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Місією Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних справ (УКГС) є координація глобальних заходів 
реагування на надзвичайні ситуації задля збереження життя і захисту населення у ситуації гуманітарної кризи. Ми виступаємо за 

ефективну роботу всіх сторін у відповідності до гуманітарних принципів задля загального блага. 
 www.unocha.org 

ГУМАНІТАРНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТАВИЛИ НЕОБХІДНУ ДОПОМОГУ ЛЮДЯМ, 
ЯКІ ПОТЕРПАЮТЬ ВІД БОЙВИХ ДІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  

 
Установи ООН і неурядові організації (НУО) доставили харчові продукти, таблетки для 

очищення води та інші предмети першої необхідності у постраждалі від воєнних дій 
Краматорськ і Слов'янськ 

 
(Київ, 21 червня 2022 р.) Організація Об'єднаних Націй і її гуманітарні партнери вчора 
доставили 12 вантажівок допомоги для майже 64 000 мешканців Краматорська і 
Слов'янська на підконтрольних урядові територіях Донецької області. Місяці ескалації та 
інтенсивних бойових дій в Україні позначились на житті цивільного населення, і лише у 
Донецькій області життєво необхідної допомоги потребують понад 1,9 мільйона людей.  
 
Особливо напружена ситуація у Слов'янську, де раніше проживало 100 000 людей. Через 
бойові дії пошкоджено систему водопостачання. Майже 25 000 людей, які залишаються в 
місті, здебільшого літні та найбільш незахищені люди, не мають централізованого 
водопостачання. Електропостачання обмежено, а в декількох крамницях, які все ще 
працюють, не вистачає необхідного. Водночас зросли ціни, що ще більше впливає на 
доступність харчових продуктів і інших необхідних товарів. «Місто лише за 10 кілометрів 
від лінії фронту і потерпає від сильних обстрілів останні тижні. Майже ніхто не виходить 
на вулицю. Люди цілими днями ховаються від постійних обстрілів, не отримуючи основних 
послуг», — каже Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані. 
 
У Слов'янськ гуманітарні організації доставили таблетки для очищення води та необхідні 
гігієнічні засоби для забезпечення потреб 20 000 людей, предмети першої необхідності для 
близько 2 000 людей і достатньо продуктів для споживання близько 5 000 людей упродовж 
місяця. У Краматорську критично необхідну допомогу отримають близько 37 850 людей — 
майже половина від 78 000 мешканців, які залишаються в місті. Зокрема засоби для 
очищення води і гігієнічні засоби одержать понад 20 000 людей, і принаймні 10 000 
мешканців (жінок, чоловіків, дівчинок і хлопчиків) отримають харчові продукти.  
 
Гуманітарний конвой було організовано за підтримки Управління ООН з координації 
гуманітарних справ (УКГС ООН) шляхом сповіщення сторін конфлікту задля отримання 
гарантій безпеки. Конвой став можливим завдяки підтримці міжнародної спільноти установ 
ООН і НУО, які працюють для допомоги людям, життя яких кардинально змінила війна.  
  
По всій країні більше ніж 300 гуманітарних організацій, дві третини з яких складають 
місцеві НУО, надали необхідну підтримку понад 8,8 мільйона людей. Водночас через війну 
гуманітарної допомоги потребують майже 16 мільйонів людей в Україні. «Ми постійно та 
невтомно взаємодіємо зі сторонами конфлікту для того, щоб ми могли забезпечити 
підтримку людям в Україні, де б вони не знаходились. Але нам не дали можливості 
дістатися районів, де, як ми знаємо, людям наразі потрібна допомога, зокрема в Маріуполі, 
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Сєвєродонецьку і Херсоні. Ми закликаємо сторони конфлікту сприяти безпечному і 
безперешкодному гуманітарному доступу до всіх регіонів України, щоб ми могли 
збільшити допомогу і підтримати людей, постраждалих за ці чотири місяці війни», —
підсумувала пані Лубрані.  

*** 
Додаткова інформація: 
 
Предмети допомоги у вчорашньому конвої були надані такими гуманітарними організаціями: 

- Міжнародна організація з міграції (МОМ) 
- Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) 
- Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
- Всесвітня продовольча програма (ВПП)  
- Норвезька рада у справах біженців  (NRC) 
- НУО «Людина в біді»  
- НУО Save the Children 

 
 

За додатковою інформацією просимо звертатись до УКГС ООН: 
Савіано Абреу: +380 504 223 943, deabreuisidoro@un.org 

  Вікторія Грубась, +380 50 382 4541, viktoriya.hrubas@un.org  
Пресрелізи УКГС ООН доступні на сайті  www.unocha.org абоwww.reliefweb.int. 
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