважається, що майже половина всіх аптек у країні закрита, що 
обмежує доступ населення до основних медикаментів. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 
повідомляє, що багато робітників медичної сфери або були переміщені, або не можуть працювати, через що 
виникають серйозні прогалини в охопленні медичними послугами.   
 
Наслідки для освіти. В умовах бойових дій, що тривають, доступ до освіти залишається обмеженим у деяких 
районах, особливо на сході України, де через подальшу інтенсифікацію зіткнень доступ до освіти обмежується в 
поточному та довгостроковому періоді, а для досягнення певних результатів навчання знадобляться місяці або 
навіть роки. Військовий наступ, що триває, значно ускладнить вже складні умови отримання освіти в Україні. Ще до 
недавньої ескалації близько 30 % закладів освіти на сході України повідомляли про недостатню кількість вчителів, 
і ця проблема лише загостриться, оскільки тисячі людей, включаючи вчителів та інший персонал сфери освіти, 
продовжуватимуть покидати свої домівки.   
 
За даними Міністерства освіти і науки України, з майже 930 пошкоджених чи знищених закладів освіти по всій Україні 
понад 380 (близько 41 % від усіх пошкоджених чи знищених закладів освіти) розташовані у східних Донецькій, 
Луганській та Харківській областях. Організація «Save the Children» повідомляє, що, починаючи з 24 лютого, під 
обстріли потрапляють у середньому понад 20 шкіл на день по всій країні. Інциденти із закладами освіти ставлять 

https://www.osce.org/secretariat/440312
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/more-than-twenty-schools-attacked-on-average-since-ukraine-confl#:%7E:text=KYIV%2C%204%20April%202022%20%2D%20An,Save%20the%20Children%20said%20today.
https://saveschools.in.ua/en/
https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/more-than-twenty-schools-attacked-on-average-since-ukraine-confl#:%7E:text=KYIV%2C%204%20April%202022%20%2D%20An,Save%20the%20Children%20said%20today.
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під загрозу життя дітей та майбутнього приблизно 7,5 млн дітей країни – 5,5 млн з яких все ще перебувають в Україні 
– особливо у східній частині країни. 
 
Східна Україна продовжує залишатися в епіцентрі військового наступу, який триває. Останніми днями посилюються 
зіткнення в Донецькій, Луганській та Харківській областях. 4–5 квітня значних обстрілів зазнали декілька населених 
пунктів Луганської області, особливо Попасна, Рубіжне та Сєвєродонецьк. В умовах ескалації бойових дій в області 
зростає кількість повідомлень про пошкодження будинків та критично важливої інфраструктури. У 
Малорязанцевому, Новодружеську, Сєвєродонецьку та понад 35 селищах через пошкодження газопроводу без газу 
залишились майже 132 000 споживачів. Станом на 5 квітня майже 96 000 споживачів у 30 населених пунктах області 
залишаються без електропостачання, повністю відсутнє водопостачання в Попасній, Рубіжному та Сєвєродонецьку, 
частково в Гірській громаді та Лисичанську.  
 
У Харківській області невпинні обстріли, авіаційні та ракетні удари продовжують нищити Харків та прилеглі райони, 
такі як Барвінкове, Дергачі та Чугуїв. За даними обласної влади, 4 квітня у Харкові та прилеглих населених пунктах 
зафіксовано понад 50 обстрілів проти 20 інцидентів минулої доби, що свідчить про активізацію боїв у Харкові – 
другому за величиною місті країни – та на його околицях. Як повідомляється, 5 квітня внаслідок обстрілу в Харкові 
щонайменше четверо людей загинули та ще троє отримали поранення. Того ж дня у Чугуївському районі загинули 
щонайменше дві цивільні особи та ще п’ятеро отримали поранення. В умовах посилення зіткнень обласна влада 
закликала жителів Барвінкового та Лозової до евакуації. 
 
У сусідній Донецькій області тривають інтенсивні обстріли Авдіївки, Вугледара, Красногорівки, Маріуполя, Мар’їнки 
та Світлодарська. Особливо тривожна ситуація спостерігається в Маріуполі. Вже жахливу ситуацію в оточеному 
місті значно погіршують часті затримки у відкритті гуманітарних коридорів, що перешкоджає евакуації вразливих 
груп населення та доставленню життєво необхідної гуманітарної допомоги. Протягом більше як п’яти тижнів 
щонайменше 130 000 людей, які заблоковані в місті, стикаються з критичною нестачею їжі, води та ліків і 
залишаються без електропостачання та зв’язку. 4 квітня місцева влада попередила, що ситуація в Маріуполі 
набагато гірша, ніж у Бучі та інших передмістях Києва, де, за повідомленнями, мали місце воєнні злочини проти 
цивільного населення. Того ж дня мер Маріуполя Вадим Бойченко звернувся до міжнародної спільноти із закликом 
об’єднатися, щоб допомогти з проведенням процесів евакуації людей, які все ще залишаються у зруйнованому місті.   
 
Евакуація цивільного населення. 4 та 5 квітня уряд України повідомив, що через узгоджені коридори було 
евакуйовано понад 7 220 осіб, у тому числі майже 3 050 зі зруйнованого Маріуполя. Після блокування на цивільному 
блокпості в селищі міського типу Мангуш (Донецька область) колона з семи автобусів, які направлялися в Маріуполь 
у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), була змушена повернути назад. Проте 
колоні вдалося забрати маріупольців, які прибули до м. Бердянська раніше. На момент складання цього звіту 
колона, за якою їде близько 40 приватних автомобілів, серед яких машини жителів Бердянська та Маріуполя, 
прямувала до підконтрольного Уряду Запоріжжя. Водночас Російська Федерація повідомляє, що з 24 лютого 2022 
року через кордон України на територію Російської Федерації виїхали 640 009 осіб, у т. ч. 125 538 дітей. Ця цифра 
наведена з урахуванням 19 249 осіб, у тому числі 2 864 дітей, яких, як повідомляється, Російська Федерація 
евакуювала 5 квітня. 
 
Промислові катастрофи та ризики для навколишнього середовища. За повідомленнями Командування 
Операції Об’єднаних сил (ООС) України, 4 квітня в Донецькій області було пошкоджено хімічний завод. Про 
небезпеку для навколишнього середовища не повідомлялося, хоча, за непідтвердженою інформацією, було 
пошкоджено кілька промислових об'єктів та готову продукцію. Наступного дня, 5 квітня, у Рубіжному адміністрація 
Луганської області повідомила про пошкодження контейнера з азотною кислотою внаслідок інтенсивних сутичок у 
місті, через що місцева влада рекомендувала мешканцям залишатися вдома та носити захисні маски, оскільки 
викиди кислоти здатні спричинити хімічні опіки або призвести до серйозних травм. Хоча ці інциденти не призвели 
до безпосереднього негативного впливу на здоров’я людей та до шкоди навколишньому середовищу, вони стали 
ще одним нагадуванням про потенційно руйнівні наслідки військового наступу, що триває, для довкілля та здоров’я 
населення.  
 

ФІНАНСУВАННЯ  
Враховуючи серйозність потреб, викликаних поточною військовою операцією, та збільшення обсягів донорських 
пожертв до Гуманітарного фонду для України (UHF), Координаторка системи ООН/Координаторка з гуманітарних 
питань в Україні вирішила збільшити обсяг поточного резервного виділення коштів UHF до 40 млн дол. США. На 
сьогодні схвалено 18 проєктів на загальну суму 32 млн дол. США, у тому числі 4 від національних неурядових 
організацій (НУО) та 14 від міжнародних НУО (МНУО). Метою цього Резервного виділення коштів є розв’язання 
пріоритетних питань, зазначених в Екстреному зверненні, і збільшення масштабів гуманітарного реагування по всій 
країні. 
 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-attacks-schools-endangering-children-s-lives-and-futures
https://t.me/synegubov/2809
https://t.me/mariupolrada/9143
https://www.rbc.ua/ukr/news/mer-mariupolya-vadim-boychenko-40-domov-nevozmozhno-1649067662.html
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/344444384377545
https://t.me/luhanskaVTSA/1226?single
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Орієнтовна дата третього резервного виділення коштів UHF – 11 квітня 2022 року. Ці кошти будуть спрямовані на 
безпосереднє задоволення потреб постраждалих людей, у т. ч. пов’язаних зі здоров’ям, харчуванням, житлом та 
непродовольчими товарами (НПТ), водопостачанням, санітарією та гігієною, а також соціально-правовим захистом. 
Крім того, вони мають забезпечити загальну спроможність організацій організовувати ефективні та прозорі заходи 
реагування з повагою до гідності людей. Обсяг виділення становитиме 50 млн дол. США. 
 

ГУМАНІТАРНЕ РЕАГУВАННЯ 
Оскільки УКГС та партнери продовжують удосконалювати Систему гуманітарної нотифікації, покращуючи доступ до 
важкодоступних громад, великі обсяги гуманітарної допомоги зараз надходять до постраждалих людей у найбільш 
уражених районах швидше та частіше. 5 квітня четвертий конвой, організований ООН за сприяння УКГС через 
Систему гуманітарної нотифікації, доставив вісім фур з критично важливими предметами першої необхідності 
людям у Сєвєродонецьку Луганської області.  
 
Конвой доставив готову їжу, консерви, борошно, пластикову плівку, ковдри та інші предмети першої необхідності, 
включаючи чотири генератори для лікарень, які, як очікується, мають забезпечити підтримку щонайменше 17 000 
постраждалих людей. Ці предмети, надані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), Дитячим фондом ООН 
(ЮНІСЕФ), МНУО People In Need, МОМ та УВКБ ООН, будуть розподілені серед людей, які найбільш потребують 
допомоги, через Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ).  
 
За даними Уряду України, станом на 6 квітня в Україну з-за кордону доставлено майже 145 720 тонн гуманітарної 
допомоги, у тому числі 879 тонн до Донецької області (ПУТ), майже 2 810 тонн до сусідньої Харківської області та 
близько 70 тонн до Луганської області (ПУТ). Водночас станом на 6 квітня Російська Федерація повідомила, що 
доставила понад 12 040 тонн гуманітарної допомоги в Донецьку і Луганську області (НПУТ) та шість інших областей 
(Запорізьку, Київську, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську), у тому числі 130 тонн було 
доставлено у Миколаївську та Херсонську області 5 квітня.  
 
Гуманітарні партнери також продовжують збільшувати обсяги заходів реагування, щоб відповідати збільшенню 
масштабу потреб в Україні. У період з 26 березня по 1 квітня Червоний Хрест Данії прийняв понад 605 тонн допомоги 
від партнерів Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця на п’яти складах у Чернівцях, розподіливши близько 
515 тонн гуманітарної допомоги серед постраждалих людей. З моменту загострення конфлікту Червоний Хрест Данії 
відправив близько 1 850 тонн товарів першої необхідності, надавши підтримку майже 170 000 людей. 
 
 

 Кластер координації та управління об’єктами розміщення ВПО 
Заходи реагування: 
• Перше картування та швидка оцінка потреб ВПО у центрах тимчасового розміщення наразі здійснюється 

партнерами з Кластерів з питань житла, захисту і координації та управління об’єктами розміщення ВПО. 
Розпочато процедуру міжустановчого швидкого оцінювання, яка надасть більше інформації про основні потреби 
населення. 
 

• Партнер-виконавець УВКБ ООН НУО «Проліска» продовжує моніторинг центрів тимчасового розміщення в 
Дніпропетровській області, а також центру на залізничному вокзалі Дніпра, який здебільшого служить 
транзитним центром, де евакуйованим людям надається їжа, місця для спання, засоби гігієни та консультації. 

 

 Освіта 
Додаткову інформацію щодо потреб, заходів реагування та прогалин/обмежень можна отримати з попередніх 
звітів про ситуацію: https://bit.ly/3CIe3lD 

 

 Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС) 
Заходи реагування: 
• 4 квітня Кластер з питань телекомунікацій у надзвичайних ситуаціях провів зустріч з партнером Cisco Crisis 

Response у Кракові, на якій була обговорена інфраструктура кібербезпеки, яка має бути впроваджена за 
допомогою міжустановчих рішень зв’язку з використанням систем Кластера ТНС в Україні. Наступного тижня 
Cisco проведе демонстрацію обладнання на складі в Ряшеві, Польща. 
 
 

https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-supply-convoy-reaches-sievierodonetsk-un-and-partners
https://help.gov.ua/en
https://bit.ly/3CIe3lD
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Продовольча безпека та засоби до існування 
Заходи реагування: 
• У період з 26 березня по 1 квітня Червоний Хрест Данії відправив продовольчі 

припаси для забезпечення приблизно 8 500 людей протягом місяця і надав 
продовольчі набори, розраховані на 12 годин, для 6 500 людей, які переміщуються 
територією країни.  
 

• Червоний Хрест Данії відправив близько 100 тонн харчових продуктів до Луганської, 
Полтавської та Харківської областей, які можуть забезпечити необхідну продовольчу 
підтримку майже 20 000 людей протягом місяця.  
 

• Станом на 5 квітня МНУО People In Need роздала сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю та особам, які зазнали 
значних матеріальних втрат, понад 1 000 продуктових наборів у кількох населених пунктах Луганської області, 
зокрема у Кримському, Сватовому, Станиці Луганській, Трьохізбенці та Щасті. 

 

Охорона здоров’я 
Потреби: 
• За даними ВООЗ, станом на 6 квітня кількість підтверджених в Україні випадків, 

під час яких постраждали медичні заклади, персонал або пацієнти, наразі виросла 
до 91; загинули 73 особи та 46 були поранені.  
 

• Оскільки кількість інцидентів із медичними закладами постійно зростає, 
спроможність вже перенавантаженої системи охорони здоров’я реагувати на 
випадки сексуального насильства над українськими жінками та дівчатами 
скоротилася ще сильніше, у т. ч. спроможність надання послуг з охорони 
сексуального та репродуктивного здоров’я та клінічного лікування зґвалтувань, а також спроможність 
своєчасного повідомлення правоохоронних органів про такі випадки.  

 
• Відповідно до останньої швидкої оцінки МОМ, 27 % ВПО і 34 % непереміщених людей потребують медикаментів 

і медичних послуг; для 19 % ВПО на півночі України ця потреба є найгострішою. Основними перешкодами для 
доступу до медичних послуг, визначеними в ході оцінки, є: i) відсутність ліків у медичних центрах або аптеках; 
ii) відсутність транспорту для доставлення до служб охорони здоров'я; iii) активні бойові дії та небезпека, і iv) 
нестача медичного персоналу в медичних центрах. Щоб отримати повний перелік перешкод для надання 
медичних послуг, з якими стикаються опитані постраждалі люди, натисніть тут.  

 
• За оцінками Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), до недавньої ескалації бойових дій в Україні 

жило 260 000 людей з ВІЛ, 152 000 з яких щоденно приймали життєво необхідні ліки проти ВІЛ. Оскільки 
більшість людей, які потребують антиретровірусного лікування, становлять чоловіки, а українським чоловікам у 
віці 18–60 років заборонено виїжджати за межі країни, основна потреба в ліках проти ВІЛ спостерігається на 
території України. 

 
Заходи реагування: 
• Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), ВООЗ, Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією, Надзвичайна ініціатива Президента США з боротьби зі СНІДом (PEPFAR), 
ЮНЕЙДС та ЮНІСЕФ доставили до Львова 209 000 упаковок медикаментів, які можуть покрити потреби всіх 
ВІЛ-інфікованих осіб в Україні протягом наступних 12 місяців. Незабаром також стане доступним наданий як 
гуманітарна допомога препарат «Долутегравір» для лікування немовлят, які живуть з ВІЛ. 

 
• З 26 березня по 1 квітня Червоний Хрест Данії доставив по Україні 17 тонн медичних товарів. 
 
• Національна служба охорони здоров’я Великобританії (NHS) передала Уряду України близько 20 автомобілів 

швидкої допомоги. Перші автомобілі швидкої допомоги прибудуть в Україну вже цього тижня і будуть перевезені 
до районів із найбільш нагальними потребами. 
 

• Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) передасть два міжустановчі набори з репродуктивного здоров’я 
пологовим будинкам та перинатальним центрам України.  

 
• Робоча група з питань сексуального та репродуктивного здоров’я, очолювана ЮНФПА, включає 23 партнери, 

які координують розподіл наборів репродуктивного здоров’я між медичними закладами України. Робоча група 

100 тонн 
продовольства відправлено 
Червоним Хрестом Данії з 

26 березня по 1 квітня  

209 000 
упаковок з медикаментами 

прибуло до Львова, їх 
вистачить для лікування 

всіх ВІЛ-інфікованих людей 
в Україні протягом року  

https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2022/april/20220405_ukraine
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переконалася, що уніфікований інструмент оцінки потреб охорони здоров’я охоплює сферу сексуального та 
репродуктивного здоров’я та здоров’я матері та дитини.  

 
Прогалини та обмеження: 
• Порушення національного ланцюга медичних поставок у країні негативно впливає на здатність медичних 

працівників надавати життєво необхідні послуги у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я. Відсутність 
стабільного доступу робить розподіл у межах «останньої милі» до медичних закладів в деяких областях 
складним і непередбачуваним.  
 

• ВООЗ доповідає, що майже половина всіх аптек в Україні закриті, що обмежує доступ до основних медикаментів. 
 

• У той час як більшість центрів, що надають антиретровірусну терапію, все ще, принаймні частково, 
функціонують, конфлікт, що триває, порушив ланцюги поставок і доступ пацієнтів до цих центрів. Переривання, 
припинення або зміна схеми лікування ВІЛ може призводити до ускладнень, у т. ч. резистентності до ліків, 
становити серйозну загрозу здоров’ю пацієнтів і ускладнювати та здорожчувати лікування. 
 

• Ув’язнені, які потребують допомоги, повинні мати доступ до антиретровірусної терапії ВІЛ або замісної 
підтримувальної терапії (ЗПТ) у випадках залежності від опіоїдів.  
 

 Логістика  
Додаткову інформацію щодо потреб, заходів реагування та прогалин/обмежень можна отримати з попередніх 
звітів про ситуацію: https://bit.ly/3CIe3lD 
 

 Харчування 
Потреби: 
• За результатами останньої швидкої оцінки МОМ, у 50 % ВПО і 55 % непереміщених людей відсутній доступ до 

всіх харчових продуктів, при цьому 3 % ВПО і 6 % непереміщених осіб повідомляють, що у них відсутній доступ 
майже до всіх харчових продуктів. Серед усіх респондентів (як переміщених, так і непереміщених) з 
немовлятами або дітьми віком до 5 років, 25 % повідомили, що мають проблеми з отриманням достатньої 
кількості їжі для дітей. 

 

 Захист 
Потреби: 
• Субкластер з питань гендерно зумовленого насильства повідомляє, що дві третини 

жінок в Україні стикалися з певними формами гендерно зумовленого насильства 
протягом життя до недавньої ескалації. Погіршення безпеки різко підвищило ризик 
зіткнутися з різноманітними формами насильства, включаючи сексуальне насильство, 
пов’язане з конфліктом, сексуальну експлуатацію і наругу та торгівлю людьми.   

• Продовжують надходити повідомлення про різноманітні форми гендерно зумовленого 
насильства. Жінки та дівчата, які переміщаються країною, є особливо вразливими у 
пунктах перетину кордону, центрах тимчасового розміщення та проживання і 
бомбосховищах. Насильство відбувається там, де мають вживатися заходи зі 
зменшення ризику, включаючи центри тимчасового проживання та укриття.  

• У пунктах пропуску на кордоні виникає високий ризик стати об’єктом торгівлі людьми з метою сексуальної 
експлуатації, оскільки процедура реєстрації має багато недоліків. Контроль документів також проводиться 
неретельно, молодих жінок часто не супроводжують інші члени сім’ї, а волонтери можуть пропонувати 
проживання та транспорт без попередньої перевірки.  

• Люди з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю або літні люди можуть залишитися у місцях з небезпечними 
умовами, у т. ч. нестабільних районах під контролем військових, і зіткнутися з ризиками для життя. 

Заходи реагування: 
Гендерно зумовлене насильство і захист від сексуальної експлуатації та наруги  
• Субкластер з питань гендерно зумовленого насильства, очолюваний ЮНФПА, за участі понад 40 організацій 

виконує картування послуг з метою виявлення доступних послуг, прогалин та потреб та визначення 
можливостей для скоординованих заходів реагування. 
 

понад 
4 000 

осіб отримали послуги 
психосоціальної 

підтримки від 
Червоного Хреста Данії 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://bit.ly/3CIe3lD
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
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• З 11 березня по 3 квітня на національну гарячу лінію з питання протидії гендерно зумовленому насильству, 
організовану за підтримки ЮНФПА, надійшло понад 2 300 дзвінків та онлайн-запитів. Майже три чверті дзвінків 
були від жінок, які стали об’єктами гендерно зумовленого насильства.  
 

• ЮНФПА та УКГС спільно очолюють цільову групу з питань захисту від сексуальної експлуатації та наруги в 
Україні. Цільова група розповсюдила між гуманітарними партнерами комунікаційні матеріали з інформацією 
щодо запобігання сексуальній експлуатації та сексуальній нарузі англійською, російською та українською 
мовами, а також інформацію про Механізм розгляду скарг на рівні громад.  

 
• Одинадцять притулків, десять кризових центрів для постраждалих від гендерно зумовленого насильства та сім 

пунктів надання послуг за підтримки ЮНФПА та місцевої влади продовжують функціонувати. Внутрішньо 
переміщені жінки з найбільш постраждалих районів, як-от Маріуполь, отримали гігієнічні набори для жінок і 
дівчат та предмети гігієни в закладах ЮНФПА у Дніпрі, Запоріжжі та Полтаві.  

 
Психосоціальна підтримка (ПСП) 
• Червоний Хрест Данії було визначено провідною організацією Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у 

справі підтримки Товариства Червоного Хреста України у наданні послуг ПСП в Україні. З 26 березня по 1 квітня 
ПСП була надана понад 4 000 осіб, оскільки обсяги заходів, пов’язаних з ПСП, надалі збільшуються.  

 
Недоліки та обмеження: 
• Робота гарячої лінії ЮНІСЕФ для допомоги дітям була значною мірою порушена через військовий напад на Київ 

та його околиці. Однак, попри ці труднощі, гаряча лінія продовжувала надавати послуги, хоча й за скороченого 
робочого часу. 
 

• Субкластер з питань гендерно зумовленого насильства повідомляє, що спеціалізовані служби з боротьби з ГЗН 
продовжують працювати в низці місць (таких як Вінниця, Дніпро, Львів, Одеса та Ужгород), але вони стикаються 
зі значними прогалинами та обмеженнями, у т. ч. зниженням спроможності Уряду надавати послуги з протидії 
ГЗН, браком людських та фінансових ресурсів, про які повідомляють інші постачальники послуг з протидії ГЗН, 
високою концентрацією населення в районах, де раніше не організовувалися гуманітарні заходи та не 
створювалися служби з боротьби з ГЗН, а також порушенням шляхів перенаправлення.  

• Шляхи перенаправлення осіб, які пережили ГЗН, не функціонують повною мірою в багатьох місцях, а доступ до 
правоохоронних служб обмежений.  

 Житло та непродовольчі товари (НПТ) 
Потреби: 
• Згідно з останнім звітом МОМ про ситуацію з внутрішньо переміщеними особами в 

Україні, 19 % ВПО розглядають можливість подальшого переміщення зі свого 
поточного місцеперебування, а майже 21 % зазначили, що було «важко» або 
«надзвичайно важко» знайти місце для ночівлі, це дещо менше показника 21 % у 
порівнянні з першим етапом опитування. Водночас 18 % ВПО повідомили про потребу 
у НПТ.  

 
• Міста у західних областях, які приймають найбільшу кількість переміщених осіб, стикаються з труднощами у 

виділенні житла для тих, хто не може влаштуватися самостійно у середньотерміновому періоді. Наразі це 
населення тимчасово перебуває в центрах тимчасового розміщення та проживання.  

 
• За даними Кластера житла, потреби в допомозі на зимування залишаються актуальними в умовах низьких 

температур.     
 
Заходи реагування: 
• Станом на 30 березня партнери Кластера житла розподілили комплекти НПТ серед 44 250 осіб у центрах 

тимчасового розміщення та 26 270 домогосподарств. У районах, які безпосередньо постраждали від активних 
бойових дій, майже 15 890 людям було надано допомогу шляхом розподілу наборів для екстреного ремонту 
житла. Загалом Кластер житла надав допомогу майже 86 410 особам.  

 
• З 26 березня по 1 квітня Червоний Хрест Данії надав притулок близько 25 700 людям.  
 

86 400 
людям допомогли 
партнери Кластера 

станом на 30 березня  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
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• Станом на 5 квітня організація People In Need поставила 200 наборів для проведення екстрених ремонтів 
мешканцям Кримського, Сватового, Станиці Луганської, Трьохізбенки та Щастя, а також предмети гігієни для 
понад 200 осіб. 
 

• УВКБ ООН надає підтримку в постачанні НПТ та мобілізує партнерську підтримку для нового центру тимчасового 
проживання у Нововолинську (Волинська область), який може вмістити 50 сімей.   
 

• 2 квітня УВКБ ООН та ЮНІСЕФ через свого місцевого партнера «Центр розвитку Донбасу» розподілили важливі 
НПТ між 20 особами у Волновасі та Маріуполі і поставили 21 орієнтовано-стружкову плиту (ОСБ) до центральної 
лікарні швидкої допомоги в Маріуполь.   

 
• 2 квітня УВКБ ООН розподілило в Закарпатській області понад 310 термоковдр та 140 наборів для 

приготування.  4 квітня партнер УВКБ ООН «Право на захист» передав комунальному підприємству 
«Жилкомсервіс» 30 ліжок, 5 двоярусних ліжок, 40 комплектів постільної білизни, матраців та подушок, що 
дозволить створити 40 додаткових місць для ВПО. 

 
Прогалини та обмеження: 
• Партнери Кластера житла повідомляють, що розподіл наборів для екстреного ремонту житла та комплектів НПТ 

утруднений через нестачу оперативних спроможностей та обмежений гуманітарний доступ. 
 

 Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ) 
Потреби:  
• За результатами останньої швидкої оцінки МОМ, майже 10 % усіх респондентів 

(переміщених і непереміщених осіб) повідомляють, що мають потребу у засобах гігієни. 
Більше половини з них вказали на потребу в засобах менструальної гігієни, а ще 21 % 
зазначили, що їм потрібні підгузки (наприклад, дитячі та/або дорослі).  

Заходи реагування: 
• У період з 26 березня по 1 квітня Червоний Хрест Данії забезпечив предметами гігієни 

15 250 осіб. 
 

• Станом на 5 квітня People In Need доставила до Львова та інших районів 20 фур з допомогою, що містять понад 
50 000 каністр з водою. Поки триває організоване People In Need підвезення води водовозами у Кіровську, 
Красногорівці та Первомайську (Донецька область), цистерни з водою були доставлені в декілька інших місць 
області, зокрема в Авдіївку, Вугледар, Мар’їнку, Попасну та інші. Вода в пляшках також була доставлена в 
декілька місць у Донецькій та Луганській областях для забезпечення потреб ВПО та місцевих громад. 

 

 Багатоцільова грошова допомога (БЦГД) 
Заходи реагування: 
• Станом на 6 квітня установи ООН та гуманітарні партнери надали БЦГД 68 000 осіб 

по всій Україні на суму близько 15,4 млн дол. США.   
 

• ЮНФПА, як керівник Субкластера з питань гендерно зумовленого насильства, та 
робоча група з надання грошової допомоги в Україні створили цільову групу з питань 
грошової допомоги та протидії ГЗН, завданням якої є організація безпечного надання 
БЦГД та забезпечення доступу до неї та її використання жінками та дівчатами. 
ЮНФПА співпрацює з іншими учасниками-постачальниками грошової допомоги, щоб 
дослідити, як грошова допомога від Фонду може доповнити широкомасштабні заходи реагування у сфері БЦГД 
через надання адресної допомоги жінкам та дівчатам у рамках програм реагування у сфері сексуального та 
репродуктивного здоров’я та протидії гендерно зумовленому насильству. 
 

• З початку програми БЦГД УВКБ ООН 17 березня зареєстровано 33 706 людей (14 081 сім’я) у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. Станом на 2 квітня загалом грошову 
допомогу отримала 4 691 особа (2 014 сімей); проводиться четвертий етап виплат для забезпечення ще 6 904 
осіб і готується п’ятий пакет виплат приблизно для 14 000 осіб.   

Для НУО 
Якщо вам потрібна додаткова інформація про те, як розпочати роботу з надання гуманітарної допомоги в Україні, 
зв’яжіться з Маріо Трутманном за адресою trutmann@un.org. 
 

15 200 
людей отримали 

необхідні предмети 
гігієни від Червоного 

Хреста Данії  

68 000 
людей отримали 

багатоцільову грошову 
допомогу від агенцій 
ООН та гуманітарних 

партнерів 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-purpose-cash-mpc-response-snapshot-6-april-2022
mailto:trutmann@un.org
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Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних справ (УКГС) 

www.unocha.org 

СИСТЕМА ГУМАНІТАРНОЇ НОТИФІКАЦІЇ  
Для отримання додаткової інформації про систему гуманітарних сповіщень звертайтесь до Іване Бочорішвілі за 
адресою bochorishvili@un.org  
 
ЗРОБИТИ ВНЕСОК ТОВАРАМИ АБО ПОСЛУГАМИ  
Попри термінову потребу у 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 доставки, дані про доставку 
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. 
 
НАБІР ЗА ПРОГРАМОЮ ВОЛОНТЕРІВ ООН (UNV)  
Оскільки установи ООН продовжують збільшувати обсяги заходів реагування, Програма волонтерів ООН (UNV) 
набирає волонтерів на місцях та онлайн для підтримки системних заходів ООН з реагування на кризу в Україні та 
сусідніх країнах, які приймають все більшу кількість вимушено переміщених людей. За запитом UNV також може 
сприяти безпосередньому найму та/або повторному призначенню волонтерів ООН, які зараз працюють, для 
підтримки поточного гуманітарного реагування. Для отримання докладної інформації щодо пропозиції UNV з питань 
реагування на надзвичайні ситуації для партнерів ООН, натисніть тут. 
 
Публікації УКГС (30 березня – 6 квітня 2022 року)   
• Інформаційна панель 3W (станом на 30 березня): https://bit.ly/35v17n8  
• Гуманітарні вантажі і етапи перевезення (станом на 31 березня 2022 року): https://bit.ly/3uQzRbc  
• 3W – карта операційної присутності (станом на 31 березня 2022 року): https://bit.ly/3x2rL2h  
• Гуманітарне реагування: оцінка кількість людей, які отримали допомогу (станом на 31 березня 2022 року): 

https://bit.ly/3IYbai7  
• Огляд надання багатоцільової грошової допомоги (БЦГД) в Україні (станом на 31 березня 2022 року): 

https://bit.ly/3LUkMN5 
• Україна: Звіт про гуманітарну ситуацію (станом на 12:00 (СЄЧ) 1 квітня 2022 року): https://bit.ly/3j0ZxwA  
• Україна: Звіт про гуманітарну ситуацію (станом на 12:00 (СЄЧ) 4 квітня 2022 року): https://bit.ly/3v0RZ2r  
• Україна: Стислий огляд змін ситуації (станом на 4 квітня 2022 року): https://bit.ly/36ZKf8S   
 
 
 

 
 

Для перегляду докладної інформації щодо отримання матеріалів УКГС підпишіться на поштову розсилку або 
зв’яжіться з Софією Борисенко за адресою sofiia.borysenko@un.org  

Для отримання докладної інформації щодо вмісту цього звіту просимо звертатися до 
Клер Лейр, спеціалістки з гуманітарних справ (УКГС) за адресою clara@un.org  

mailto:bochorishvili@un.org
mailto:ochaers-ps@un.org
https://www.unv.org/unv-emergency-response-offer-un-system-partners
https://bit.ly/35v17n8
https://bit.ly/3uQzRbc
https://bit.ly/3x2rL2h
https://bit.ly/3IYbai7
https://bit.ly/3LUkMN5
https://bit.ly/3j0ZxwA
https://bit.ly/3v0RZ2r
https://bit.ly/36ZKf8S
http://eepurl.com/bWCr4b
mailto:sofiia.borysenko@un.org
mailto:clara@un.org

