
 
 

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 відповідно до гуманітарних принципів задля загального блага. 
www.unocha.org 

Звіт створено Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) в Україні у співпраці з гуманітарними партнерами. Він 
охоплює період з 12:00 (СЄЧ) 6 квітня по 12:00 (СЄЧ) 8 квітня. Орієнтовна дата публікації наступного звіту – 11 квітня.  

 

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ (ЕКСТРЕНЕ ЗВЕРНЕННЯ 2022) 
  

    

 

12 млн 
людей потребують 

допомоги 
(джерело: Екстрене 

звернення 2022)1 

6 млн 
людей, яким планується 

надати допомогу 
(джерело: Екстрене звернення 

2022) 

2,1 млн 
людей отримали 

допомогу 
(джерело: УКГС ООН) 

1,1 млрд 
необхідна фінансова 
допомога (дол. США) 

(джерело: Екстрене звернення 
2022) 

59,4 % 
фінансової допомоги 

надано 
(джерело: FTS) 

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

Україна: гуманітарні наслідки 
Звіт про поточну ситуацію  
Станом на 12:00 (східноєвропейський час (СЄЧ)) 8 квітня 

Оформити підписку на звіт про поточну ситуацію від УКГС можна  тут.  
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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 

• 7 квітня заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань та Координатор надзвичайної допомоги 
Мартін Гріффітс відвідав постраждалі населені пункти Буча та Ірпінь під Києвом. Він також зустрівся з Прем’єр-
міністром, Віце-прем’єром-міністром, Міністром оборони та першим заступником Міністра закордонних справ 
України у Києві. 

• Станом на 7 квітня агенції ООН та гуманітарні партнери надали критично важливу допомогу в багатьох 
секторах понад 2,1 млн людей, зокрема понад 716 000 людей у Харківській області, понад 362 000 у Київській 
області та понад 242 000 у Львівській області.  

• Станом на 6 квітня Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) доставило по країні майже 3 000 тонн 
гуманітарної допомоги, охопивши понад 400 000 людей. 

• У період з 31 березня по 4 квітня в Україну з Європейського Союзу (ЄС) прибуло 20 поїздів із більш ніж 3 205 
тоннами предметів першої необхідності. 

• Вранці 8 квітня залізнична станція в Краматорську (Донецька область) зазнала обстрілу, внаслідок якого, за 
повідомленнями обласної влади та Національної поліції, постраждали не менше 130 цивільних осіб. У 
відповідь на це Кризовий координатор ООН в Україні Амін Авад виступив із заявою, в якій закликав до 
негайного розслідування обстрілу та забезпечення належних умов безпеки, які дають змогу цивільним особам 
безпечно евакуюватися з найбільш постраждалих районів.  

• За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), цього року майже дві третини всіх випадків у світі, 
коли постраждали заклади охорони здоров’я, медичний персонал або пацієнти (103), а також три чверті всіх 
пов’язаних з цим загиблих (73) та понад дві третини поранених (51) сталися в Україні.  

• Швидка оцінка потреб (Rapid Needs Assessment (RNA)), проведена центром IMPACT Initiatives, показує, що 
заклади освіти Донецької, Запорізької, Луганської та Харківської областей зазнали найбільше пошкоджень та 
руйнувань. З 928 пошкоджених чи зруйнованих закладів освіти по всій країні, про які повідомило Міністерство 
освіти і науки України, близько 400 (понад 43 %) розташовані у цих чотирьох областях. 

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ 
Загальна гуманітарна ситуація. За звітний період бойові дії активізувалися у Донецькій, Луганській, Харківській 
та Херсонській областях. За повідомленнями, безпекова ситуація у північній частині країни покращується після 
виведення військ Російської Федерації. Державна служба України з надзвичайних ситуацій вже розпочала 
розмінування вибухонебезпечних предметів на околицях Києва. Водночас комунальні служби працюють над 
прибиранням уламків зруйнованих будівель, пошкоджених автомобілів та військової техніки з вулиць 
постраждалих населених пунктів навколо Києва, зокрема в Ірпені. У той час як жителі почали повертатися до 
столиці та передмість, мер Києва закликав мешканців тимчасово утриматися від повернення до своїх населених 
пунктів, побоюючись, що військові дії можуть повернутися до столиці країни.  
 
7 квітня заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань та Координатор надзвичайної допомоги Мартін 
Гріффітс разом із Віцепрем’єр-міністром України Ольгою Стефанішиною відвідав Бучу та Ірпінь – населені пункти 
на околиці Києва, які нещодавно стали свідками найзапекліших боїв. За словами мерів Бучі та Ірпеня, у Бучі 
загинуло щонайменше 320 людей, а в Ірпені – від 200 до 300. Крім того, внаслідок інтенсивних військових зіткнень 
в обох населених пунктах було зруйновано десятки будинків та інших об’єктів цивільної інфраструктури. Під час 
візиту заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань та Координатор надзвичайної допомоги Мартін 
Гріффітс повторив заклик Генерального секретаря ООН до негайного проведення незалежного розслідування, 
щоб гарантувати притягнення до відповідальності. Він також зустрівся з Прем’єр-міністром, Віцепрем’єр-міністром, 
Міністром оборони та першим заступником Міністра закордонних справ України в Києві, щоб обговорити, серед 
інших питань, гуманітарне реагування та гуманітарні коридори для доставлення допомоги та евакуації цивільного 
населення. 
 
Кількість жертв серед цивільного населення внаслідок військового наступу, що триває, продовжує зростати. За 
даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), станом на 7 квітня кількість постраждалих 
серед цивільного населення становить 3 893 особи, серед яких 1 626 загиблих. У Донецькій та Луганській 
областях на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) продовжує спостерігатися найбільша кількість постраждалих 
серед цивільного населення: УВКПЛ повідомляє про 1 604 постраждалих на ПУТ – у тому числі 499 загиблих та 
1 105 поранених – у порівнянні з 330 постраждалими серед цивільного населення на не підконтрольній Уряду 
території (НПУТ) цих областей (67 загиблих і 263 поранених). На решті території України УВКПЛ повідомляє про 
2 289 постраждалих серед цивільного населення.  
 
Фактичні цифри, ймовірно, набагато вищі, оскільки розширення доступу до деяких найбільш постраждалих районів 
дозволяє виявити масштаби жертв серед цивільного населення, тоді як в інших місцях продовжуються бойові дії. 
Після виведення військ Російської Федерації з півночі України, зокрема Київської області, УВКПЛ планує провести 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-7-april-2022
https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/4226164920753284
https://fb.watch/cfMXVg08J4/
https://fb.watch/cfMXVg08J4/
https://ukraine.un.org/en/177187-statement-un-crisis-coordinator-ukraine-amin-awad-behalf-united-nations-country-team-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/who-records-100th-attack-health-care-ukraine
https://saveschools.in.ua/en/
https://saveschools.in.ua/en/
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/348357563998806
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/6/7337695/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/6/7337645/
https://news.un.org/en/story/2022/04/1115442
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оціночну операцію в районах, що найбільш постраждали навколо Києва, сподіваючись пролити світло на реальну 
кількість жертв серед цивільного населення. 
 
Оцінка потреб на ПУТ східної України. У період з 22 по 28 березня організація IMPACT Initiatives провела швидку 
оцінку потреб (RNA) з метою отримання загального уявлення про гуманітарну ситуацію в постраждалих населених 
пунктах у підконтрольних Уряду районах чотирьох східних областей (Донецькій, Запорізькій, Луганській та 
Харківській). Занепокоєння щодо безпеки було відзначено у всіх населених пунктах. У 75 % населених пунктів 
повідомлялося про пошкодження будинків, а в 88 % викликав занепокоєння рівень пошкодження найважливіших 
об’єктів цивільної інфраструктури, таких як школи, промислові підприємства та медичні установи. Про обмеження 
пересування повідомлялося у 94 % населених пунктів, причому в 33 % випадків в’їзд у населені пункти та виїзд із 
них були значно або повністю обмежені. Серед таких населених пунктів Ізюм (Харківська область), Маріуполь 
(Донецька область), Попасна, Рубіжне та Сєвєродонецьк (Луганська область).  
 
У всіх оцінених населених пунктах проблеми з доступом до медикаментів, порушення добробуту дітей та перебої з 
транспортом та/або постачанням палива впливають на повсякденне життя людей. Крім Маріуполя та Харкова, до 
населених пунктів з підвищеними потребами у допомозі належать Ізюм, Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк. 
Там високі потреби наявні у всіх секторах. Більшість населених пунктів (75 %), що потрапили під оцінку, 
повідомили, що потребують допомоги саме у натуральній формі, що, ймовірно, пов’язане з недоступністю 
продовольчих та непродовольчих товарів. Гуманітарні конвої вважаються найкращим методом відправлення 
допомоги в Ізюм, Костянтинівку (Донецька область), Лисичанськ, Маріуполь та Сєвєродонецьк. Згідно з 
висновками RNA, в інших районах для доставлення допомоги можна використовувати автомобільний та 
залізничний транспорт.  
 
Перебої у роботі комунальних служб було відзначено у 44 % населених пунктів. З них 71 % повідомив про 
відсутність опалення щонайменше щодня, 57 % про щоденні перебої з електрикою, а 50 % – з газом. В Ізюмі, 
Краматорську, Лисичанську, Маріуполі, Попасній та Сєверодонецьку на момент збору даних не було опалення. За 
даними Міністерства енергетики України, станом на 7 квітня без електроенергії залишалося понад 764 000 
споживачів у понад 1 165 населених пунктах України, а без газопостачання – близько 304 000 споживачів по всій 
країні. 
 
Порушення законів війни. За даними Amnesty International, війська Російської Федерації, ймовірно, чинили 
позасудові страти цивільних осіб, явно порушуючи закони ведення війни. Група слідчих Amnesty International з 
питань кризового реагування опитала понад 20 людей із сіл та міст на околицях Києва, багато з яких були 
свідками або безпосередньо знали про насильство, нібито вчинене силами Російської Федерації. Опитані 
розповіли слідчим про випадки навмисних убивств, незаконного насильства, зокрема зґвалтування, та широко 
поширеного залякування з боку сил Російської Федерації щодо беззбройних цивільних осіб по всій Київській 
області. Раніше, в період з 27 лютого по 14 березня, організація Human Rights Watch задокументувала кілька 
випадків очевидних порушень законів війни проти мирних жителів у Чернігові, Харкові та у районах на околицях 
столиці, зокрема в Бучі, Ворзелі та Забуччі.  
 
Східна Україна продовжує залишатися епіцентром військового наступу, що триває. Зіткнення в Донецькій, 
Луганській та Харківській областях посилюються і призводять до численних жертв серед цивільного населення, а 
також до пошкоджень найважливіших об’єктів цивільної інфраструктури. Декілька населених пунктів Луганської 
області, зокрема Гірське, Золоте, Кремінна, Лисичанськ, Новодружеськ, Новозванівка, Попасна, Рубіжне, 
Сєвєродонецьк та Тошківка, продовжують зазнавати безперервних обстрілів, що викликає значні гуманітарні 
потреби. Цивільні особи продовжують зазнавати обстрілів, очікуючи у чергах на отримання гуманітарної допомоги. 
6 квітня поліція Луганської області повідомила, що центр розподілу гуманітарної допомоги зазнав обстрілу, 
внаслідок якого було поранено щонайменше п’ять осіб, які стояли в черзі. Цей та інші подібні інциденти 
викликають побоювання щодо можливості розподілу допомоги у найбільш постраждалих районах без ризику для 
життя цивільного населення та гуманітарних працівників. 
 
У Донецькій області, за повідомленнями, важкі бої продовжуються в Авдіївці, Вугледарі, Горлівці, Донецьку, 
Краматорську, Мар’їнці, Новомихайлівці та Слов’янську, а також у Торецькій та Очеретинській громадах. Ще один 
інцидент, що торкнувся цивільних осіб, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою, стався 6 квітня у Вугледарі. 
За повідомленнями, щонайменше чотирьох людей було вбито і ще чотирьох поранено у черзі до центру розподілу 
гуманітарної допомоги.  
 
Краматорськ. Вранці 8 квітня залізнична станція в Краматорську зазнала обстрілу, внаслідок якого, за 
повідомленнями обласної влади та Національної поліції, постраждали щонайменше 130 цивільних осіб. Обстріл 
стався, коли сотні людей чекали на посадку в евакуаційні потяги, що прямували до Західної України і були змушені 
зупинитися в Краматорську, поки залізничні колії, пошкоджені в ніч з 7 на 8 квітня, ремонтувалися. У відповідь на 
це Кризовий координатор ООН в Україні Амін Авад виступив із заявою, в якій закликав до негайного розслідування 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/04_2022_reach_rapid_needs_assessment_eastern_region_eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/04_2022_reach_rapid_needs_assessment_eastern_region_eng.pdf
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/344446044380015
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/ukraine-russian-forces-extrajudicially-executing-civilians-in-apparent-war-crimes-new-testimony/
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas
https://novosti.dn.ua/news/322535-v-severodonetske-okkupanty-obstrelyali-tsentr-vydachi-gumpomoshhi-est-ranenye
https://fb.watch/cfMXVg08J4/
https://fb.watch/cfMXVg08J4/
https://ukraine.un.org/en/177187-statement-un-crisis-coordinator-ukraine-amin-awad-behalf-united-nations-country-team-ukraine
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випадку та забезпечення належних умов безпеки, які дають змогу цивільним особам безпечно евакуюватися з 
найбільш постраждалих районів.  
 
Маріуполь. Гуманітарні наслідки бойових дій, що тривають, у Маріуполі особливо серйозні. За словами мера 
Маріуполя Вадима Бойченка, за останній місяць загинуло щонайменше 5 000 людей, у тому числі близько 210 
дітей. Внаслідок обстрілу однієї з міських лікарень у середині березня, за оцінками місцевої влади, живцем згоріло 
не менше 50 людей. Крім того, за словами мера, 90 % міської інфраструктури було зруйновано, а 40 % 
пошкоджено до стану, що не підлягає відновленню, зокрема щонайменше 2 340 багатоповерхових житлових 
будинків та 61 200 будинків.  
 
У Харківській області продовжуються безперервні обстріли, авіаудари та ракетні обстріли міста Харкова та 
прилеглих населених пунктів, таких як Балаклія, Ізюм та Лозова. 7 квітня лише у Харкові було зареєстровано 15 
жертв серед цивільного населення (один убитий та 14 поранених). На тлі зіткнень обласна влада продовжує 
закликати жителів Барвінкового та Лозової до евакуації. 
 
Евакуація цивільного населення. За даними Уряду України, 6 та 7 квітня узгодженими коридорами було 
евакуйовано понад 9 560 людей. За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України, 7 квітня через узгоджені гуманітарні коридори було евакуйовано понад 4 675 осіб, зокрема 1 420 з 
Луганської області (Кремінна, Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк), 1 205 осіб з Маріуполя та 2 050 осіб із 
Запорізької області (Бердянськ, Василівка, Мелітополь та Пологи).  
 
Крім того, після блокування на цивільному блокпості в місті Мангуш (Донецька область) колона із семи автобусів у 
супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), яка мала намір евакуювати людей з Маріуполя, була 
змушена повернути назад. Проте колоні вдалося забрати жителів Маріуполя, які раніше виїхали до Бердянська 
(Запорізька область), а також жителів Бердянська, щоб перевезти їх до контрольованого Урядом Запоріжжя. 6 
квітня колона успішно прибула до Запоріжжя, перевізши понад 500 цивільних осіб.  
 
Крім того, за даними Російської Федерації, з 24 лютого понад 677 750 осіб, у тому числі 131 706 дітей, перетнули 
кордон і виїхали з території України до Російської Федерації. Серед них 19 612 осіб, зокрема 3 356 дітей, яких 
Російська Федерація, за повідомленнями, евакуювала 7 квітня. 
 

ФІНАНСУВАННЯ  
Враховуючи серйозність потреб, викликаних поточною військовою операцією, та збільшення обсягів донорських 
пожертв до Гуманітарного фонду для України (UHF), Координаторка системи ООН/Координаторка з гуманітарних 
питань в Україні вирішила збільшити обсяг поточного резервного виділення коштів UHF до 40 млн дол. США. На 
сьогодні затверджено 18 проєктів на загальну суму 32 млн доларів США, зокрема 4 проєкти, представлені 
національними неурядовими організаціями (НУО), та 14 проєктів, представлених міжнародними неурядовими 
організаціями (МНУО). Метою цього Резервного виділення коштів є розв’язання пріоритетних питань, зазначених в 
Екстреному зверненні, і збільшення масштабів гуманітарного реагування по всій країні. 
 
Орієнтовна дата початку третього резервного виділення коштів UHF – 11 квітня 2022 року. Ці кошти будуть 
спрямовані на безпосереднє задоволення потреб постраждалих людей, у т. ч. пов’язаних зі здоров’ям, 
харчуванням, житлом та непродовольчими товарами (НПТ), водопостачанням, санітарією та гігієною, а також 
захистом. Крім того, вони мають забезпечити загальну спроможність учасників організовувати ефективні, прозорі 
та гідні заходи реагування. Обсяг виділення становитиме 50 млн дол. США. 
 

ГУМАНІТАРНЕ РЕАГУВАННЯ 
Станом на 7 квітня агенції ООН та гуманітарні партнери надали понад 2,1 млн людей важливу багатосекторальну 
допомогу, а деякі з найбільш постраждалих районів отримали таку необхідну гуманітарну допомогу. У Харківській 
області отримали допомогу понад 716 000 осіб, а в Київській області – понад 362 000 осіб. У Львівській області, де 
шукали притулку сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, агенції ООН та гуманітарні партнери надали допомогу 
понад 242 000 осіб. Близько 180 гуманітарних партнерів, включаючи агенції ООН, національні та міжнародні 
неурядові організації, надають допомогу по всій Україні.   
 
Станом на 6 квітня ТЧХУ доставило по країні майже 3 000 тонн гуманітарної допомоги, охопивши понад 400 000 
людей. До переліку доставленої гуманітарної допомоги увійшли предмети першої необхідності, такі як санітарно-
гігієнічні вироби, харчові продукти, дитяче харчування та підгузки, а також медикаменти та інші товари. 7 квітня 
ТЧХУ доставило 350 продуктових наборів, 500 буханців хліба, предмети гігієни та інші предмети першої 
необхідності до деяких найбільш постраждалих населених пунктів Київської області, зокрема Бородянки, Бучі та 
Гостомеля. ТЧХУ також продовжує надавати соціально-психологічну підтримку, навчати навичок надання першої 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/6/7337664/
https://t.me/vereschuk_iryna/1260
https://twitter.com/ICRC
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-7-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-3w-operational-presence-map-7-april-2022
https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/4226164920753284
https://twitter.com/RedCrossUkraine/status/1511998616885465092/photo/2


 Україна. Звіт про надзвичайну ситуацію | 5 
 

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

www.unocha.org 

допомоги, проводити тренінги та інформаційні сесії з питань мінної небезпеки та міжнародного гуманітарного 
права. Бригади швидкої допомоги ТЧХУ часто з великим ризиком для власної безпеки продовжують рятувати 
людей із важкодоступних районів, супроводжувати евакуаційні колони з гарячих точок військових зіткнень та 
доставляти гуманітарну допомогу. 
 
Крім того, протягом першого місяця після початку військового наступу понад 18 000 осіб отримали допомогу від 
волонтерів ТЧХУ на центральному залізничному вокзалі Києва, зокрема першу допомогу, соціально-психологічну 
підтримку, перекуси та чай. Проте ТЧХУ планує скоротити масштаби допомоги на центральному залізничному 
вокзалі Києва, оскільки дедалі менше людей залишають місто в пошуках безпеки, а допомога волонтерів тепер 
потрібна в інших постраждалих районах на околицях Києва. 
 
У період з 31 березня по 4 квітня в Україну з ЄС прибуло 20 поїздів із більш ніж 3 205 тоннами предметів першої 
необхідності. 18 поїздів з майже 2 780 тоннами допомоги прибули до Ковеля (Волинська область), один поїзд зі 
124 тоннами продовольства прибув до Запоріжжя, і один поїзд із більш ніж 300 тоннами продовольства прибув до 
Дніпра.  
 
Станом на 6 квітня понад 154 230 осіб отримали основні предмети першої необхідності (наприклад, ліхтарики на 
сонячних батареях, брезентові простирадла, дитячі суміші та гігієнічні набори) та продовольчу допомогу від 
Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у східній, центральній та західній Україні.  
 
За даними Уряду України, станом на 7 квітня в Україну з-за кордону було доставлено майже 155 870 тонн 
гуманітарної допомоги. Тим часом Російська Федерація поінформувала УКГС про те, що станом на 9 квітня до 
Донецької та Луганської областей (НПУТ) та семи інших областей України (Запорізької, Київської, Миколаївської, 
Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської) було доставлено 9 780 тонн допомоги, серед яких 259 тонн 
доставлено до НПУТ Донецької та Луганської областей та Херсонської області 7 квітня. 
 

  Кластер координації та управління таборами 
Заходи реагування: 
• Міжнародна неурядова організація Human Appeal почала підтримку тимчасових притулків в Україні, що 

перебувають під опікою місцевої НУО «Ліга мусульманок України», допомагаючи близько 2 700 ВПО знайти 
житло, їжу та засоби гігієни.  

 

 Освіта 

Потреби: 
• Згідно зі швидкою оцінкою потреб IMPACT Initiatives, у Донецькій, Запорізькій, 

Луганській та Харківській областях відбулися масштабні руйнування та пошкодження 
закладів освіти. З 928 пошкоджених чи зруйнованих закладів освіти по всій країні, про 
які повідомило Міністерство освіти і науки України, близько 400 (понад 43 %) 
розташовані у цих чотирьох областях. Більшість (81 %) населених пунктів, які 
оцінювалися в рамках RNA, повідомили про перебої у наданні освітніх послуг. 69 % 
оцінених населених пунктів повідомили про пошкодження шкіл або закладів освіти, зокрема в Ізюмі, 
Костянтинівці, Лисичанську, Лозовій, Маріуполі, Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Слов’янську, Чугуєві 
(Харківська область) та Харкові.  
 
 Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС) 

Заходи реагування: 
• 6 квітня Група екстреної підтримки з інформаційних технологій та телекомунікацій Всесвітньої продовольчої 

програми (ВПП) доставила броньований автомобіль до Департаменту охорони та безпеки ООН (ДОБ) у Львові 
та запрограмувала системи зв’язку на двох автомобілях ДОБ.  

 
• ВПП надає підтримку у розгортанні чат-бота ТНС і оцінює можливості надання інших послуг постраждалому 

населенню. 
 

Продовольча безпека та засоби до існування 

928 
закладів освіти було 

пошкоджено або 
зруйновано по всій Україні  

https://help.gov.ua/en
https://saveschools.in.ua/en/
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Потреби: 
• За даними RNA IMPACT Initiatives, доступ до продовольства було відзначено як 

проблемний у 75 % населених пунктів Донецької, Запорізької, Луганської та 
Харківської областей. У 67 % із них продовольство було недоступне протягом семи 
днів до збору даних. З них 50 % повідомили, що відсутність доступу до 
продовольства торкнулася більш ніж половини населення. Найбільша частка 
населення, що постраждала від відсутності доступу до продовольства, припадає на 
Ізюм, Попасну та Сєвєродонецьк (понад 75 %).  
 

• Згідно з оцінками партнерів Кластера продовольчої безпеки та засобів до існування, 
доступ до продовольства належить до найбільш гострих потреб, виявлених по всій Україні. ВПО та 
переселенці потребують гарячого харчування. Крім того, фермери повідомляють, що їм терміново потрібна 
підтримка у вигляді корму для молодих тварин (великої рогатої худоби, кіз, овець тощо) та 
сільськогосподарських матеріалів, а саме насіння, корму для худоби та палива.  
 

• УВКБ ООН провело моніторингову місію в Гайсин (Вінницька область), де зареєстровано майже 3 310 ВПО, 
зокрема 1 600 дітей. Хоча Гайсин є популярним транзитним пунктом, більшість людей змушені залишатися в 
ньому через відсутність коштів для переїзду на захід або за кордон. Громада наголосила на проблемі 
відсутності у ВПО можливостей для забезпечення засобів до існування. 

 
Заходи реагування: 
• Міжнародна організація з міграції (МОМ) та британська організація Save the Children доставили майже 20 000 

коробок висококалорійного печива до Одеси минулого тижня. Це забезпечить продовольчу безпеку 44 400 
людей, зокрема жінок, які годують грудьми, і літніх людей, протягом двох тижнів (із розрахунку три пайки на 
день). 
 

• З моменту ескалації бойових дій понад 21 500 осіб отримали продовольчу допомогу від УВКБ ООН, зокрема 
понад 5 000 осіб, які отримали готові до вживання харчові продукти, та майже 16 500 осіб, які отримали 
продуктові набори.  

 
• Станом на 8 квітня організація «Карітас» надала продовольчу допомогу більш ніж 204 630 людям та 

забезпечила майже 16 100 людей готовими обідами та гарячим харчуванням.  
 

• Данська рада у справах біженців (DRC) надала продовольчу допомогу приблизно 10 670 людям, які 
потребують допомоги, зокрема гаряче харчування для майже 4 180 осіб та продуктові набори для харчування 
в умовах війни для майже 5 900 осіб.  

 
• ChildFund Deutschland надав продовольчу допомогу більш ніж 7 185 людям. 

 
• World Central Kitchen після ескалації бойових дій надала підтримку готовими обідами понад 288 910 особам, 

забезпечуючи в середньому два прийоми їжі на день.  
 

• Міжнародна гуманітарна організація «Людина в біді» (People in Need, PIN) станом на 8 квітня надала 
продовольчу допомогу майже 139 160 людям, 119 людей отримали готівку на харчування, а 576 – продовольчі 
ваучери.  

 
• Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» роздав продуктові набори для харчування в умовах війни майже 

63 170 постраждалим.  
 

• Станом на 8 квітня організація Solidarités International надала продовольство для 43 945 осіб, організація 
Samaritan’s Purse – для 5 000 осіб, а організація OM International надала підтримку у розподілі продовольства 
на більш ніж 25 515 осіб. 

 
Недоліки та обмеження: 
• Партнери Кластера повідомляють про труднощі у зборі та оцінці даних, включаючи юридичні обмеження та 

закритий характер даних. 
 
 

Охорона здоров’я 

понад 
288 000 

людей отримали теплі 
обіди від World Central 

Kitchen  

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/91900
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Потреби: 
• За даними ВООЗ, 7 квітня кількість випадків в Україні, коли постраждали медичні 

установи, персонал або пацієнти, з початку воєнного наступу перевищила 100. Зі 
103 випадків у 89 постраждали медичні установи, у 13 – транспорт, зокрема 
машини швидкої допомоги, внаслідок чого загинули 73 особи та 51 особа 
отримала поранення. На Україну припадає понад 64 % усіх випадків в усьому світі 
у 2022 році, коли постраждали медичні установи, персонал або пацієнти, а також 
понад 75 % усіх пов’язаних смертей та 68 % поранень. 
 

• У 50 % населених пунктів, оцінених в рамках оцінки RNA IMPACT Initiatives (у Донецькій, Запорізькій, 
Луганській та Харківській областях), занепокоєння викликають перебої у роботі служб охорони здоров’я. Серед 
цих населених пунктів 63 % повідомили, що протягом семи днів до збору даних послуги невідкладної медичної 
допомоги були недоступні, а 75 % з них повідомили, що відсутність доступу до медичних послуг зачепила 
більш ніж половину населення. Доступ до послуг був вкрай обмежений в Ізюмі, Маріуполі, Попасній та 
Рубіжному. Доступ до медикаментів був проблемним у всіх населених пунктах. 

 
• Фонд ООН у галузі народонаселення повідомляє, що психосоціальна підтримка та допомога у сфері 

психічного здоров’я залишаються одними з найнагальніших потреб. Жінки, яким довелося залишити дім, 
відчувають високий рівень стресу та тривоги через страх, втрату членів сім’ї або друзів та розлуку з сім’єю.  

 
Заходи реагування: 
• 7 квітня міжнародна громадська організація Human Appeal оголосила про плани щодо доставки надзвичайної 

гуманітарної допомоги на територію України. Human Appeal у співпраці з американською некомерційною 
організацією Globus Relief доставить в Україну медичні товари на суму 1,5 млн фунтів стерлінгів (1,95 млн 
доларів США) для задоволення широкого спектра медичних потреб населення, зокрема поранених цивільних 
осіб. Британська громадська організація повідомила, що п’ять контейнерів із майже 3 000 найменувань 
медичних товарів будуть передані партнерам в України. 

 
• Станом на 6 квітня загальна кількість предметів медичного призначення, включно з апаратами штучної 

вентиляції легень, пожертвуваних Україні Великобританією, перевищила 5 мільйонів. У середу 12-й рейс 
відправився з аеропорту Хітроу, доставивши сотні тисяч медичних засобів та ліків, критично важливих для 
хірургії та охорони здоров’я, таких як адреналін, джгути та канюлі. Уряд Великобританії тісно співпрацює з 
українськими посадовцями для надання цільової підтримки, щоб медичні товари дійшли до людей, які їх 
найбільше потребують. 
 

• Станом на 6 квітня організація Direct Relief надала майже 200 тонн медичної допомоги, від польових аптечок 
до ліків від діабету та раку. Зокрема організація відправила гуманітарний рейс FedEx із 76 тоннами 
медикаментів та витратних матеріалів, які були розподілені у чотирьох містах України. На борту літака Boeing 
777 знаходився польовий госпіталь на 50 ліжок, наданий штатом Каліфорнія, а також значна кількість ліків та 
предметів першої необхідності, наданих корпоративними спонсорами, зокрема препарати для лікування травм 
та ран, ліки від хронічних захворювань, концентратори кисню та противірусні таблетки від COVID-19. 

 
• Фонд ООН у галузі народонаселення доставив 13 тонн засобів, медикаментів та обладнання для охорони 

репродуктивного здоров’я до медичних установ Дніпра, Запоріжжя, Києва та Харкова для задоволення 
невідкладних потреб в охороні репродуктивного здоров’я 500 000 осіб.  

 
• На сьогодні понад 1 мільйон людей, переважно жінок, отримали від Фонду ООН у галузі народонаселення та 

партнерів інформацію про здоров’я жінки, гендерно зумовлене насильство та психологічні консультації для 
сімей.  

 
Прогалини та обмеження: 
• Порушення національного ланцюга постачання медикаментів впливає на здатність медичних працівників 

надавати життєво важливі послуги з охорони статевого та репродуктивного здоров’я. Для розв’язання цієї 
проблеми потрібен масштабний розподіл медичних засобів у всіх 24 областях. 
 

• Перебої із доступом до важкодоступних районів роблять складною та непередбачуваною доставку вантажів 
безпосередньо до об’єктів охорони здоров’я та захисту в деяких областях.  

 
 

 Логістика  
Заходи реагування: 

500 000 
осіб зможуть скористатися 

товарами для 
репродуктивного здоров’я, 
що постачає Фонд ООН у 
галузі народонаселення 

https://reliefweb.int/report/ukraine/who-records-100th-attack-health-care-ukraine
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%236_5%20April%202022_Ukraine.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/uk-and-us-ngos-provide-15-million-medical-delivery-inside-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/uk-medical-aid-donations-ukraine-hits-5-million-items
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-aid-flows-ukraine-accelerating
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%236_5%20April%202022_Ukraine.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%236_5%20April%202022_Ukraine.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%236_5%20April%202022_Ukraine.pdf
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• Кластер логістики сприяє консолідації вантажів та доступу до спеціального парку вантажівок для підтримки 
міжвідомчих гуманітарних конвоїв із Дніпра. Партнерам, які відправляють гуманітарну допомогу у 
важкодоступні райони східної України, рекомендується заздалегідь розмістити вантажі на складі у Дніпрі.  
 

• Кластер логістики працює над збільшенням логістичних можливостей на основі виявлених прогалин. Це 
включає вивчення варіантів транспортування безпосередньо до отримувача, сприяння доступу до додаткових 
складських приміщень у Львові та інших регіонах України, а також створення можливостей зберігання та 
транспортування з контролем температури. 

 
Недоліки та обмеження: 
• Нестабільна ситуація у сфері безпеки в Україні ускладнює планування та здійснення доставлення допомоги. 

Разом із розширенням масштабів заходів реагування очікується додаткове обмеження логістичних 
можливостей, при цьому конкурентна боротьба за логістичні активи продовжує зростати, особливо за 
транспортні послуги у східній Україні.  
 

• Ситуація з паливом в Україні стає дедалі нестабільнішою. Партнерам, які в’їжджають в Україну, 
рекомендується, по можливості, заздалегідь планувати витрати пального так, щоб його вистачило на дорогу 
назад. Кластер логістики разом із ВПП розглядає можливі заходи у разі непередбачених обставин. 

 
• Партнерам Кластера логістики рекомендується переміщати вантажі ближче до зон реагування, щоб уникнути 

заторів на території України та у прикордонних районах.  
 

 Харчування 

Заходи реагування: 
• Партнери Кластера харчування охопили понад 300 000 осіб інформацією про 

зміну поведінки щодо годування дітей грудного та раннього віку через різні канали 
(засоби масової інформації, соціальні мережі тощо).  
 

• Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та ВПП ООН розподілили набори з місячним 
раціоном для забезпечення додатковим харчуванням відповідно до віку понад 
24 500 немовлят та дітей молодшого віку у Волинській, Дніпропетровській, 
Донецькій, Кіровоградській, Київській, Луганській, Одеській та Рівненській областях. 
 

• До Дніпропетровської, Донецької, Київської, Луганської, Львівської, Одеської та Чернівецької областей 
ЮНІСЕФ доставив 5 500 упаковок препаратів заліза та фолієвої кислоти для підтримки понад 18 330 вагітних 
жінок протягом місяця. 

 

 Захист 
Потреби: 
• Занепокоєння щодо безпеки та перебоїв у роботі служб соціального забезпечення 

дітей було відзначено у всіх населених пунктах, оцінених у рамках RNA IMPACT 
Initiatives (Донецька, Луганська, Запорізька та Харківська області).  

• УВКБ ООН провело оцінку потреб у пункті перетину кордону (ППК) з Молдовою 
Бронниця – Унгурь (Чернівецька область). Основні занепокоєння були пов’язані з 
поганими умовами в зонах очікування на ППК, зокрема відсутністю туалетів та навісів 
від сонця для людей на ППК/у зонах очікування, а також необхідністю встановлення 
інформаційних стендів. 

• World Vision повідомляє про високий ризик торгівлі дітьми та жорстокого поводження з ними, оскільки жінки та 
діти продовжують перетинати кордони без реєстрації.  
 

Заходи реагування: 
• Станом на 6 квітня понад 36 000 осіб отримали від УВКБ ООН адресну допомогу із захисту. Зокрема понад 

11 000 осіб отримали інформацію та консультації через «гарячі лінії»; понад 9 600 осіб отримали підтримку або 
консультації з питань захисту; понад 5 600 осіб отримали інформацію про захист особисто; майже 3 700 осіб 
отримали соціально-психологічну підтримку або першу психологічну допомогу та понад 2 300 осіб отримали 
юридичні консультації чи допомогу.  

24 000 
немовлят та дітей 

молодшого віку отримають 
місячний раціон харчування 

від ЮНІСЕФ та ВПП 

понад 
36 000 

осіб отримали цільову 
допомогу від УВКБ 

ООН 

https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-04/UKR_SitRep_No5_final.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/91900
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• Ризики торгівлі людьми значно зросли на тлі широкомасштабного переміщення населення. У зв’язку з цим 

Кластер з питань захисту створює Тимчасову цільову групу боротьби з торгівлею людьми на термін приблизно 
3–6 місяців з метою розробки практичних рекомендацій, підвищення обізнаності та покращення зв’язків з 
державними механізмами реагування на торгівлю людьми. 

 Житло та непродовольчі товари (НПТ) 
Потреби: 
• За даними оцінки RNA IMPACT Initiatives, пошкодження житла було відзначено як 

проблему в 75 % населених пунктів, які попали під оцінку (у Донецькій, Запорізькій, 
Луганській та Харківській областях). Серед них у 50 % населених пунктів з моменту 
ескалації конфлікту було пошкоджено чверть або більше житлових приміщень. 
Найбільша частка постраждалих будинків припадає на Ізюм, Сєвєродонецьк та 
Попасну, де пошкоджено понад 75 % житлового фонду.  
 

• RNA IMPACT Initiative показує, що відсутність житла була відзначена як проблема в 69 % населених пунктів, а 
в 31 % населених пунктів вона була поширеною причиною очікуваного подальшого переміщення в найближчі 
тижні. Респонденти в половині поселень повідомили, що тимчасові укриття були доступні лише певною мірою 
(56 %). Люди очікували на подальше переміщення в 94 % населених пунктів, де проводилася оцінка.  

 
Заходи реагування: 
• Станом на 6 квітня близько 13 000 осіб отримали від УВКБ ООН набори для проведення екстрених ремонтів. 
 
• 7 квітня УВКБ ООН та партнери надали одяг 75 новоприбулим сім’ям ВПО (124 особи) у двох центрах 

тимчасового розміщення у Дніпрі. Крім того, 50 наборів кухонного приладдя та 50 ліхтарів на сонячних 
батареях було доставлено УВКБ ООН до нового центру прийому біженців у Нововолинську (Волинська 
область).  

 

 Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ) 
Потреби:  
• Про занепокоєння щодо перебоїв з водопостачанням повідомили 50 % населених пунктів, оцінених у рамках 

RNA IMPACT Initiatives (Донецька, Запорізька, Луганська та Харківська області). З цих населених пунктів 63 % 
повідомили, що протягом семи днів до збору даних водопостачання порушувалося щонайменше щоденно, а 
Ізюм, Краматорськ, Лисичанськ, Маріуполь, Попасна та Рубіжне були повністю позбавлені водопостачання. 
 

Заходи реагування: 
• ЮНІСЕФ та Адвентистське агентство допомоги та розвитку (АДРА) доставили 11 000 літрів питної води сім’ям 

в Авдіївці після ескалації бойових дій. 
 
• МКЧХ доставив 5 000 літрів води мешканцям Оленівки (Донецька область), які вже понад місяць живуть без 

водопостачання. 
 
• Фонд ООН у галузі народонаселення доставив 3 000 комплектів предметів особистої гігієни, що містять 

гігієнічні прокладки та предмети гігієни, до притулків для постраждалих від гендерно зумовленого насильства 
та кризових кімнат у Дніпрі, Запоріжжі та Полтаві.  
 

 Багатоцільова грошова допомога (БЦГД) 
Потреби: 
• У той час як більшість населених пунктів (75 %) в областях, оцінених в 

рамках RNA IMPACT Initiatives (Донецька, Запорізька, Луганська та 
Харківська області), віддали перевагу допомозі в натуральній формі, 
ймовірно, через недоступність продовольчих та непродовольчих товарів, 
перевагу допомозі у вигляді БЦГД було віддано у Чугуєві (Харківська 
область), Краматорську та Слов’янську (Донецька область) та Запоріжжі. 
Відзначимо, що саме з цих населених пунктів не надходило повідомлень про 
відсутність продовольства.  

 

13 000 
людей отримали 

набори для проведення 
екстрених ремонтів від 

УВКБ ООН  

понад 
44 000 

осіб були зараховані до програми 
УВКБ ООН з видачі БГД 

https://twitter.com/icrc
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Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних справ (УКГС) 

www.unocha.org 

Заходи реагування: 
• З 17 березня 44 442 людини (18 031 сім’я) були зараховані до програми УВКБ ООН з надання БГД у 

Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях. УВКБ ООН 
продовжує впроваджувати свої програми БГД в інших сферах. УВКБ ООН також працює над запуском 
дистанційної реєстрації, яка допоможе прискорити темпи розгортання БГД. На цей час першу виплату 
отримали 11 633 людини (4 878 сімей). 

 
Прогалини: 
• У 88 % населених пунктів доступ до фінансових послуг, за даними RNA IMPACT Initiatives, є обмеженим. 

Серед цих населених пунктів 57 % повідомили, що протягом семи днів до збору даних послуги були недоступні 
(у Маріуполі, у трьох із п’яти населених пунктів Харківської області (Ізюм, Харків та Чугуїв) та у всіх населених 
пунктах Луганської області (Кремінна, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне та Сєвєродонецьк).  

 
 
Для НУО 
Якщо вам потрібна додаткова інформація про те, як розпочати роботу з надання гуманітарної допомоги в Україні, 
зв’яжіться з Маріо Трутманном за адресою trutmann@un.org. 
 
СИСТЕМА ГУМАНІТАРНИХ СПОВІЩЕНЬ  
Для отримання додаткової інформації про систему гуманітарних сповіщень звертайтесь до Іване Бочорішвілі за 
адресою bochorishvili@un.org  
 
ЗРОБИТИ ВНЕСОК ТОВАРАМИ АБО ПОСЛУГАМИ  
Попри термінову потребу у гуманітарній допомозі УКГС закликає компанії утримуватися від надсилання довільної 
допомоги, яка може не відповідати наявним потребам або міжнародним стандартам якості. Благодійникам 
рекомендується надсилати фінансові/грошові пожертвування замість пожертвувань у натуральній формі. 
Водночас просимо компанії, які бажають пожертвувати товари або послуги в натуральній формі, зв’язатися з УКГС 
та надати якомога докладнішу інформацію, в тому числі про тип та обсяг пожертвувань, терміни доставки, дані про 
доставку та будь-які інші умови. Після цього ми направимо вас до найбільш відповідної організації-одержувача. 
Для отримання докладної інформації просимо звертатися до Карен Сміт, радниці УКГС з питань взаємодії з 
приватним сектором, за адресою ochaers-ps@un.org. 
 
НАБІР ЗА ПРОГРАМОЮ ВОЛОНТЕРІВ ООН (UNV)  
Оскільки установи ООН продовжують збільшувати обсяги заходів реагування, Програма волонтерів ООН (UNV) 
набирає волонтерів на місцях та онлайн для підтримки системних заходів ООН з реагування на кризу в Україні та 
сусідніх країнах, які приймають все більшу кількість вимушено переміщених людей. За запитом UNV також може 
сприяти безпосередньому найму та/або повторному призначенню волонтерів ООН, які зараз працюють, для 
підтримки поточного гуманітарного реагування. Для отримання докладної інформації щодо пропозиції UNV з 
питань реагування на надзвичайні ситуації для партнерів ООН натисніть тут. 
 
Публікації УКГС (2–8 квітня 2022 року)   
Інформаційна панель 3W (станом на 6 квітня): https://bit.ly/3jhMsir  
Гуманітарні вантажі та етапи перевезення (станом на 7 квітня 2022 року): https://bit.ly/3Krm8ye  
3W – карта оперативної присутності (станом на 7 квітня 2022 року): https://bit.ly/3uoWq7S  
Гуманітарне реагування Оціночна кількість людей, які отримали допомогу (станом на 7 квітня 2022 року): 
https://bit.ly/3xaXpuf  
Загальна картина щодо фінансування Екстреного звернення 2022 (станом на 8 квітня 2022 року): 
https://bit.ly/3xeO4BY  
Україна: Звіт про гуманітарну ситуацію (станом на 12:00 (СЄЧ) 4 квітня 2022 року): https://bit.ly/3v0RZ2r  
Україна: Звіт про гуманітарну ситуацію (станом на 12:00 (СЄЧ) 6 квітня 2022 року): https://bit.ly/3Jtc4mZ  
Україна: Стислий огляд змін ситуації (станом на 4 квітня 2022 року): https://bit.ly/36ZKf8S   
Огляд реагування щодо багатоцільової грошової допомоги (БГД) в Україні (станом на 6 квітня 2022 року): 
https://bit.ly/3r93aEW  
 

 

 

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

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