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ГОЛОВНЕ 

Війна, що триває в Україні, не вщухає. Парламент
України продовжив воєнний стан ще на три
місяці, до 21 листопада.

Протягом останнього тижня бойові дії тривали
здебільшого в Донецькій і Харківській областях.
Зростає напруженість довкола ситуації з
безпекою на Запорізькій атомній електростанції.

16 серпня з порту Південний поблизу Одеси
вийшло перше гуманітарне судно, зафрахтоване
Всесвітньою продовольчою програмою, із 23 000
тонн пшениці для Ефіопії.

Гуманітарні партнери доставили предмети першої
необхідності для майже 6 000 мешканців Оріхова
у Запорізькій області, що внаслідок обстрілів 17
серпня зазнало значних руйнувань.

ООН і гуманітарні партнери надали гуманітарну
допомогу в тій чи іншій формі майже 12 млн
мешканців України.

Brave Commander, перше гуманітарне судно з 23 000
тонн пшениці, зафрахтоване Всесвітньою
продовольчою програмою, готове до відправлення з
порту Південний (Одеська область) в Ефіопію. Фото:
УКГС ООН/Савіано Абреу (14 серпня 2022 р.)

(22 Aug 2022)
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Савіано Абреу
Керівник відділу комунікацій і
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deabreuisidoro@un.org  
 
Єлизавета Жук
Спеціалістка з комунікацій та
звітності
lizaveta.zhuk@un.org  
 

ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ 

Мапа: звіт про ситуацію (станом на 17 серпня 2022 р.)

(22 Aug 2022)
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АНАЛІЗ  

Загальна безпекова та гуманітарна ситуація

Упродовж останнього тижня бойові дії, що були сконцентровані здебільшого на сході України, призвели до
подальшого погіршення умов життя цивільного населення та спричинили збільшення кількості загиблих і
поранених. Мільйони українців по всій території країни зазнають прямого й опосередкованого впливу війни. На
тлі бойових дій, що не припиняються, український Парламент 15 серпня ухвалив рішення про продовження
воєнного стану ще на три місяці, до 21 листопада. Також триває евакуація тисяч жителів Донецької області, а
десятки пошкоджених будівель потребують проведення ремонту до початку зими. Крім того, зростає
стурбованість, зумовлена військовими діями на території, що безпосередньо прилягає до Запорізької атомної
електростанції. Також не припиняються обстріли міста Нікополь, розташованого поряд із ЗАЕС.

Згідно з отриманими даними, активні бойові дії, що тривають на сході Донецької області, стали причиною
загибелі й поранення принаймні 120 мирних жителів, а також подальшого руйнування критичної цивільної
інфраструктури тільки впродовж минулої суботи та неділі. Органи влади повідомляли, що найзначніші
руйнування на підконтрольних Уряду територіях спостерігались в містах Бахмут, Краматорськ і Слов’янськ. На не
підконтрольних Уряду територіях обстрілів зазнали, згідно з повідомленнями, Донецьк і Горлівка. Про найбільші

(22 Aug 2022)

https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-voennyi-stan/31989434.html
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атаки повідомляли 12 серпня, коли постраждало 14 людей (1 загиблий і 13 поранених) в Бахмуті й ще 14 (2
загиблих та 12 поранених) — у Краматорську. Національна поліція також повідомила про пошкодження понад 190
цивільних об’єктів упродовж зазначеного періоду. На не підконтрольних Уряду територіях повідомляли про
пожежу й викид аміаку, що сталися 10 серпня на пивному заводі в Донецьку. Згідно з отриманою інформацією,
унаслідок цього інциденту одна людина загинула й двоє дістали поранення. Місцеві джерела також повідомили
про обстріл заводу з виробництва добрив у Горлівці, що, як стверджують, стався 12 серпня. За оновленою
інформацією Міністерства енергетики України, станом на 11 серпня щонайменше 623 000 користувачів, серед
яких є приватні домогосподарства й комерційні підприємства, залишились без електропостачання внаслідок
бойових дій. Водночас минулого тижня цей показник становив 597 000 осіб. Згідно з повідомленнями
Міністерства, приблизно половина (381 000) усіх користувачів, що не мають доступу до електропостачання,
знаходяться на підконтрольній Уряду території Донецької області, понад 128 000 — в Луганській області, 31 000 —
у Миколаївській області та 30 000 — у Харківській області.  Крім того, як повідомляють, приблизно 234 000
споживачів не мають газопостачання.

Повідомляли про щоденні обстріли в Харківській області, що призводили до постраждалих серед цивільного
населення. Згідно з отриманою інформацією, 15 серпня в Харкові 5 цивільних осіб дістали поранення, а
впродовж суботи й неділі в області було зареєстровано ще 9 випадків загибелі та поранення цивільних осіб.
Голова області повідомив про масовані обстріли Харкова й області 16 та 17 серпня. Унаслідок обстрілів
Салтівського району було зруйновано житлові будівлі й об’єкти транспортної інфраструктури. Також повідомляли
про пошкодження й повне руйнування гаражів і сільськогосподарської техніки в Чугуївському районі. Крім того,
керівник обласної адміністрації повідомив, що після вибуху в Золочеві в лікарню потрапив 22-річний чоловік. Він
також зазначив, що бойові дії тривають на південному сході від Харкова, поблизу села Леб’яже.16 серпня НУО
Human Rights Watch (HRW) оприлюднила звіт «Україна: протиправні російські напади на Харків», у якому
зазначається, що «постійні протиправні напади, які призводять до смерті та поранення цивільного населення й
руйнування медичних закладів і будинків ... у населених районах, здійснюють невибірково, з використанням
вибухової зброї з великою площею ураження й заборонених касетних боєприпасів, що є очевидним порушенням
як міжнародного гуманітарного права, так і законів ведення війни». У звіті HRW також процитовано слова
заступника прокурора області, який повідомив, що в Харківській області з початку війни загинуло понад 1 000
цивільних осіб, з яких 50 — діти, і майже 2 000 дістали поранення.

Упродовж останнього тижня продовжила зростати напруга щодо ситуації із Запорізькою атомною
електростанцією (ЗАЕС), яка розташована в Енергодарі в Запорізькій області на території, не підконтрольній Уряду
України. Водночас українські органи влади й гуманітарні партнери повідомляли про посилення бойових дій і
вибухи безпосередньо поблизу адміністративної будівлі ЗАЕС 11 серпня. Наступного дня Генеральний директор
Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі виступив зі зверненням до Ради
безпеки ООН, у якому він визначив ситуацію як «надзвичайно тривожну», а також закликав до надання
технічним експертам Агентства дозволу на відвідання АЕС. Попри те, що, згідно з попередніми оцінками експертів
МАГАТЕ, обстріли й бойові дії не створюють безпосередньої загрози для ядерної безпеки, пан Гроссі застеріг, що
«ситуація може змінитися будь-якої миті». Очільник Запорізької області Олександр Старух сказав, що в разі аварії
на Запорізькій АЕС виникне потреба в евакуації приблизно 400 000 жителів регіону, зокрема мешканців сусідньої
Дніпропетровської області. Він також наголосив, що перепоною для здійснення заходів цивільного захисту
повною мірою є те, що Уряд України не контролює частину Запорізької області. Наразі ситуація залишається
надзвичайно небезпечною й непередбачуваною. Навіть 12 серпня, у день, коли Генеральний директор МАГАТЕ
виступав зі зверненням до Ради безпеки, повідомляли про загибель одного працівника ЗАЕС і поранення двох
інших.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4521&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|b22cc6bb0ea8450e36ad08da7eb05857|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637961593106190718|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=19ByUMJeGfBfAfHbNljvv3R1zaCTRxjklpDtM7fHyGQ=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/DNR_SCKK/9922&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|9f88ad9cc06644d7467008da7b89c93a|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637958128962448983|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=gV4Wcbjct29CuT3WromN3uY5PPO6S9SEgTB3CIiJGtw=&reserved=0
https://novosti.dn.ua/news/329078-u-donetsku-masshtabna-pozhezha-na-pyvzavodi-stavsya-vytik-amiaku
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/itsdonetsk/26004&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|b22cc6bb0ea8450e36ad08da7eb05857|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637961593106190718|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=WfG7yFc0ODefvJGyxbDuFxaoznkbY0WokbbqY1H/dQs=&reserved=0
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid02zF6GwMv9W9s4X4RMNTmgPSZUbf2P2EVDHd36XaMubcJrdmPsCe3ZDW5j55jtfURUl
https://t.me/synegubov/3918
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-unlawful-russian-attacks-kharkiv-enaruk
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-91-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/situation-zaporizhzhia-nuclear-power-plant-very-alarming-international-atomic-energy-agency-director-general-tells-security-council
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/starukhofficial/3574&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|7e5242e03b46421b8ec608da80431df9|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637963322994950492|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=izcFWiYny6yF5gVNScWQjLgXxwT20636ph2XDYSUuZ4=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/orlovdmytroEn/813&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|b22cc6bb0ea8450e36ad08da7eb05857|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637961593106190718|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=Vc9xT1K9hc8GPwpGQbpM4japRc4kFVlkzYI/89z1PEQ=&reserved=0
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АНАЛІЗ  

Постраждалі серед цивільного населення

Упродовж перших двох тижнів серпня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні (ММПЛУ) підтвердила
факти загибелі й поранення 585 цивільних осіб, з яких 144 загинуло та 441 було поранено. Зважаючи на
відсутність будь-яких ознак, що свідчили б про зменшення інтенсивності бойових дій, кількість постраждалих
серед цивільного населення в серпні, імовірно, залишиться на тому самому рівні, що й у червні та липні. Попри
те, що більшість зареєстрованих випадків загибелі й поранення цивільних осіб продовжує підтверджуватися на
сході України, цивільне населення, яке проживає в інших регіонах країни, також потерпає від збройних зіткнень,
що тривають. Протягом тижня продовжували надходити повідомлення про постійні обстріли Нікополя та
прилеглих районів у Дніпропетровській області та на не підконтрольній Уряду території Запорізької області. Не
припинялися щоденні обстріли й ракетні удари по Миколаєву. Зокрема, 16 серпня повідомляли про одного
загиблого й одного пораненого. Також надійшли повідомлення, згідно з якими 17 серпня внаслідок ракетного
удару по місту Затока на чорноморському узбережжі Одеської області чотири людини дістали поранення, а також
виникла пожежа, у результаті якої було зруйновано базу відпочинку й пошкоджено кілька розташованих поруч із
нею будівель.

Число підтверджених постраждалих серед цивільного населення перевищило позначку в 13 000 осіб. Згідно з
даними, перевіреними ММПЛУ, станом на 15 серпня кількість постраждалих серед цивільного населення з
початку війни становила 13 212 осіб: 5 514 загиблих і 7 698 поранених. Більше як половину постраждалих (7 486),
інформація про яких отримала підтвердження, було зареєстровано на сході у Донецькій й Луганській областях.
Більшість жертв серед цивільного населення постраждали через застосування зброї вибухової дії із широкою
зоною ураження, зокрема через обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню й авіаудари. Як
зазначає ММПЛУ, фактичні цифри значно вищі, адже дані з деяких місць надходять із затримкою, багато звітів
усе ще не отримали підтвердження, а продовження війни означає подальше зростання числа постраждалих.

(22 Aug 2022)

АНАЛІЗ  

Вплив на освіту

В Україні зберігається загроза для доступу до безпечної, якісної й безперервної освіти. Широкомасштабне
руйнування й пошкодження закладів освіти в поєднанні з відтоком кваліфікованого педагогічного персоналу й
використанням шкіл у цілях, не пов’язаних з освітнім процесом, призвело до їхнього закриття в районах, що
найбільше постраждали внаслідок бойових дій, і посилення залежності учнів від дистанційного навчання. Згідно
з оцінками Міністерства освіти, унаслідок бойових дій в Україні постраждали приблизно 2 300 навчальних
закладів, а 286 із них були вщент зруйновані. Як повідомляють у підготовленому Кластером «Оцінюванні потреб»
за червень, одна з десяти шкіл і закладів освіти (3 500 із 31 347) не готова до здійснення навчального процесу,
оскільки використовується для розселення внутрішньо переміщених осіб, а три чверті учнів (75 %) змушені
навчатися в онлайн-режимі. Крім того, згідно з оцінками Кластера, принаймні 43 000 вчителів були змушені
виїхати з місць постійного проживання внаслідок війни. Водночас найвищий рівень відтоку педагогічного
персоналу спостерігається в Запорізькій, Київській і Харківській областях. Ситуація з наявністю вчителів у
Донецькій і Луганській областях, які перебували під впливом збройного конфлікту, що триває в регіоні з 2014 року,
була складною ще до початку війни в лютому.

(22 Aug 2022)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/Bratchuk_Sergey/17222&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|7e5242e03b46421b8ec608da80431df9|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637963322994950492|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=qExC9yorx5Rw/RkLjgeGLj4XT8ZRowmypKlqlb7C85I=&reserved=0
https://ukraine.un.org/en/194961-ukraine-civilian-casualties-14-august-2022
https://saveschools.in.ua/en/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-education-needs-assessment-survey-24-june-2022
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З 25 червня по 4 серпня Кластер освіти здійснив початкове оцінювання потреб у сфері вищої освіти в Україні,
згідно з результатами якого 21 % з 1 208 вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, які взяли участь у
дослідженні, зазнали пошкоджень їхньої інфраструктури. Більше як половина (57 %) освітніх закладів повідомили
про те, що навчальний процес у них ведеться виключно в режимі онлайн, а 41 % зробив вибір на користь
гібридного формату навчання (очне й дистанційне навчання). У більшості навчальних закладів практично всі (81–
100 %) або більше як половина (51–80 %) студентів відновили навчання після 24 лютого. Водночас понад 70 %
навчальних закладів повідомляють про те, що від 1 до 30 % їхніх студентів стали внутрішньо переміщеними
особами або виїхали за межі України. Крім того, більше як половина установ, що взяли участь в оцінюванні,
вказали, що від 1 % до 30 % їхнього педагогічного персоналу також переїхали в інші регіони України або ж нині
проживають за кордоном. Серед основних бар'єрів до здобуття освіти називали відсутність інтернет-з'єднання
(79 %), погіршення ситуації з безпекою за місцем навчання (46 %) і відсутність обладнання, необхідного для
викладання й навчання в режимі онлайн (39 %).

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що станом на 16 серпня менше як половина
(приблизно 41 %) закладів освіти України підготувалися до початку нового навчального року, зокрема що
стосується дотримання вимоги щодо обов’язкової наявності бомбосховищ. За словами міністра, найгірші справи
в навчальних закладах у Миколаївській області, де лише 16 % установ обладнано захисними спорудами, тоді як у
Львівській області, де ситуація найкраща, 83 % шкіл і вишів готові до відновлення очного навчання. Він також
зазначив, що форма організації навчального процесу може змінитися протягом навчального року, залежно від
ситуації з безпекою в конкретному регіоні. 1 вересня українські школярі розпочнуть навчання в очній, віддаленій
чи змішаній формі, залежно від ситуації з безпекою.

АНАЛІЗ  

Тенденції переміщення населення

Упродовж минулого тижня тривала організована Урядом евакуація жителів Донецької області, а представники
установ ООН зустрічали їх у Кіровоградській області, надаючи допомогу в оцінюванні потреб нових внутрішньо
переміщених осіб, а також наявності в області ресурсів, необхідних для надання їм підтримки. Подібне
оцінювання гуманітарні організації проводили по всій країні, включно з Одеською областю, Львівщиною та
іншими областями на заході України. Згідно з отриманими даними, попри безперервні обстріли Миколаєва,
чисельність населення міста й передмість фактично збільшилася внаслідок прибуття внутрішньо переміщених
осіб із не підконтрольних Уряду територій Миколаївської та Херсонської областей, що призводить до загострення
гуманітарної кризи, спричиненої пошкодженнями й руйнуваннями цивільної інфраструктури та критичною
відсутністю доступу до базових комунальних послуг. Попри повідомлення органів влади про те, що місцеві й
міжнародні НУО докладають активних зусиль, спрямованих на розв’язання проблеми, пов’язаної з відсутністю
питної води в цьому регіоні, зокрема шляхом залучення НУО Water Mission і благодійного фонду Positive Energy,
ситуація залишається надзвичайно складною. Ще одним пріоритетом для установ ООН і партнерів є надання
допомоги з підготовкою до прийдешньої зими 6 млн внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у
різних регіонах України. На цьому наголошувалося в оперативному щомісячному зведенні, підготовленому
Агентством ООН у справах біженців (УВКБ).

(22 Aug 2022)

АНАЛІЗ  

Чорноморська ініціатива щодо зерна

(22 Aug 2022)

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-higher-education-needs-assessment-initial-analysis-25-jun-%E2%80%93-04
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mvs.gov.ua/uk/news/ukrittyami-zabezpeceno-blizko-41-zakladiv-osviti-naikrashha-situaciya-u-lvivskii-oblasti-denis-monastirskii&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|7e5242e03b46421b8ec608da80431df9|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637963322994950492|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=hV6SaGlFkcEFaTxsv2SpcKofhcgpUoRHRDo8bVricGg=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/mykolaivrada/4433&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|7e5242e03b46421b8ec608da80431df9|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637963322994950492|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=+ykgXHAdh44AeNfRy16Nx1gWIH1YQyGowPaQFfVl3BU=&reserved=0
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-unhcr-operational-monthly-update-july-2022
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Основним досягненням Чорноморської ініціативи щодо зерна цього тижня стало відправлення 16 серпня з порту
Південний в Одеській області першого судна з українською пшеницею на борту, призначеною для гуманітарних
заходів, які проводить Всесвітня продовольча програма (ВПП). У заяві, яку зробила ВПП, зазначалося, що вихід
цього судна «є ще одним важливим етапом зусиль, спрямованих на доставлення так необхідного українського
зерна з ураженої конфліктом країни як на світові ринки, так і в країни, що найбільше постраждали внаслідок
глобальної продовольчої кризи». Перше зафрахтоване ВПП судно, Brave Commander, доставить 23 000 тонн
пшениці до Ефіопії. Згідно з даними Спільного координаційного центру, створеного під егідою організованої ООН
Чорноморської ініціативи щодо зерна, з 1 по 15 серпня з українських портів Одеса, Південний і Чорноморськ
вийшли 36 торговельних суден з 560 000 тонн кукурудзи, соняшникової олії, шроту, соєвих бобів і пшениці,
призначених для постачання на світові ринки.

Гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун відзначила, що «відкриття українських портів також допоможе
українському аграрному сектору, який найбільше постраждав унаслідок війни». 16 серпня Продовольча та
сільськогосподарська організація ООН (ФАО) також підтвердила свою «готовність надавати підтримку
українським аграріям і мешканцям сільської місцевості». У своєму пресрелізі ФАО надала інформацію про
діяльність, яку вона здійснює в Україні із самого початку поточної кризи, і, зокрема, згадала про спільну роботу з
Міністерством аграрної політики та продовольства України, спрямовану на реалізацію Стратегії по нарощуванню
потужностей для зберігання зерна для розв’язання проблеми нестачі зерносховищ в Україні. Метою співпраці є
розгортання тимчасових потужностей для зберігання зерна, доступ до яких аграрії зможуть отримати впродовж
2022–2023 років. Як зазначила ФАО, «завдяки цим зусиллям буде підвищено рівень продовольчої безпеки й
гарантовано захист життєзабезпечення в Україні як на рівні домогосподарств, так і на національному рівні.
Водночас інші країни, які залежать від імпорту зернових, збережуть доступ до достатніх обсягів зерна, яке
постачатимуть за прийнятними цінами.

Завдяки наданим МОМ сонячним батареям
переміщені люди можуть зарядити телефони
та підтримувати зв'язок із близькими або
покликати на допомогу. Фото: МОМ

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  

Гуманітарне реагування

ООН і її партнери продовжують докладати зусиль, спрямованих
на задоволення найнагальніших потреб людей. Станом на 17
серпня гуманітарні організації надали послуги у сфері захисту, а
також передали харчові продукти, воду, лікарські препарати,
забезпечили житлом й надали допомогу в іншій формі
приблизно 12 млн  людей. Крім того, 17 серпня за підтримки
координації УКГС гуманітарний конвой у складі дев'яти
вантажівок доставив 60 тонн товарів, призначених для 6 000
жителів Оріхова, розташованого за 6 км від лінії фронту, яке
постійно піддається обстрілам. Товари, передані Агентством
ООН у справах біженців (УВКБ), Всесвітньою організацією
охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ),
Міжнародною організацією з міграції (МОМ) і міжнародною неурядовою організацією (НУО) Save the Children
включали харчові продукти, воду, предмети гігієни, лікарські засоби, набори для підготовки до зими й
проведення ремонту житла. Конвой доставив у місто першу партію гуманітарної допомоги з 24 лютого.

(22 Aug 2022)

https://www.wfp.org/news/first-wfp-vessel-leaves-ukraine-boosting-efforts-get-food-supplies-people-threatened-famine
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements
https://reliefweb.int/report/ukraine/fao-stands-ready-support-ukrainian-farmers-and-rural-population
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В Україні продовжують надходити численні повідомлення про пошкодження або руйнування мільйонів будинків з
початку війни в лютому. Крім того, бойові дії стали причиною значного пошкодження об'єктів ЖКГ та
інфраструктури в багатьох регіонах, у результаті чого сотні тисяч людей по всій країні залишилися без доступу до
електро- й газопостачання. Для частини населення також існує ризик утрати доступу до теплопостачання,
спричиненого потенційним руйнуванням централізованих систем опалення внаслідок війни. У Плані підготовки
до зими в Україні, який було спочатку оприлюднено 15 липня й надалі включено в оновлене Екстрене
гуманітарне звернення, опубліковане 8 серпня, серед пріоритетних заходів, спрямованих на запобігання
стражданням людей протягом холодної пори року, яка наближається, коли температури в деяких регіонах країни
можуть досягати позначки −20 градусів Цельсія та навіть нижче, зазначаються ремонт житла та об’єктів ЖКГ, а
також постачання палива й обігрівальних приладів.

12 серпня «Людина в біді», одна з найбільших європейських НУО, 200 співробітників якої зараз працюють у
різних регіонах України, оголосила про підготовку до проведення ремонтів 9 000 будинків, дитячих садків і центрів
компактного проживання до настання зими. «Людина в біді» у співпраці з іншими НУО й за підтримки установ
ООН має можливість відремонтувати до 100 000 будинків. У тих районах, де бойові дії завершились, організації
спрямовують зусилля на відновлення інфраструктури, щоб дати людям можливість повернутися в місця
постійного проживання. У тих випадках, коли було пошкоджено централізовану систему опалення та проведення
повного ремонту інфраструктури неможливе, вони надаватимуть паливо. Протягом вересня та жовтня агентства
ООН і їхні гуманітарні партнери планують надати допомогу в підготовці до зими 1,7 млн людей.

13 серпня американська НУО Direct Relief повідомила, що з 24 лютого вона передала Україні 950 тонн товарів
медичного призначення, зокрема засоби індивідуального захисту, препарати для лікування серцево-судинних і
респіраторних захворювань та інсулін. Також упродовж цього тижня Дитячий фонд ООН і львівський Дитячий
реабілітаційний центр «Джерело» об’єднали зусилля, щоб почати реалізацію проєкту з надання екстреної
допомоги внутрішньо переміщеним людям, які виховують дітей з інвалідністю та затримкою розвитку й
проживають на території Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької й
Закарпатської областей. Метою проєкту є надання допомоги у визначенні дітей з особливими потребами й
пропонування підтримки громадам, що їх приймають, зокрема у формі професійних консультацій, постачання
критично важливого обладнання та допоміжних матеріалів для проведення адаптації, а також забезпечення
інклюзивної освіти. Завдяки проєкту відповідні громади отримають можливість надавати якісні послуги дітям і
їхнім родинам.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

З початку війни постраждало близько 5,7 млн дітей шкільного віку, зокрема 3,6 млн через закриття
закладів освіти. На здатність учитися також сильно впливає те, що діти зараз потерпають від значних
психологічних травм і стресу, зумовлених конфліктом, що призводить до ризику припинення навчання в

(22 Aug 2022)

Освіта

233000

Потреби

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/repairing-9000-houses-and-water-pipes-we-are-already-helping-prepare-winter-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/operational-update-supporting-mexico-rescue-efforts-continued-relief-ukraine-and-kentucky
https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-and-dzherelo-childrens-rehabilitation-centre-partner-help-displaced-children-disabilities-enuk
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школі й застосування негативних механізмів пристосування. 

Близько 233 000 постраждалих унаслідок конфлікту внутрішньо переміщених дітей, майже половина з яких
дівчинки, продовжують навчання завдяки освітнім послугам, які надають партнери Кластера, що
приблизно на 8 000 більше, ніж минулого тижня.

Щонайменше 194 000 постраждалих дітей, 49 % з яких складають дівчинки, змогли продовжити навчання
завдяки допомозі в самонавчанні, психологічній підтримці, розповсюдженню навчальних наборів,
розважальних матеріалів і ремонту чи відновленню навчальних приміщень.

Більше як 16 000 вчителів та інших освітян, 49 % з яких — жінки, пройшли тренінги з психосоціальної
підтримки й механізмів перенаправлення для дітей.

Понад 23 200 маленьких дітей (3–5 років) забезпечили наборами для раннього розвитку дитини або
іншими матеріалами для навчання в ігровій формі.

 

За даними МОНУ, через військові дії, які тривають, повне відкриття шкіл у новому навчальному році
(2022/2023) і вступна кампанія до університетів можуть виявитися неможливими. Це, імовірно, призведе до
сильної залежності від онлайн-навчання, збільшуючи потребу в додатковому обладнанні й цифрових
послугах. Місцева влада планує відновити очне навчання там, де це дозволить безпекова ситуація. Поки
що триває кампанія повернення до навчання в новому навчальному році, яку зосереджено на продовженні
освіти, а не на відкритті шкіл.

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

У деяких районах місцеві органи МОНУ ведуть пошук додаткових варіантів перевезення учнів, щоб
забезпечити можливість відкриття шкіл з початком нового навчального року у вересні.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Якість телекомунікаційних послуг погіршилася через постійні спроби злому, глушіння каналів, розсилання
спаму/фішингу й інших форм мережевого саботажу. У результаті майже у всіх провайдерів інтернет-послуг і
провайдерів послуг Глобальної системи мобільного зв’язку (GSM) трапляються перебої в обслуговуванні.

(22 Aug 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

Потреби
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Послуги безпечного зв’язку (ПБЗ)

Кластер надав технічну інформацію Офісу координаторки-системи ООН у зв’язку з отриманням ліцензії на
передання на ультрависоких частотах (УВЧ).

Безпечний обмін даними

Кластер залучив постачальника послуг до встановлення обладнання, призначеного для створення
локального інтернет-з’єднання для мережі ТНС в Одесі.

Послуги для громад (S4C)

Після запуску чат-бота «вБезпеці» станом на 12 серпня приблизно 9 900 користувачів в Україні здобули
доступ до інформації про гуманітарну допомогу. Цей показник майже на 7 % вищий за показник,
зареєстрований минулого тижня.

Команда Кластера продовжує оновлення вмісту чат-бота й розглядає можливості партнерства з
організацією CLEAR Global (попередня назва — «Перекладачі без кордонів»), що може надати допомогу з
викладенням контенту простою мовою та його супроводом, завдяки чому тексти чат-бота будуть
зрозумілішими пересічному користувачу.

Команда розробляє й оновлює інформаційні матеріали (тобто плакати та листівки), а також досліджує
варіанти підвищення інформованості населення, яке найбільше постраждало в результаті бойових дій,
щодо послуг, які надає чат-бот.

Навчання

Кластер ТНС досяг принципової згоди з ВПП щодо проведення навчання для персоналу її офісу в Києві з
питань безпеки передання даних. Очікують, що навчання відбудеться наступного тижня.

Обмежений доступ до прифронтових районів і невизначеність щодо потенційної присутності й розширення
присутності агенцій ООН.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу у серпні

(22 Aug 2022)

Продовольча безпека та засоби до існування

2.7M

Потреби
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Близько 9,3 млн людей по всій Україні терміново потребують допомоги у сфері продовольчої безпеки й
засобів до існування.

Упродовж двох попередніх тижнів партнери Кластера продовольчої безпеки й забезпечення засобів до
існування (21 організація) надали допомогу 2,77 млн осіб. Більшість людей, які отримали допомогу, наразі
в Харківській області (400 000 осіб), а також у Донецькій і Запорізькій областях (277 000 і 267 000 осіб
відповідно).

Пріоритетним напрямом діяльності партнерів Кластера є надання допомоги жителям Донецької області, що
пояснюється постійним погіршенням ситуації з безпекою, зокрема в напрямку Бахмута та в околицях
Авдіївки й Пісків, обов'язковою евакуацією з регіону та ускладненням доступу на територію області. З
277 000 людей, які отримали допомогу, 78 % було передано продуктові набори (17 кг), 20 % — продовольчі
набори у надзвичайних ситуаціях (наприклад, хліб), і решті 2 % — гарячу їжу.

Кластер продовжує співпрацю з партнерами, метою якої є задоволення запитів, переданих органами
влади області. Упродовж минулого тижня було отримано п'ять нових запитів про надання допомоги
приблизно 184 000 осіб, включно з 98 000 жителів Миколаївської області та 86 000 жителів
Дніпропетровської, Івано-Франківської й Харківської областей. Станом на сьогодні партнерам удалося
виконати запити про надання допомоги лишень 17 000 осіб.

Кластер разом з партнерами працює над наданням допомоги у формі харчових продуктів і грошової
допомоги людям, які нещодавно прибули (тобто були евакуйовані) з Донецької області в Кіровоградську
область (приблизно 1 300 осіб).

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

Зважаючи на те, що партнери продовжують надавати допомогу шляхом розподілу харчових продуктів, існує
потреба в проведенні оцінювання, метою якого є уникнення дублювання одержувачів допомоги,
актуалізація запитів про її надання та спрямування ресурсів партнерів у громади, що найбільше їх
потребують.

.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(22 Aug 2022)

Охорона здоров’я

5.9M
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За оцінками, близько 14,5 млн людей в Україні потребують медичної допомоги.

Доступ до медичної допомоги серйозно погіршується через проблеми з безпекою, обмежену мобільність,
порушені ланцюги постачань і масове переміщення населення. Згідно з даними Системи ВООЗ з обліку
випадків з медичними закладами, персоналом і пацієнтами, з 24 лютого по 16 серпня було зареєстровано
459 випадків, коли постраждали заклади охорони здоров’я, унаслідок яких 98 осіб загинули й 134 дістали
поранення. Через такі випадки люди не мають можливості отримати екстрену медичну допомогу, виникає
загроза життю медичних працівників і руйнується системи охорони здоров’я.

Згідно з повідомленнями Міжнародної організації з міграції (МОМ), доступ до медичних послуг і лікарських
засобів посідає третє місце серед потреб, які найчастіше згадують люди, що повертаються в місця
постійного проживання, люди, які не виїжджали з місць постійного проживання, та тимчасово переміщені
особи. Зокрема, 28 % учасників нещодавно проведеного МОМ останнього раунду опитування з питань
переміщення вказали на нестачу лікарських засобів і відсутність доступу до медичних послуг. Найбільшою
мірою від цієї проблеми страждають люди у віці 60 років і старші (41 %).

У середині серпня ЮНІСЕФ передав предмети гігієни й лікарські засоби 45 000 мешканців міст
Костянтинівка та Слов’янськ у Донецькій області, які потребували допомоги.  

МОМ продовжувала надавати медичні послуги внутрішньо переміщеним особам і членам громад, що їх
приймають, у Львівській, Полтавській, Сумській та Чернівецькій областях, де існує обмежений доступ до
медичної допомоги. З 2 по 8 серпня понад 1 100 людей отримали медичні консультації та близько 700
особам було надано психологічну підтримку.

Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) передав 37 лікарням набори засобів охорони сексуального й
репродуктивного здоров’я, завдяки яким буде забезпечено надання медичних послуг породіллям та
людям, які постраждали від гендерно зумовленого насильства.

Станом на 10 серпня організація International Medical Corps надала приблизно 68 600 медичних
консультацій і майже 1 300 консультацій з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Упродовж звітного періоду ВООЗ передала на склади в Києві й Львові понад 18 тонн товарів медичного
призначення. Ще 44,4 тонни товарів медичного призначення було передано закладам охорони здоров’я в
11 областях. Станом на 10 серпня ВООЗ доставила в Україну 990 тонн товарів медичного призначення.

Ризик спалаху захворювань посилюється через відсутність доступу до послуг водопостачання, санітарії та
гігієни, переповненість бомбосховищ і центрів компактного проживання, а також недостатній рівень
проведення планових щеплень.

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА (22 Aug 2022)

https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://twitter.com/UNICEF_UA/status/1559463086712651776
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/IOM%20Ukraine%20Operational%20SitRep%2017.pdf
https://twitter.com/UNFPAUkraine/status/1559556296889835521
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-20-august-11-2022
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5152-44915-65715
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Своєчасне доставлення товарів гуманітарної допомоги, особливо у важкодоступні райони, в умовах
постійної небезпеки та логістичних обмежень.

У період з 8 по 15 серпня Кластер опрацював 1 040 м3 гуманітарних вантажів. Упродовж цього періоду
вантажі дев’яти гуманітарних організацій було доправлено до Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської
й Одеської областей. Зараз на складах Кластера зберігається 5 600 м3 товарів. Загалом Кластер опрацював
понад 31 800 м3 гуманітарних вантажів, а також виконав чи продовжує виконувати 386 запитів про
надання послуг.   

З метою задоволення потреб у логістичних послугах у південних областях Кластер створив координаційний
центр в Одесі.

Відсутність інформації від партнерів про заплановані поставки й потреби в зберіганні/транспортуванні,
включно з інформацією про кінцеві пункти призначення, обсяги та строки доставлення, для забезпечення
оперативного планування своєчасного масштабування заходів у межах підготовки до зими.

Логістика

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

Близько 11,2 млн людей потребують допомоги у сфері житла й непродовольчих товарів. До кінця грудня
2022 року Кластер планує надати допомогу 4 млн людей по всій Україні.

Потреби 1,7 млн людей у зимовий період також визначено пріоритетними в Переглянутому екстреному
заклику відповідно до Плану підготовки до зими в Україні, який передбачає характерні для зими потреби
людей, що постраждали, зокрема потреби у твердому паливі й опалювальних приладах.

(22 Aug 2022)

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

1M

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
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Станом на 10 серпня допомогу й підтримку, які надають партнери Кластера, отримало 1 млн людей, із яких
91 700 людей отримали підтримку щодо проживання у межах заходів екстреного реагування.

Триває закупівля та планування заходів. Розробляються детальні процеси виконання великих обсягів
замовлень.

Кластер повідомив про поліпшення процесів наймання працівників і проведення тендерів, оцінювання
збитків, а також у питаннях присутності партнерів на обласному рівні й стосовно звітності.

Кластер повідомляє, що із 477,2 млн доларів США, яких він потребує згідно з переглянутим Екстреним
закликом, на сьогодні профінансовано лише 45 %.

Існують значні обмеження з погляду часу реалізації: оскільки період реалізації досить короткий, потрібно
докласти максимальних зусиль, особливо на не підконтрольних Уряду територіях.

Висловлюється також занепокоєння щодо наявних можливостей для надання допомоги з погляду
операційної присутності, масштабування й гуманітарного доступу.

Ще однією перешкодою є відсутність доступу до точних даних та інформації. Наразі важливого значення
набуває децентралізація механізмів координації до обласного рівня, що дасть змогу забезпечити швидше
й більш цільове реагування Ці проблеми особливо загострюються, коли йдеться про доступ до джерел
енергії й опалення. Особливо обмежений доступ до інформації про ситуацію в окремих центрах
компактного проживання на сході України.

Постачання деяких особливо важливих товарів здійснюється в обмеженому обсязі (наприклад,
покрівельних листів, що не містять азбесту (шиферу)).

Також існують проблеми із залученням до роботи чоловіків, спричинені мобілізацією, що триває, і
необхідністю виїзду на місця.

Можливості субпідрядників обмежені у зв’язку з невеликим обсягом їхньої діяльності й нестачею, крім
усього іншого, палива та транспортних засобів.

Продовжують посилюватися фінансові обмеження, спричинені інфляцією, знеціненням гривні й
скороченням купівельної спроможності населення (наприклад, унаслідок виснаження заощаджень і
зниження доходів), що також перешкоджає самостійному відновленню зруйнованого житла.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(22 Aug 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

5.7M

Потреби
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З березня по грудень 2022 року близько 16 млн людей в Україні потребуватимуть допомоги у сфері
водопостачання, санітарії й гігієни. До них належать внутрішньо переміщені особи, що мешкають у центрах
компактного проживання та громадах, які їх приймають, люди, які постраждали від спричинених
бойовими діями пошкоджень систем водопостачання та нестачі витратних матеріалів для очищення води.
Унаслідок цього підвищується рівень ризику для здоров’я населення в районах, які постраждали від війни,
що пов’язаний з інфекційними захворюваннями, спричиненими нестачею води та недостатньою
санітарією й гігієною.

Станом на 17 серпня партнери Кластера ВСГ надали допомогу понад 5,7 мільйона людей в Україні, яких
було забезпечено водою й засобами гігієни. Докладнішу інформацію про надану допомогу й характер
реагування опубліковано на секторальній панелі Кластера ВСГ.

Абсолютна більшість бенефіціарів отримала допомогу шляхом операційної й експлуатаційної підтримки,
наданої постачальниками послуг, і ремонту пошкодженого житла (3,2 мільйона); на другому місці — люди,
які отримали допомогу у формі предметів, пов'язаних із ВСГ, (1,1 мільйона), і люди, яким у надзвичайних
ситуаціях доставляли воду (500 000 осіб). Також 190 000 осіб скористалися послугами з ремонту чи
встановлення санітарного-технічного обладнання в різних установах і центрах компактного проживання. 

У зв’язку з переглядом Екстреного гуманітарного звернення Кластер вносить зміни в методологію
підрахунку кількості бенефіціарів з метою уникнення дублювання даних людей, яким планують надати
допомогу протягом подовженого періоду дії Звернення.

Відносно невелика кількість організацій активно реагує на запити щодо підтримки від постачальників
послуг ВСГ, зокрема у зв’язку з управлінням твердими побутовими відходами. Крім того, відносно невелика
кількість організацій веде активну підготовку або готова до реагування на можливі пошкодження в
мережах централізованого опалення в зимові місяці.

Існує нагальна потреба в посиленні наявних регіональних структур, що здійснюють координацію, і більш
відкритому безперервному діалозі з різними місцевими органами влади.

Реагування

Прогалини

СТАТУС СЕКТОРУ 

людей отримали допомогу

(22 Aug 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД)

2.62M

Потреби

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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Війна спустошила економіку України, а військові дії та переселення спричинили масову втрату засобів до
існування й доходів. Загалом гуманітарної допомоги потребують 17,7 млн людей, а партнери в Україні
планують надати 6,3 млн з них багатоцільову грошову допомогу на суму 1,72 млрд доларів США з березня
по грудень 2022 року.

Станом на 17 серпня 2,62 млн людей отримали грошову допомогу по всій країні на суму 592,5 млн доларів
США.

Немає інформації.

Реагування

Прогалини

ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 17 серпня

8 серпня ООН і партнери оприлюднили переглянуте Екстрене звернення для України,  яке охоплює період з
березня по грудень 2022 року. Відповідно до нього гуманітарним організаціям необхідно 4,29 млрд доларів США
для підтримки 11,5 млн людей, які потребують допомоги, що становить на 90 % більше фінансових потреб проти
попереднього перегляду, проведеного у квітні.

Станом на 17 серпня гуманітарні організації в Україні отримали 56 % з 4,29 млрд дол. США, зазначених у
десятимісячному Екстрене гуманітарному зверненні. Близько 70 % від суми фінансування було отримано від
Сполучених Штатів Америки (1,1 млрд дол. США), Європейської Комісії (303 млн дол. США), Японії
(118,5 млн дол. США), Німеччини (92,6 млн дол. США) та Канади (87,1 млн дол. США). Крім того, розмір внесків,
наданих 482 донорами, що працюють у приватному секторі,  для фінансування програм гуманітарного реагування
в Україні, перевищив 1,6 млрд доларів США.

Гуманітарний фонд для України (UHF) залишається важливим джерелом фінансування діяльності з надання
допомоги в країні. З 24 лютого UHF виділив 91 млн дол. США на 55 проєктів, які реалізують 38 партнерів по всій
країні і які призначено загалом для допомоги 4,9 млн людей, переважно в східній та північній частинах країни.
Приблизно 18 % коштів було виділено безпосередньо 10 національним організаціям, які реалізують щонайменше
15 проєктів поблизу лінії фронту, підтримуючи найбільш вразливих людей. Решта 53 % фінансування було
виділено 20 міжнародним НУО й 29 % — 8 установам ООН. UHF планує розпочати два додаткові виділення коштів:
одне в серпні, а друге в жовтні.

З початку року донори й партнери внесли майже 198 млн дол. США в UHF, допомагаючи тим, хто найбільше
постраждав від війни, зокрема 196,8 млн дол. США у вигляді сплачених внесків і 1,1 млн дол. США у вигляді
зобов’язань та заявлених, але ще не сплачених внесків. Найбільшими донорами UHFу 2022 році залишаються
Велика Британія (42 млн доларів США), Канада (31 млн доларів США), Нідерланди (22 млн доларів США), США
(20 млн доларів США) і Німеччина (18,5 млн доларів США).

(22 Aug 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
https://data.humdata.org/viz-ukraine-ps-tracker/
https://cbpf.data.unocha.org/#contribution_heading
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Для отримання додаткової інформації відвідайте:

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr

Про  Terms of Use  Політика конфіденційності  

Повідомлення про авторські права

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://www.facebook.com/ochaukraine/
https://twitter.com/OCHA_Ukraine
https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr
https://reports.unocha.org/uk/about/
https://www.un.org/ru/about-us/terms-of-use
https://www.un.org/ru/about-us/privacy-notice
https://www.un.org/ru/about-us/copyright
mailto:seareferral@un.org
mailto:trutmann@un.org
mailto:bochorishvili@un.org
mailto:ochaers-ps@un.org

