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ГОЛОВНЕ 

Сутички та бойові дії тривали безперервно
протягом останнього тижня, спричиняючи
загибель людей, руйнування та впливаючи на
гуманітарну ситуацію в Україні, переважно на
сході.

Минулого тижня десятки цивільних осіб загинули
внаслідок удару по місту Часів Яр на Донбасі, що
став другим за кількістю жертв одиночним
обстрілом з початку війни.

Люди, які залишилися або повернулися до
районів на сході та півдні, що сильно
постраждали, змушені мати обмежений доступ
до основних послуг, зокрема води та
електроенергії.

Поки за посередництва ООН відбуваються
переговори між Росією та Україною щодо
експорту зерна, українські сільськогосподарські
угіддя продовжують страждати.

У той час коли гуманітарні потреби
загострюються, ООН та гуманітарні партнери
змогли надати допомогу понад 10,3 млн людей
по всій Україні.

Постачання води водовозами мешканцям м.
Лисичанськ Луганьскої області. Доступ до безпечної
води для пиття або приготування їжі є проблемою, що
збільшується, у районах, які постраждали внаслідок
бойових дій через руйнування критичної
інфраструктури. Фото: УКГС

(18 Jul 2022)
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ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ 

Мапа: звіт про ситуацію (станом на 13 липня 2022 р.)

(18 Jul 2022)

АНАЛІЗ  

Загальна безпека та гуманітарна ситуація

Жорстокі бої на сході та смертоносні ракетні удари минулого тижня завдали ще більше руйнувань і
катастрофічних наслідків для українців у кількох областях країни. 9 липня під обстріл у Часовому Яру на
підконтрольній Уряду території Донецької області потрапив муніципальний гуртожиток для соціально
незахищених верств населення. Станом на 12 липня місцева влада підтвердила, що 34 особи, включаючи одну
дитину, загинули, а дев'ятьох поранених мирних жителів вдалося врятувати з-під завалів. В.о. Координатора з
гуманітарних питань по Україні Себастіан Родес Стампа засудив удар, ще раз підкресливши, що сторони
конфлікту зобов’язані згідно з міжнародним гуманітарним правом не зачіпати цивільних осіб та цивільну
інфраструктуру під час війни. Обстріл Часового Яру став другим за кількістю жертв з початку війни після авіаудару
по вокзалу в Краматорську 8 квітня, коли загинули майже 60 людей. Це збільшує зростаючу кількість жертв і

(19 Jul 2022)
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серйозних руйнувань протягом останніх двох тижнів унаслідок обстрілів цивільних районів, включаючи удар по
житловому будинку та базі відпочинку в Сергіївці Одеської області 1 липня та ракетний удар по торговому центру
в Кременчуці Полтавської області кількома днями раніше - 27 червня.

Водночас частота та жорстокість нападів на цивільне населення посилилися по обидві сторони лінії фронту та в
різних частинах країни, зокрема у Луганській та Харківській областях на сході та у Запорізькій області. Згідно з
інформацією, наданою гуманітарними джерелами та представниками влади, з 8 по 11 липня в Донецькій
області з обох сторін були зареєстровані сильні обстріли та понад 160 жертв серед цивільного населення.
Підконтрольні Уряду міста Краматорськ і Слов’янськ були осередком бойових дій, як стверджується у доповідях
про жертви серед цивільного населення і пошкодження будинків та іншої життєво важливої цивільної
інфраструктури в інших підконтрольних Уряду частинах області, включаючи міста Бахмут і Торецьк.
Повідомляється, що у Харкові 11 липня в результаті обстрілу реактивними системами залпового вогню
постраждало 35 цивільних осіб, коли було вражено кілька житлових будинків, торговий центр та інші цивільні
будівлі.

Щодо інших областей України, повідомлялося про ракетно-артилерійські обстріли та ракетні удари в Одеській та
Запорізькій областях, крім того, продовжують надходити повідомлення про чисельні руйнівні обстріли міста
Миколаєва та всієї території Миколаївської області. Наприклад, 12 липня, згідно зі звітами з гуманітарної безпеки
та повідомленнями місцевої влади, у центрі міста було обстріляно дві лікарні. Наступного дня, 13 липня, згідно з
місцевими джерелами, п’ять цивільних осіб загинули внаслідок бойових дій у цьому районі.

Незважаючи на те що тенденції переміщення є набагато мінливішими, ніж на початку війни, бої та військові дії
продовжували витісняти людей із їхніх домівок або не дозволяли їм повернутися. За даними Міжнародної
організації з міграції, всередині України понад 5 млн людей повернулися додому, а близько 6,3 млн усе ще
залишаються внутрішньо переміщеними особами. Кількість вимушено переміщених осіб, які шукають притулку в
європейських країнах, як і раніше, становить майже 6 млн. У своєму останньому звіті, Агентство ООН у справах
біженців (УВКБ) наголошує, що лише 16 % опитаних біженців планують повернутися в Україну через високий
рівень невпевненості щодо майбутнього, а намір більшості із них — повернутися лише тимчасово.

АНАЛІЗ  

Вплив бойових дій на цивільну інфраструктуру та доступ населення до важливих послуг

Ескалація військових дій і боїв на сході продовжує сильно впливати на мільйони українців. Тисячі цивільних осіб,
які залишилися в постраждалих районах і вздовж лінії фронту, змушені обходитися без регулярного
водопостачання, електрики чи газу. За словами губернатора Донецької області, на підконтрольній Уряду території
області залишилося лише 340 000 осіб (20 % від 1,6 млн населення перед війною). Інженерні мережі серйозно
пошкоджені, і їх неможливо належним чином відремонтувати через бойові дії, що тривають, через що доступ до
основних послуг недостатній або відсутній. Це також впливає на систему водяного центрального опалення, яка,
якщо її не відремонтувати до початку опалювального сезону в жовтні, ще більше погіршить умови життя решти
мешканців на тлі різкого зниження температури.

Повідомляється про погіршення гуманітарних умов у сусідній Луганській області, яка більше не контролюється
Урядом України. Неперевірені звіти, надані українською владою, повідомляли про серйозну відсутність доступу
до води та медичних послуг у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Гуманітарні працівники не мають доступу до цих
міст з початку червня.

(18 Jul 2022)
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Згідно з гуманітарними звітами, люди в Миколаєві також стикаються зі зростанням проблем з доступом до води
для пиття або приготування їжі через руйнування опріснювальних і очисних споруд міста. Нещодавно пробурені
свердловини обслуговують лише близько 5 % населення, а якість видобутої води часто нижча за стандартні
вимоги. Доступ до центрів розподілу води обмежений, особливо для людей похилого віку та людей з
інвалідністю. Загалом, доступ до чистої води для цивільного населення в районах, спустошених військовими
діями, залишається складним через масштабне руйнування інфраструктури водопостачання та
електропостачання, що ще більше посилить залежність населення від доступу до води з альтернативних, часто
небезпечних джерел, а також до розподілу води.

Занепокоєння щодо охорони здоров’я також продовжують зростати, зокрема щодо здоров’я матерів і
новонароджених, психічного здоров’я та лікування хронічних захворювань, особливо для вразливих груп, таких як
люди з інвалідністю, діти та молодь, жінки та дівчата, медичні працівники та внутрішньо переміщені особи,
згідно з аналізом, поширеним DirectRelief. НУО «Людина в біді» повідомила, що необхідність у підтримці
психічного здоров’я зростає по всій країні, особливо для дітей, причому є побоювання, що потреба у
психіатричній допомозі буде зростати принаймні протягом п’яти років після закінчення війни. Обмеження
доступу до медичних товарів та їх доставки сильно впливають на надання медичних послуг і підвищують ризик
інфекційних захворювань та захворювань, що передаються через воду, у постраждалих районах, а також на
обмеження можливостей медичного персоналу виконувати свої обов’язки з урахуванням війни. Станом на 10
липня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила 369 випадків, під час яких постраждали
заклади охорони здоров’я, медичний транспорт, склади, матеріали, медичний персонал і пацієнти, починаючи з
24 лютого, що призвело до смерті 79 і поранення 64 осіб, уточнюючи, що безпосередньо постраждали 314
медичних закладів, 31 працівник і 14 пацієнтів.

АНАЛІЗ  

Вплив війни на сільське господарство

Війна завдала значної шкоди аграрному сектору України, який до війни становив 11 % валового внутрішнього
продукту України. Зараз, коли жнива не за горами, тисячі гектарів родючої землі були знищені або пошкоджені.
За неперевіреними даними, лише 8 липня у Степногірську Запорізької області артилерійський обстріл спричинив
загоряння сільськогосподарських об’єктів та врожаю пшениці на полях, у результаті чого було пошкоджено
близько 12 гектарів пшеничних полів. За даними обласної влади, також повідомлялося про сильні пожежі, що
охопили сільськогосподарські об’єкти у Дніпропетровській області. Посилення обстрілів може призвести до
значного зриву збору врожаю та безпосередньо вплинути на продовольчу безпеку. Ці оцінки з’явилися на тлі
переговорів за посередництва ООН між Російською Федерацією та Україною про відновлення експорту зерна
через чорноморські порти, які тривають в Туреччині, де офіційна угода між двома країнами ще не підписана, але
«критичний крок вперед» вже зроблено, за словами Генерального секретаря ООН.

(18 Jul 2022)

АНАЛІЗ  

Порушення прав людини, включаючи постраждалих серед цивільного населення

Війна продовжує забирати численні життя та впливати на життя багатьох мешканців України. Лише за перші 11
днів цього місяця щонайменше 135 мирних жителів, у тому числі 6 дітей, були вбиті та 280 отримали поранення
на підконтрольній Уряду території, а ще принаймні 24 цивільні особи, серед яких 4 дітей, були вбиті та 86

(18 Jul 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/conflict-strains-health-system-needs-continue-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/number-calls-our-psychosocial-hotline-increased-73-after-russian-invasion-ukraine-says-people-needs-psychologist
https://www.usaid.gov/ukraine/news-information/fact-sheets/agriculture
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122452
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отримали поранення на не підконтрольних Уряду територіях, за даними, перевіреними Моніторинговою місією
ООН з прав людини в Україні. Загальна кількість підтверджених жертв серед цивільного населення з початку
війни 24 лютого на сьогодні перевищила 11 500 осіб. Понад 5 020 мирних жителів, у тому числі 300 дітей,
загинули, 6 520 отримали поранення, майже 400 з них — діти. Фактична кількість жертв серед цивільного
населення, ймовірно, набагато вища, оскільки бойові дії, що тривають, роблять багато районів України
недоступними і продовжують лише збільшувати загальну кількість жертв.

Лікарі та психологи, які працюють у
мобільних клініках, надають важливі медичні
послуги внутрішньо перемішеними особам в
Україні. Фото: МОМ

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  

Гуманітарне реагування

Кількість гуманітарних партнерів, які надають критичну
допомогу людям в Україні, значно зросла від початку війни. В
Україні діє близько 400 гуманітарних організацій, що означає
збільшення на 20 % у порівнянні з минулим місяцем, і це у
чотири рази більше, ніж до початку війни. Майже 10,3 млн
українців отримали гуманітарну допомогу за останні чотири з
половиною місяці, але потреба залишається високою, оскільки
бойові дії тривають. Гуманітарний доступ залишається дедалі
більшою проблемою, що перешкоджає наданню екстреної
життєво необхідної допомоги, включаючи медичні засоби та
інші життєво важливі предмети, у важкодоступних районах на
сході та півдні.Гуманітарні організації проводять оцінювання,
щоб надалі нарощувати зусилля з реагування та охопити
більше людей, які терміново потребують допомоги. Протягом минулого тижня було здійснено кілька
координованих УКГС поїздок багатогалузевих оціночних груп, у тому числі до Харківської області 7 та 12 липня, та
до Запоріжжя 8 та 13 липня. В.о. Координатора з гуманітарних питань Себастіан Родес Стампа також відвідав
Сумську область 11 липня, де, окрім оцінки, відбулися зустрічі з виконуючими партнерами та місцевою владою
для визначення форм діяльності з надання гуманітарної допомоги.

(18 Jul 2022)

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.

(4 Jul 2022)

Кластер координації та управління об’єктами розміщення ВПО

Потреби

Реагування
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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).

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 приблизно 5,7 млн дітей шкільного віку, у т. ч. 3,6 млн через закриття
закладів освіти. На здатність навчатися 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 2 100 і знищено
215 закладів освіти.

Згідно з нещодавньою оцінкою освітніх потреб, 75 % постраждалих учнів навчаються онлайн, а 11 % (3 500
із 31 347) шкільних і навчальних закладів недоступні для освітньої діяльності, оскільки вони
використовуються для розміщення переміщених осіб, що ще більше порушує навчальний процес. У

(18 Jul 2022)

Освіта

208000

Потреби

https://cccmcluster.org/resources/minimalni-standarti-upravlinnya-taborami
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/nas_education_20220624_eng_corrected.pdf
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Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Хмельницькій областях перебуває
найбільша кількість 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 208 000 дітей і вчителів, що приблизно на 13 000 осіб
перевищує показник минулого тижня.

Понад 178 000 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.

Понад 6 500 вчителів та інших працівників освіти пройшли тренінги з психосоціальної підтримки та
механізмів перенаправлення для дітей.

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 

Попри те, що телекомунікаційна інфраструктура на більшій частині території України працює, 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.

(18 Jul 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-etc-situation-report-7-reporting-period-20052022-02062022


UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 13 Jul 2022

С. 8 з 16
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 20 Jul 2022 

Кластер надав послуги безпечного підключення до інтернету 238 співробітникам з 12 гуманітарних
організацій, включаючи установи ООН та міжнародні НУО, у двох гуманітарних міжвідомчих офісах у Дніпрі
та Львові.

З моменту запуску чатбота ТНС «вБезпеці» 20 червня, 8 317 користувачів в Україні отримали доступ до
інформації, пов’язаної з гуманітарною допомогою.

З 6 по 15 липня ТНС спільно з Департаментом охорони та безпеки ООН (UNDSS) проводить у Києві
оціночну місію для створення Інформаційно-оперативного центру безпеки UNSS. НТС перевірив
конфігурацію систем охоронного зв'язку в бронеавтомобілях агентств ООН та провів оцінку потенційного
місця для встановлення ретранслятора дуже високої частоти.

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.

За даними систем дистанційного моніторингу, які оцінюють ситуацію з харчуванням в Україні, станом на 6
липня майже 22 % сімей повідомили про недостатнє споживання їжі, тоді як понад 35 % запроваджують
кризові або надкризові стратегії подолання проблем з харчуванням. У порядку важкості ситуації до
областей з високим показником поширеності недостатнього споживання їжі належать Донецька,
Запорізька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська,
Херсонська, Хмельницька та Чернігівська.

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

Шість партнерів Кластера повідомили про охоплення понад 50 000 людей у Луганській області протягом
двох останніх тижнів червня, лише за кілька днів до зміни контролю над територією.

У червні Всесвітня продовольча програма (ВПП) передала партнерам Кластера 19 тонн продовольства, що
більше, ніж у квітні та травні разом (близько 14,5 тонни).

(18 Jul 2022)

Продовольча безпека та засоби до існування

8.9M

Потреби

Реагування

https://hungermap.wfp.org/
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/livelihood-coping-strategies-food-security
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Кластер продовжує погоджувати запити на продовольчу допомогу з можливостями партнерів. Станом на
13 липня 7 партнерів Кластеру виконали 14 запитів на харчову допомогу, поданих місцевими органами
влади, НУО та громадськими організаціями, в результаті чого було надано підтримку у натуральному
вигляді понад 65 000 людей у 7 областях.

Кластер створив місцеву присутність у Дніпрі для покращення координації з партнерами у важкодоступних
районах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Харківської та
Херсонської областей.

Партнери у галузі надання засобів до існування продовжують надавати допомогу, пов’язану з грантами на
створення робочих місць, доступом до роботи та забезпеченням сільськогосподарськими ресурсами,
худобою та птицею.

Відсутність безперешкодного гуманітарного доступу на не підконтрольні Уряду території призводить до
затримок у визначенні та задоволенні потреб у продовольчій допомозі та засобах для існування.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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

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

Вирішення проблем психічного здоров’я, особливо серед дітей, залишається зростаючою потребою в
країні. За оцінками World Vision, понад 1,5 млн дітей піддаються ризику розвитку психічних розладів через
війну. Водночас міжнародна НУО «Людина в біді» зафіксувала 73-відсоткове зростання кількості дзвінків на
гарячу лінію від людей, які звертаються за психологічною допомогою, з початку війни.

Партнери Кластера повідомили про завершення або продовження заходів у 476 населених пунктах України
з охопленням 2,9 млн людей.

(18 Jul 2022)

Охорона здоров’я

2.9M

Потреби

Реагування

https://www.wvi.org/publications/report/ukraine/no-peace-mind
https://reliefweb.int/report/ukraine/number-calls-our-psychosocial-hotline-increased-73-after-russian-invasion-ukraine-says-people-needs-psychologist
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Станом на 6 липня ВООЗ поставила майже 630 тонн медичних товарів, включаючи медикаменти та
медичне обладнання, що достатньо для задоволення потреб 650 000 людей, екстрені хірургічні засоби для
проведення до 16 000 операцій, щонайменше 20 машин швидкої допомоги та 26 генераторів для підтримки
електропостачання в закладах охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, доступ до медичної допомоги ускладнюється через небезпеку, обмежену мобільність,
порушені ланцюги постачань і масове переміщення населення. Як і раніше, складно дістатись 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 товарів
медичного призначення.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

З 5 по 11 липня Кластер обробив 68 м3 гуманітарних вантажів та отримав 650 м3 гуманітарних товарів для
зберігання в Дніпрі та Ряшеві (Польща) від 3 партнерів.

Загалом Кластер надав підтримку 30 партнерам із надання спільних послуг — виконано або знаходяться
на розгляді майже 310 запитів на послуги, в основному від Кластерів житла та водопостачання, санітарії та
гігієни.

Кластер провів аналіз прогалин і потреб на основі 22 інтерв’ю з ключовими зацікавленими сторонами. Як
наслідок, відтепер коригування стратегії включає збільшення продуктів управління інформацією, надання
інформації про поточні та завершені заходи, вдосконалення механізмів координації та збільшення надання
спільних логістичних послуг в важкодоступних районах та зменшення послуг транскордонної логістики.

Відсутність розуміння та обміну інформацією про вхідне постачання, логістичні потреби та плани розподілу
для підтримки планування спільних логістичних послуг.

(18 Jul 2022)

Логістика

Потреби

Реагування

Прогалини

https://apps.who.int/iris/handle/10665/358091
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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.

(4 Jul 2022)

Харчування

118000

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(18 Jul 2022)

Захист

1.56M

Потреби
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В Україні 5,3 млн людей потребують соціально-правового захисту, у т. ч. 3,3 млн (переважно жінки та
дівчата) потребують послуг із запобігання та підтримки постраждалим від гендерно зумовленого
насильства.

Внутрішньо переміщені особи стикаються з юридичними проблемами, у т. ч. при реєстрації, оформленні
документів про знищене майно, отриманні паспортів, соціальних виплат та пенсії.

Партнери Кластера з питань захисту охопили понад 1,56 млн з 3,9 млн людей, на яких спрямоване
Екстрене звернення, включаючи 66 % жінок і 3,2 % людей з інвалідністю, переважно в Івано-Франківській,
Київській та Львівській областях.

Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) розгорнув 6 додаткових мобільних груп психологів і
соціальних працівників для надання психосоціальної підтримки жінкам і дівчатам, 30 груп зараз
працюють по всій країні. Психотерапевтична платформа «Аврора», яка підтримується ЮНФПА, працює з 20
жінками, які зазнали насильства.

Близько 7 000 гігієнічних наборів було доставлено до притулків, дитячих садків і кризових кімнат у Вінниці,
Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Львові, Миколаєві та Полтаві для задоволення основних потреб жінок.

Станом на середину липня 2022 року понад 2 млн осіб все ще потребуватимуть захисту, переважно в
Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Забезпечення допоміжними пристроями людей з інвалідністю та людей похилого віку залишається
суттєвою прогалиною, оскільки багато внутрішньо переміщених осіб з постраждалих районів були змушені
залишити свої пристрої та не могли дозволити собі придбати їх у громадах, що їх прийняли.

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

Відсутність або обмежений доступ до певних районів на сході країни продовжує перешкоджати наданню
послуг захисту внутрішньо переміщеним особам та іншим постраждалим групам населення.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(4 Jul 2022)

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

820000

Потреби



UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 13 Jul 2022

С. 13 з 16
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 20 Jul 2022 

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).

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.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

3 млн людей в Україні потребують допомоги у сфері водопостачання, санітарії та гігієни, 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.

(13 Jul 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

4.28M

Потреби

Реагування
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Партнери Кластера надали чисту воду або найважливіші гігієнічні та санітарні послуги понад 4,3 млн
людей в Україні, у т. ч. понад 300 000 осіб — минулого тижня.

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.

Прогалини

СТАТУС СЕКТОРУ 

людей отримали допомогу

Війна спустошила економіку України, а воєнні 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.

Станом на 13 липня майже 2 млн людей отримали грошову допомогу по всій країні на суму 360 млн
дол. США, що становить 98 % цільового показника, та на 16 % більше порівняно з попереднім місяцем.

Трохи більше 95 % людей (фокус-група з 1 000 осіб), опитаних Естонською радою у справах біженців,
найбільшим постачальником грошової допомоги серед неурядових організацій, підтвердили, що вони
змогли задовольнити більшість або частину своїх основних потреб завдяки отриманій грошовій підтримці.

Робоча група з питань грошової допомоги через спеціальну робочу групу та в консультаціях з Урядом
України, донорами та Світовим банком розробляє нову модель для уточнення поточної стратегії адресності,
яка включатиме соціально-економічні фактори/фактори бідності, конфлікти та критерії чутливості до
переміщення та індивідуальної вразливості.

(18 Jul 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД)

2M

Потреби

Реагування

Прогалини

ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 13 липня

(18 Jul 2022)

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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Гуманітарні організації в Україні отримали 85,6 % з 2,25 млрд дол. США, зазначених у піврічному Екстреному
зверненні щодо надання гуманітарної допомоги. ООН та її партнери переглядають звернення, щоб гарантувати,
що гуманітарну допомогу отримають усі, хто її потребує, особливо в сильно постраждалих районах, до багатьох з
яких гуманітарний доступ обмежений.

Близько 41 % від суми фінансування було отримано від Сполучених Штатів Америки (792 млн дол. США),
Європейської Комісії (242 млн дол. США), Японії (81 млн дол. США) та Канади (72 млн дол. США). Крім того,
внески від майже 482 донорів з приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,6 млрд
дол. США.

Гуманітарний фонд для України (UHF) є важливим джерелом фінансування діяльності з надання допомоги в
країні. З 24 лютого UHF виділив 91 млн дол. США на 55 проєктів, що реалізуються 38 партнерами по всій країні
для забезпечення потреб 4,9 млн осіб, переважно у східній і північній частинах країни. Приблизно 18 % коштів
було виділено безпосередньо 10 національним організаціям, які реалізують щонайменше 15 проєктів поблизу
зони бойових дій, підтримуючи деяких з найбільш критично вразливих людей. Ще 53 % фінансування було
виділено 20 міжнародними НУО і 29 % — 8 установам ООН.

З початку року донори та партнери внесли майже 178 млн доларів США до UHF, допомагаючи тим, хто найбільше
постраждав від війни, у тому числі 158 млн доларів США у вигляді сплачених внесків і 20 млн доларів США у
вигляді зобов’язань і асигнованих, але ще не сплачених внесків. Найбільшими донорами UHF у 2022 році наразі
були Великобританія (42 млн доларів), Нідерланди (42 млн доларів), Німеччина (22 млн доларів), Канада (12 млн
доларів) та Австралія (11 млн доларів).

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)

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
mailto:seareferral@un.org
mailto:trutmann@un.org
mailto:bochorishvili@un.org
mailto:ochaers-ps@un.org
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