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ГОЛОВНЕ 

Минулого тижня українці пережили чергову
ескалацію бойових дій, коли кількість ракетних
ударів і кількість постраждалих серед цивільного
населення збільшилась по всій країні.

Ракетний удар по торговому центру в центрі міста
Кременчук (Полтавська область) став наочним
прикладом впливу війни на цивільне населення
України.

У Сєвєродонецьку цивільні особи, які ховалися на
хімзаводі «Азот», почали поступово покидати
сховища, за повідомленнями сторін конфлікту.

І хоча за останній місяць кількість людей, які
повертаються, зросла, близько 6,27 млн
лишаються внутрішньо переміщеними, а понад
5,3 млн виїхали в європейські країни.

Попри труднощі, з початку війни гуманітарні
організації надали життєво необхідну допомогу
близько 10,3 млн людей, що на 1,5 млн більше,
ніж минулого тижня.

Катерина (ліворуч) і Дафіна (праворуч) з родини рома,
20 членів якої повернулись із Польщі додому у
передмістя Києва. (Фото: МОМ)

(4 Jul 2022)
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Мапа: звіт про ситуацію (станом на 29 червня 2022 р.)

АНАЛІЗ  

Огляд ситуації станом на 12:00 29 червня 2022 р.

Загальна безпека та гуманітарна ситуація

Протягом минулого тижня українці пережили чергову ескалацію бойових дій, коли кількість авіаударів і,
відповідно, кількість постраждалих серед цивільного населення збільшилась у всіх регіонах країни, у т. ч. у
районах, які до цього ще не зазнали впливу війни. Ракетний удар по торговому центру в центрі міста Кременчук
Полтавської області став наочним прикладом впливу війни на цивільне населення України. На площі 10 300 кв. м
спалахнула масштабна пожежа, яка знищила торговий центр, де, як вважається, під час нападу перебувало
понад тисячу людей. Хоча загальна кількість загиблих досі невідома, українська влада підтвердила, що майже
20 мирних жителів загинули, понад 60 отримали поранення, а десятки вважаються зниклими безвісти. У своїй
заяві Координаторка з гуманітарних питань ООН в Україні Оснат Лубрані рішуче засудила ракетні удари та

(4 Jul 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/statement-humanitarian-coordinator-ukraine-osnat-lubrani-airstrike-hit-mall-kremenchuk-enuk
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закликала провести незалежне розслідування для притягнення винних до відповідальності. Лубрані заявила, що
удар по торговому центру є жахливою подією, і закликала сторони конфлікту виконувати свої зобов’язання за
міжнародним гуманітарним правом (МГП).

Удар по торговому центру в Кременчуці, який до цього випадку не зазнавав безпосереднього впливу бойових
дій, — стався після нової хвилі ракетних ударів й артилерійських обстрілів, які в черговий раз вразили цивільну
інфраструктуру кількох регіонів України, спричинивши велику кількість жертв. Так, повідомляється, що 25 червня
по Україні було запущено рекордну кількість ракет, понад 50 за один день, які влучили по територіях у
Житомирській, Сумській та Чернігівській областях на півночі, у Київській області в центрі та західних Львівській
та Рівненській областях, згідно з повідомленнями української влади, Інституту вивчення війни та гуманітарними
безпековими звітами. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 25 червня
щонайменше 6 вертольотів випустили 12 крилатих ракет з території Білорусі, що стало першою такою атакою з
початку вторгнення. Згідно зі звітами з питань гуманітарної безпеки, в Рівненській області троє мирних жителів
загинули та четверо отримали поранення внаслідок влучання ракет у приміщення авторемонтної майстерні.
Унаслідок ракетних ударів також було зруйновано лікарню, школу, бібліотеку та культурний заклад у Сумській
області; а в Києві,  як повідомляється, 26 червня одна цивільна особа загинула та ще шістьох отримали
поранення внаслідок влучання ракет у житловий будинок і розташований по сусідству заклад дошкільної освіти.
Це був перший обстріл столиці з кінця квітня.

Південь України також постраждав від воєнних дій, які призвели до десятків постраждалих серед цивільного
населення, переважно у Миколаївській та Одеській областях, а також у районах поблизу лінії фронту в
Запорізькій та Херсонській областях. Як повідомлялося, вранці 27 червня в Одеській області внаслідок авіаудару
було поранено 6 мирних жителів, у тому числі дитину, і пошкоджено кілька житлових будинків. За даними звітів
про гуманітарну безпеку, наступного дня в Очакові загинули 2 цивільні особи, у т. ч. дитина, та 6 осіб, серед яких
тримісячна дитина та ще 4 дітей, були поранені, а обстріли пошкодили палац культури, два житлові будинки та
перервали постачання електроенергії, газу та води.

Люди на Донбасі продовжують страждати від інтенсивних бойових дій, у т. ч. бойових зіткнень, артилерійських
обстрілів та ракетних ударів у деяких районах. У Сєвєродонецьку цивільні особи, які ховалися на міському
хімзаводі «Азот», почали поступово покидати сховища, як інформують сторони конфлікту. Люди виїхали на не
підконтрольні Уряду території — єдиний можливий маршрут через небезпечну ситуацію на лінії фронту. Збройні
сили України залишили адміністративний центр Сєвєродонецьк, а сили Російської Федерації взяли під контроль
місто та прилеглі села, як повідомили керівних області Гайдай та установи на не підконтрольних Уряду територіях
(НПУТ). Одночасно зі зменшенням інтенсивності бойових дій у Сєвєродонецьку повідомляється про посилення
бойових зіткнень та обстрілів у Лисичанську, єдиному великому міському центрі Луганської області, який все ще
знаходиться під контролем України. Тисячі людей залишаються під загрозою через бойові дії, що не вщухають,
завдаючи значної шкоди житловим будинкам та цивільній інфраструктурі. Повідомляється, що 27 червня через
артилерійський вогонь постраждали люди, які стояли в чергах за водою в місті: щонайменше 8 осіб загинули та
понад 20 отримали поранення.

У сусідній Донецькій області інтенсивні бої тривали по всій лінії бойових дій, унаслідок чого десятки людей
загинули або поранені як на підконтрольних, так і на не підконтрольних Уряду територіях. Лише з 27 по 28 червня
на підконтрольних Уряду територіях було зареєстровано 24 постраждалих серед цивільного населення (3
загиблих і 21 поранений), а понад 60 цивільних об’єктів було зруйновано або пошкоджено. За цей же період на

https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1541116921457917955?s=20&t=LRU9sBAHpCRtDL3BWYJO0A
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vazhlive_na_26_chervnya__Kyiv_Important_info_as_of_June_26/&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|236bbdc1ec134045119c08da58382168|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637919295343957918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=u6V/KUlU0f4BmYdIYJ33wc4LaVg7z6MGVm7hox/SE9o=&reserved=0
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не підконтрольних Уряду територіях зафіксовано понад 30 постраждалих серед цивільного населення (5 загиблих
та 28 поранених, у тому числі двоє дітей), пошкоджено близько 60 будинків та 15 об’єктів інфраструктури,
насамперед у Донецьку, Горлівці, Макіївці та Ясинуватій, розташованих впритул до лінії бойових дій.

Немає сумнівів, що ескалація бойових дій, збільшення частоти та інтенсивності ракетних обстрілів призведуть до
миттєвого та довготривалого зростання потреб постраждалого населення, погіршать ситуацію з доступністю
послуг і можливість отримати допомогу тими, хто не може покинути постраждалі райони. За результатами
багатосекторального швидкого оцінювання потреб, проведеного міжнародними організаціями World Vision та
Arms of Mercy, наразі вже існує значний дефіцит інформації про доступні послуги, зокрема медичні. У звіті також
зазначено високий рівень стресу через розлучення сімей (у дітей), відсутність доходу, втрату майна та проблему
безпеки дітей (у батьків та опікунів). Серед першочергових потреб сімей були їжа, наявність роботи, одяг і
доступне житло.

Водночасбойові дії, що тривають, та перешкоди, запроваджені сторонами конфлікту, продовжували заважати
доставленню допомоги в найбільш постраждалі райони та створювали величезні проблеми для цивільних осіб,
які бажають евакуюватися з районів активних бойових дій. Особливе занепокоєння викликають як ПУТ, так і
НПУТ Луганської області. Гуманітарні партнери не можуть доставити допомогу чи підтримати евакуацію
цивільних осіб через активні бойові дії, у т. ч. до/з таких критичних населених пунктів, як Херсон, Сєвєродонецьк
та інші райони Луганської області. Мешканці Маріуполя отримали дуже обмежену підтримку від місцевих
гуманітарних організацій, що діють на НПУТ Донецької області. На жаль, доступ до водопостачання та медичних
послуг залишається обмеженим. Продовжує непокоїти також відсутність електропостачання: понад 625 000
споживачів, у т. ч. домогосподарства, підприємства та громадські установи, в Луганській та Донецькій областях
залишаються без електроенергії протягом тижнів.

Гуманітарні потреби внутрішньо переміщених
осіб зростають, у т. ч. через погіршення
доступу до водопостачання на сході та
загальну конкуренцію за основні ресурси.
Фото: ЮНІСЕФ

ТЕНДЕНЦІЇ  

Тенденції у переміщенні населення та основні потреби
людей, що покинули домівки через війну

Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції
(МОМ), близько 6,28 млн людей в Україні — майже 14 %
населення країни — є внутрішньо переміщеними особами. Це
свідчить про зменшення числа переміщених осіб на 12 %
(майже 900 000) у порівнянні з 23 травня, це друге таке
зменшення з початку війни. Водночас кількість тих, хто
повернувся, за останній місяць значно зросла до понад 5,5 млн
осіб. Згідно з оцінкою, хоча близько 665 000 осіб, які
повернулися, допускають, що виїдуть знову, більшість —
4,1 млн — мають намір залишитися. Більшість людей, які були
змушені покинути свої домівки (60 %), — переселенці зі сходу, а
також із півночі (15 %), півдня (11 %) та міста Києва (11 %).
Найбільше переселенців продовжують приймати
Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Харківська області та місто Київ. Останні дані про переміщення та
співпрацю громад також свідчать про загальне позитивне (84 %) ставлення до внутрішньо переміщених осіб з
боку непереміщених осіб у цьому регіоні. Проте близько 9 % повідомили, що зазнали дискримінації через свій
статус переміщеної особи. Згідно зі звітом, гуманітарні потреби внутрішньо переміщених осіб зростають, у т. ч.

(4 Jul 2022)

https://www.wvi.org/publications/ukraine/rapid-needs-assessment-families-ukraine
https://dtm.iom.int/reports/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%94-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4-6-23-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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через погіршення доступу до водопостачання на сході та загальну конкуренцію за основні ресурси, про яку
повідомили 13 % по всій країні. З 24 лютого щонайменше 8 % внутрішньо переміщених осіб повідомили про
відсутність доступу до освіти для дітей.

Як повідомило Агентство ООН у справах біженців, наразі майже 5,5 млн українців шукають безпеки за кордоном,
у різних країнах Європи.

АНАЛІЗ  

Порушення прав людини, включаючи постраждалих серед цивільного населення

29 червня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні опублікувала нову доповідь, у якій задокументовано
серію порушень проти цивільного населення протягом перших трьох місяців війни. Відповідно до висновків
доповіді, яка охоплює період з 24 лютого по 16 травня, люди в країні зіткнулися із серйозним погіршенням
ситуації з правами людини, у т. ч. зі злочинними вбивствами (тисячі цивільних осіб були вбиті та поранені),
масовими руйнуваннями цивільної інфраструктури та житлових будинків, свавільними затриманнями та
насильницькими викраденнями, катуванням та жорстоким поводженням, а також сексуальним насильством,
пов’язаним з конфліктом. Управління ООН з прав людини повідомило, що багато засобів і методів ведення війни
порушують міжнародне гуманітарне право; так, наприклад, принципів розрізнення, пропорційності та
обережності, спрямовані на уникнення або мінімізацію постраждалих серед цивільного населення та шкоди
цивільним об’єктам, у багатьох випадках не дотримувались Збройні сили Російської Федерації та, меншою мірою,
Збройні сили України. У доповіді задокументовано щонайменше 300 випадків злочинних вбивств у 30 населених
пунктах різних областей; підтверджено 23 випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом,
включаючи випадки зґвалтування, групового зґвалтування, тортур, примусового публічного роздягання та погроз
сексуальним насильством; та задокументовано 248 випадків свавільних затримань представників місцевої
влади, журналістів, громадських активістів та інших цивільних осіб.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також підтвердило дані про 10 631 постраждалого серед
цивільного населення в країні, у т. ч. 4 731 загиблого і 5 900 поранених, у період з 24 лютого по 26 червня. Проте
реальна кількість, ймовірно, значно вища.

(4 Jul 2022)

Доступ до медичних послуг у багатьох
постраждалих районах залишається
ускладненим. Фото: ВООЗ

ТЕНДЕНЦІЇ  

Гуманітарне реагування станом на 12:00 29 червня

Попри величезні труднощі, викликані відсутністю безпеки та
перешкодами з боку влади, гуманітарні партнери продовжують
докладати всіх зусиль, щоб підтримати людей, життя яких
порушила війна. З 24 лютого майже 10,3 млн людей — із 16
мільйонів, які потребують допомоги, — отримали життєво
необхідну допомогу. Минулого тижня гуманітарні працівники
повідомили, що надали різні види допомоги майже 1,5 млн
людей, що значно більше, ніж протягом попередніх тижнів.
Майже 2,9 млн людей отримали доступ до найважливіших
медичних послуг — на 100 000 більше, ніж минулого тижня, і

(4 Jul 2022)

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://ukraine.un.org/uk/188268-nova-dopovid-upravlinnya-oon-z-prav-lyudyny-navodyt-shokuyuchi-naslidky-viyny-v-ukrayini
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понад 4 млн отримали послуги у сфері водопостачання,
санітарії та гігієни, що більше ніж на 300 000 перевищує
кількість, зазначену в останньому звіті. По всій Україні майже 2 млн людей отримали багатоцільову грошову
допомогу, тижнем раніше їх було менше як 1,8 млн. Оскільки гуманітарна спільнота розширює масштаби
діяльності для задоволення потреб, які збільшуються, вона починає впроваджувати інноваційні інструменти для
підтримки постраждалих людей. Кластер телекомунікації у надзвичайних ситуаціях запустив чатбот у Telegram та
Viber, покликаний інформувати людей про їхні права та гуманітарну допомогу в Україні та сусідніх країнах.
Одеська обласна влада за підтримки НУО «Українське місто» також запустила вебсайт, призначений допомагати
внутрішньо переміщеним особам отримувати інформацію про необхідну їм допомогу — роботу, житло, ліки та
шляхи евакуації. На національному рівні Уряд України повідомив, що створить посаду Уповноваженого з питань
внутрішньо переміщених осіб, який також виконуватиме функції заступника Міністра з питань реінтеграції та
відповідатиме за координацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.

Масштаби підтримки у ситуації гуманітарної кризи в Україні протягом останніх чотирьох місяців збільшилися. До
неї залучилися ООН, неурядові організації, а також приватний сектор, чиї спільні зусилля сприяють отриманню
критично важливих та життєво необхідних товарів на місцях, у т. ч. у важкодоступних районах. Наприклад, Direct
Relief у співпраці з FedEx виконали два гуманітарні чартерні рейси зі 128 тоннами гуманітарної допомоги до
Польщі, звідки її потім було доправлено в Україну. Вантаж включав польовий шпиталь, подарований штатом
Каліфорнія, медикаменти для невідкладної допомоги, необхідні товари  та резервні джерела живлення.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

З березня по серпень 2022 року понад 1,1 млн людей потребуватимуть безпечного доступу до
багатосекторальних послуг на рівні місць розміщення ВПО.

Гуманітарні партнери продовжують відвідувати центри тимчасового розміщення, багато з яких не
призначені для тривалого проживання, щоб оцінити наявні та майбутні потреби внутрішньо переміщених
осіб. Серед визначених потреб — меблі, предмети побуту, психологічна та юридична допомога.

МОМ у координації з обласною владою Дніпропетровської та Івано-Франківської областей та іншими
партнерами визначає будівлі, придатні для довготривалого використання як центри компактного
проживання. Документ «Мінімальні стандарти управління таборами» перекладено українською мовою.

У 14 центрах компактного проживання в Ужгороді, у яких перебувають понад 1 000 внутрішньо
переміщених осіб, завершено ремонтні роботи житлових приміщень та систем ВСГ, а у 6 інших ремонт
триває, та ще 4 очікують своєї черги.

МОМ провела технічну оцінку в центрах компактного проживання по всій центральній Україні. Було
визначено ще 27 центрів у Дніпрі та Полтаві, які потребують ремонту різного ступеню складності та
отримання непродовольчих товарів (НПТ).

(4 Jul 2022)

Кластер координації та управління об’єктами розміщення ВПО

Потреби

Реагування

https://t.me/vbezpetsi_bot
https://viber.com/vbezpetsi_bot
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ukrainian.city/oblast/odeska&data=05|01|tanya.lyubimova@un.org|236bbdc1ec134045119c08da58382168|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637919295345114265|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=ja+LQ0ppSCT+9Sv4Q93ZU6YQZmTJOCwj7VfPpcbzHqo=&reserved=0
https://newsroom.fedex.com/newsroom/fedex-and-direct-relief-deliver-52-tons-of-critical-medical-aid-for-ukrainians/
https://cccmcluster.org/resources/minimalni-standarti-upravlinnya-taborami
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Проводиться оцінка об’єктів для розміщення внутрішньо переміщених осіб і центрів компактного
проживання у Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях, які потребують проведення незначного
ремонту систем ВСГ і мінімальних робіт. Щонайменше 80 пральних та сушильних машин було розподілено
в Хмельницькій області, завдяки чому створені більш гідні умови життя для понад 8 000 людей.

За даними Картування, здійсненого організацією REACH для підтримки діяльності Кластера координації та
управління об'єктами розміщення ВПО, постійне переміщення сімей та мінливий характер переміщень ВПО
серйозно ускладнюють отримання своєчасних та точних даних про кількість, місцеперебування та потреби
ВПО, які перебувають у місцях тимчасового перебування по всій Україні, що обмежує ефективність
планування та реалізації гуманітарної допомоги.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

З початку війни постраждало 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 повідомило, що по всій країні було пошкоджено 2 000 і знищено 212
закладів освіти, що негативно впливає на сферу освіти в країні.

Партнери Кластера надали освітні послуги понад 185 000 дітей і вчителів, що на 15 300 осіб перевищує
показник минулого тижня.

Понад 64 000 дітей шкільного віку, які постраждали від ескалації конфлікту, отримали першу психологічну
допомогу.

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

Понад 3 000 вчителів та іншого персоналу пройшли тренінги з психосоціальної підтримки та механізмів
перенаправлення.

(4 Jul 2022)

Освіта

185000

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
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Партнери розповсюдили матеріали для рекреаційних занять майже 80 000 осіб, забезпечили 17 600 дітей
(6–17 років) комплектами для навчання «школа в коробці» (канцелярське приладдя, ручки, зошити) та
створили близько 8 500 тимчасових центрів для навчання.

Пріоритетами Міністерства освіти і науки України (МОНУ) залишаються початок нового навчального року та
вступна кампанія до вищих навчальних закладів, яка може стати неможливою через конфлікт, що триває.
Спосіб навчання — очне, змішане або онлайн — також залежить від обставин.

Відсутність сховищ також може призвести до затримки початку навчального року у вересні, оскільки МОНУ
звернулося до всіх закладів освіти з вимогою забезпечити такі приміщення, щоб мати можливість
працювати далі.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Попри те, що телекомунікаційна інфраструктура працює на більшій частині території України, є
повідомлення про злом та глушіння каналів у країні та локальні відключення в районах інтенсивних боїв,
за даними Кластера ТНС. Аналогічним чином, покриття мобільних мереж 3G та 4G на кордонах України
працює, однак у деяких районах через наплив біженців може спостерігатися локальне перенасичення
мережі.

Велика кількість кібератак на інтернет-провайдерів спричинила значне зниження швидкості інтернету.
Ризик кібератак залишається високим.

Кластер ТНС надає послуги безпечного підключення до інтернету 210 працівникам 12 гуманітарних
організацій, включно з установами ООН та НУО, у двох гуманітарних міжвідомчих офісах у Дніпрі та Львові.
Після оцінки потреб і недоліків, проведеної з 22 по 25 червня, Кластер ТНС розміщує обладнання для
надання послуг безпечного підключення до інтернету в міжвідомчому офісі в Одесі.

Команда ТНС з послуг для громад (S4C) продовжила співпрацю з партнерами щодо контенту чатбота ТНС
(«вБезпеці»). Команда розробила першу версію інструмента моніторингу, який допомагає аналізувати
продуктивність чатбота за допомогою анонімної статистики.

24 червня у центрі компактного проживання внутрішньо переміщених осіб у Львові волонтери надали
відгуки щодо дизайну та використання чатбота ТНС. Подальші відгуки збиралися у співпраці з групою
Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) з питань грошових переказів шляхом проведення фокусного

(4 Jul 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-etc-situation-report-7-reporting-period-20052022-02062022
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групового інтерв’ю з постраждалими групами населення. Опитування стосувалось використання чатбота
ТНС та його ефективності при розповсюдженні повідомлень ВПП щодо грошових переказів.

Питання безпеки та доступу до деяких населених пунктів залишаються для Кластера ТНС основним
обмеженням, що впливає на спроможність Кластера впроваджувати телекомунікаційні рішення в Україні.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу партнерів кластера

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

З початку конфлікту партнери Кластера у декілька етапів надали допомогу у сфері продовольчої безпеки та
засобів до існування близько 8,9 млн людей.

За звітний період по всій Україні було розподілено 3 000 тонн продовольчої допомоги, у тому числі через 15
партнерів охоплено 670 000 людей у 24 областях. Два партнери повідомили, що надали засоби до
існування 700 людям у 2 областях.

Кластер отримав лише 40 % з 469,5 млн дол. США, необхідних для задоволення потреб населення,
постраждалого від кризи.

Кластер продовжує співпрацювати з місцевою владою та розподіляти запити (50 запитів щодо надання
екстреної продовольчої допомоги для задоволення потреб 550 000 осіб) відповідно до спроможностей
партнерів. Проте залишаються прогалини в оперативному та комплексному реагуванні на всі запити.

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

(4 Jul 2022)

Продовольча безпека та засоби до існування

8.9M

Потреби

Реагування

Прогалини
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, потреби у медичній допомозі у період з березня по серпень 2022 року виникнуть у близько
12,1 млн людей в Україні.

За даними ВООЗ, доступ до медичної допомоги серйозно погіршується через проблеми з безпекою,
обмежену мобільність, порушені ланцюги постачань і масове переміщення населення.

Ризик спалаху таких захворювань, як холера, кір, дифтерія чи COVID-19, посилюється через відсутність
доступу до водопостачання, санітарії та гігієни, переповненість бомбосховищ та центрів компактного
проживання, а також неоптимальний рівень проведення планових щеплень та щеплень дітей.

Партнери Кластера охорони здоров’я повідомили про завершення та/або продовження заходів в 437
населених пунктах України з охопленням 2,9 млн людей. Партнери поставили 710 тонн медичних
матеріалів на суму 12,2 млн доларів.

Протягом минулого тижня на склад ВООЗ у Львові було доставлено 52 тонни медичних товарів та
обладнання на суму майже 88 000 дол. США. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська,
Тернопільська, Харківська та Чернівецька області отримали 8,4 тонни медичних товарів та обладнання на
суму 310 000 дол. США.

У 10 областях працюють 11 бригад екстреної медичної допомоги під керівництвом ВООЗ.

Минулого тижня мобільні клініки МОМ у Львівській області відвідали 12 населених пунктів, охопивши
близько 1 700 людей і надавши безпосередню медичну допомогу або психологічні консультації понад
9 000 людям у 111 локаціях.

Згідно з даними ВООЗ, як і раніше, проблему становить доступність деяких з найбільш постраждалих
районів на сході, де робота систем охорони здоров’я була серйозно порушена. Дефіцит пального та
проблеми з доступом продовжують ускладнювати доставлення та розподіл медичних товарів.

Ризик спалаху таких захворювань, як холера, кір, дифтерія чи COVID-19, посилюється через відсутність
доступу до водопостачання, санітарії та гігієни, переповненість укриттів і центрів компактного проживання,
а також неоптимальний рівень проведення планових щеплень та щеплень дітей. Згідно з нещодавно
швидкою оцінкою потреб World Vision, 16 % опитаних внутрішньо переміщених осіб не мали доступу до

(4 Jul 2022)

Охорона здоров’я

2.9M

Потреби

Реагування

Прогалини

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Emergency%20in%20Ukraine%20-%20External%20Situation%20Report%20%2311,%20published%2012%20May%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-rapid-needs-assessment-report
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інформації про доступні медичні послуги, 59 % висловлювали занепокоєння щодо психічного здоров’я
дітей, а 47 % не мали інформації про служби психічної підтримки дітей. Ті самі показники для членів
місцевої громади становлять 16 %, 34 % та 48 %, відповідно.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Потрібно забезпечити своєчасне постачання гуманітарної допомоги по всій країні, чому заважають поточна
небезпека та логістичні обмеження.

Кластер отримав гуманітарний вантаж на склади в Дніпрі, Києві, Львові та Ряшеві (Польща). Загалом
Кластер логістики обробив (зберігає та/або транспортував) 18 954 м3 гуманітарних товарів першої
необхідності, 30 % з яких становили предмети для ремонту житла та сфери ВСГ.

30 партнерів отримали підтримку Кластера у сфері загальних послуг, 284 запити на надання послуг були
виконані або перебувають в стадії виконання.

Кластер продовжує тісно співпрацювати зі Всесвітньою продовольчою програмою, щоб надавати
гуманітарній спільноті своєчасні оновлення щодо дефіциту пального.

Затори та довгий час очікування на пунктах перетину кордону впливають на швидке переміщення
гуманітарних вантажів.

Партнери повідомляли про проблеми, пов’язані з обмеженою транспортною спроможністю та відсутністю
координації для розподілу серед кінцевих одержувачів у важкодоступних районах.

(4 Jul 2022)

Логістика

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(4 Jul 2022)

Харчування
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За оцінками, близько 600 000 людей в Україні зіткнуться з потребою у забезпеченні харчовими продуктами
в період з березня по серпень 2022 року.

Приблизно 125 000 немовлят від 0 до 11 місяців, що перебувають на штучному вигодовуванні, і майже
270 000 немовлят і маленьких дітей віком від 6 до 23 місяців потребують своєчасного, достатнього та
безпечного прикорму.

За оцінками, понад 160 000 осіб, які доглядають за немовлятами у віці 0–23 місяців, і вагітних жінок,
потребують безпечних місць, де вони зможуть отримати допомогу щодо годування та догляду за дітьми та
собою під час переміщення. Загальна кількість людей, які потребують допомоги, — 625 000 людей.

В інших вразливих груп, особливо людей похилого віку, людей з інвалідністю та людей з ВІЛ, криза
призвела до зростання потреб у забезпеченні харчовими продуктами.

ЮНІСЕФ передав партнеру Кластера першу партію замінника грудного молока для 1 250 дітей віком до 1
року, заявки від інших партнерів обробляються.

Кластер відчуває серйозну нестачу фінансування: наразі отримано лише 260 000 дол. США із загальної
суми 23,5 млн дол. США, необхідних для відповідних заходів реагування.

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, 3,3 млн людей, насамперед жінок і дівчинок, потребують послуг у сфері запобігання гендерно
зумовленому насильству та підтримки постраждалих в Україні.

Для багатьох внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у закладах освіти, до початку нового
навчального року необхідно знайти інші варіанти розміщення.

Тисячі людей втратили свої документи через руйнування, спричинені війною, або непередбачувані
переміщення.

(4 Jul 2022)
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З початку війни допомогу у сфері захисту та юридичну допомогу отримали більш ніж 1,1 млн людей в
Україні.

Протягом звітного тижня УВКБ ООН надало допомогу понад 32 500 внутрішньо переміщених людей та
постраждалих унаслідок конфлікту, у тому числі майже 9 000 — через гарячі лінії, понад 17 000 — шляхом
надання консультацій та інформації щодо соціально-правового захисту, 4 000 — забезпечення
психосоціальної підтримки, майже 3 000 — правової допомоги та 885 — соціального супроводу, у т. ч. в
Івано-Франківській, Закарпатській, Харківській і Чернівецькій областях та на пунктах перетину кордону.

У рамках сесії зі стратегічного планування зі сторонами, залученими до діяльності з протидії торгівлі
людьми, яка була організована Міністерством соціальної політики, МОМ поділилася досвідом та надала
рекомендації щодо Державної цільової соціальної програми з питань протидії торгівлі людьми.

Відсутність або перешкоди для доступу до певних територій впливає на надання послуг із захисту ВПО та
іншим постраждалим цивільним особам.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, близько 6,2 млн людей зіткнуться з потребами у житлі та непродовольчих товарах з березня
по серпень 2022 року.

З початку війни майже 820 000 людей отримали допомогу у вигляді матеріалів для екстреного ремонту
житла або критично важливих непродовольчих товарів, минулого тижня цей показник становив 760 000
осіб.

З 21 по 27 червня УВКБ ООН розподілило майже 10 000 непродовольчих товарів та наборів для ремонту
житла майже 17 000 внутрішньо переміщених осіб по всій Україні, у т. ч. матраци, подушки, ковдри,
рушники, кухонні набори, постільну білизну, предмети гігієни, холодильники, мікрохвильові печі та
продуктові набори в Чернівцях та Чернівецькій області, Авдіївці, Нетайловому та Первомайському
(Донецька область), Мукачівському та Хустському районах (Закарпатська область), центрі тимчасового
розміщення Косів (Івано-Франківська область).

(4 Jul 2022)
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Необхідно терміново провести роботи з ремонту житла та розподіл зимового палива найбільш уразливим
групам населення до настання зимового сезону.

Основною причиною занепокоєння внутрішньо переміщених осіб у центрах тимчасового проживання,
розташованих у закладах освіти, є необхідність звільнення приміщень перед початком нового навчального
року та пов’язана з цим невизначеність.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

13 млн людей в Україні потребуватимуть допомоги у сфері водопостачання, санітарії та гігієни в період з
березня по серпень 2022 року, у т. ч. внутрішньо переміщені особи в центрах компактного проживання та
громади, що їх приймають, а також громади, які зіткнулися з пошкодженням систем внаслідок конфлікту і
дефіцитом витратних матеріалів для систем очищення води.

У поточній ситуації відсутність доступу до чистої води та належних санітарних послуг підвищує ризик
виникнення інфекційних захворювань по всій країні, особливо в областях на сході та півдні України.

Партнери Кластера надали чисту воду або найважливіші гігієнічні та санітарні послуги понад 3,8 млн
людей в Україні, у тому числі понад 300 000 — минулого тижня.

Повідомляється, що завдяки ремонту інфраструктури водопостачання послуги водопостачання отримали
майже 630 000 людей, а чисту воду одержали 460 000 осіб.

Технічні робочі групи у складі Кластера опублікували інформаційні бюлетені з інформацією щодо гендерної
проблематики та інклюзії та посібник з очищення води в домашніх умовах для партнерів, які працюють у
цій галузі.

Відносно небагато організацій активно реагують на запити щодо підтримки від водоканалів (місцевих
органів водопостачання). Так саме небагато організацій активно готуються або готові реагувати на спалахи
захворювань, пов’язаних з порушеннями у сфері ВСГ.

(4 Jul 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)
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СТАТУС СЕКТОРУ 

людей отримали допомогу

Війна спустошила економіку України, а військові дії та переселення спричинили масову втрату засобів до
існування та доходів. Загалом гуманітарної допомоги потребують 15,6 млн людей, а партнери в Україні
планують надати 2 млн з них багатоцільову грошову допомогу.

Останній етап оцінювання згідно зі звітом МОМ щодо внутрішнього переміщення населення підтвердив,
що більшість постраждалого населення, як переміщеного, так і непереміщеного, вважають грошову готівку
єдиною найнагальнішою потребою. Аналогічні дані зазначені в інформаційному бюлетені Ініціативи
спільного моніторингу ринку (JMMI) від травня, який свідчить, що продукти харчування (95 % респондентів)
та предмети гігієни (87 %) доступні для купівлі.

Станом на 28 червня грошову допомогу отримали 1,92 млн людей по всій країні, що становить 96 % від
переглянутого цільового показника Екстреного звернення (березень–серпень) і на 25 % більше, ніж у
попередньому місяці.

Також наявний Інформаційний портал з питань надання БЦГД англійською та українською мовами. Він
містить повідомлення, запитання та відповіді, критерії прийнятності та контактну інформацію всіх
організацій, що надають БЦГД. Успішно пройшов тестування чатбот, який сприятиме подальшому
поширенню цих повідомлень. Також було створено спеціальну адресу електронної пошти UN-cash-
feedback@un.org, на яку надходитимуть відгуки щодо роботи програм грошової допомоги.

Партнери Робочої групи з надання грошової допомоги отримали багато скарг і відгуків від отримувачів
допомоги стосовно відсутності інформаційної взаємодії у процесі реєстрації та часу очікування отримання
фактичного переказу. Спеціальна робоча група з підзвітності перед постраждалим населенням, яка
працює під керівництвом Робочої групи з надання грошової допомоги, займається пошуком колективних
рішень для усунення цих прогалин і виступає за посилення інформаційної взаємодії з громадами.

(4 Jul 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД)
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ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 12:00 29 червня

(4 Jul 2022)

https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-opituvannya-zagalnogo-naselennya-raund-6-23
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-joint-market-monitoring-initiative-jmmi-may-2022
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Гуманітарні організації в Україні отримали 78 % з 2,25 млрд дол. США, зазначених а Екстреному зверненні щодо
надання гуманітарної допомоги. Однак ескалація бойових дій призводить до зростання потреб по всій країні,
особливо на півдні та сході України. Наразі ООН та її партнери виконують перегляд звернення, щоб забезпечити
подальше виконання рятувальних операцій для задоволення збільшення потреб людей.

Понад 50 % від суми фінансування було отримано від Сполучених Штатів Америки (786 млн дол. США),
Європейської Комісії (128 млн дол. США), Японії (81 млн дол. США) і Канади (72 млн дол. США). Крім того, внески
від майже 470 донорів з приватного бізнес-сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,4 млрд
дол. США.

Гуманітарний фонд для України (UHF) є важливим джерелом фінансування діяльності з надання допомоги в
країні. З 24 лютого Фонд виділив понад 91 млн дол. США на 55 проєктів, що реалізуються 38 партнерами по всій
країні і призначаються для 4,9 млн осіб, переважно у східній і північній частинах країни. Приблизно 27 % коштів
було виділено 10 національним організаціям, які реалізують щонайменше 15 проєктів поблизу лінії фронту,
підтримуючи деяких з найбільш критично вразливих людей. Ще 51 % фінансування було виділено 20
міжнародним НУО і 22 % — 8 установам ООН.

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  

Корисні контакти

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.

(6 Jun 2022)
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