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ГОЛОВНЕ 

Активні бойові дії, що не припиняються в
Донецькій області, а також посилення ракетних
обстрілів Миколаєва на півдні країни загострили
гуманітарні потреби.

Жорстокі бої, що тривають у Донецькій області,
змусили місцеві органи влади оголосити
обов’язкову евакуацію місцевих жителів.

З 23 червня по 23 липня кількість внутрішньо
переміщених осіб загалом по Україні збільшилася
на 370 000 осіб, а нову хвилю переселення
очікують до настання холодів.

З порту Одеси вийшло перше з 26 лютого
торговельне судно, яке через два дні потому
отримало дозвіл на рух до пункту призначення в
Лівані.

Гуманітарні організації продовжують надавати
підтримку людям, які потребують допомоги,
зокрема поблизу лінії фронту. Станом на 4 серпня
допомогу отримали 11,7 мільйона людей.

3 серпня перша партія з понад 26 000 тоннами
українського продовольства у рамках Чорноморської
ініціативи отримала дозвіл на транспортування до
пункту призначення у Лівані. Фото: УКГС ООН/Левент
Кулу

(8 Aug 2022)
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Мапа: звіт про ситуацію (станом на 3 серпня 2022 р.)

АНАЛІЗ  

Загальна безпекова та гуманітарна ситуація

Упродовж минулого тижня війна продовжувала загострювати гуманітарну ситуацію в Україні, спричиняючи
зростання гуманітарних потреб, а посилення бойових дій у Донецькій області змусило органи влади України
оголосити «обов’язкову евакуацію» цивільного населення, що залишається на підконтрольних Уряду територіях
області. На півдні країни також відзначалося посилення авіаударів на портове місто Миколаїв. Водночас 1 серпня
відбулася подія, яку назвали «променем надії»: у цей день з Одеси в межах Чорноморської ініціативи з
перевезення зерна» вийшло перше торговельне судно з 26 000 тоннами кукурудзи на борту, призначеної для
постачання на світові ринки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш відзначив, що він щиро вітає відправлення Razoni, першого
торговельного судна, яке вийшло з одеського порту після 26 лютого, і сподівається, що воно стане одним із
багатьох суден, що відправляться з українських чорноморських портів з мільйонами тонн зерна та іншої
сільськогосподарської продукції на борту. Відправлення першого судна було організовано Спільним

(8 Aug 2022)

https://press.un.org/en/2022/sgsm21381.doc.htm
https://reliefweb.int/report/ukraine/secretary-generals-remarks-media-black-sea-grain-initiative
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-08-01/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-the-first-commercial-vessel-sailing-part-of-the-black-sea-grain-initiative-scroll-down-for-turkish
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Місцеві мешканці зібрались у складському
приміщенні, яке наразі використовується для
проживання. За останні тижні Лисичанськ
сильно постраждав, десятки будинків було
зруйновано або пошкоджено. Фото: УКГС
ООН/Олександр Ратушняк

координаційним центром (СКЦ), який було створено під егідою
ООН. До його складу увійшли представники Російської
Федерації, Туреччини й України. 3 серпня СКЦ повідомив, що
судно Razoni напередодні прибуло в Стамбул і після отримання
необхідних дозволів попрямувало до пункту призначення в
Лівані. СКЦ заявив, що це означає завершення операції з
запровадження узгоджених підходів задля реалізації
домовленостей і що всі три порти в Україні мають відновити
експорт мільйонів тонн пшениці, кукурудзи й іншої
сільськогосподарської продукції «в часи глобальної нестачі
харчових продуктів». Всесвітня продовольча програма також
планує придбати для початку 30 000 тонн української пшениці,
яку буде відправлено зафрахтованим ООН судном.

Водночас у Донецькій області продовжує погіршуватися
безпекова й гуманітарна ситуація. Згідно з повідомленнями
українських органів влади, 27 липня на підконтрольній Уряду
території загинуло п’ятеро цивільних осіб і ще семеро дістали поранення. Повідомлялося про нові ракетні
обстріли, унаслідок яких на території області по обидва боки лінії фронту за суботу й неділю загинуло понад 90
цивільних осіб. Тільки за 2 серпня кількість жертв серед цивільного населення збільшилася на 30 осіб.
Підконтрольні Уряду міста, включно з Авдіївкою, Бахмутом і Мар’їнкою, зазнали найінтенсивніших обстрілів, що
призвели до значної кількості жертв серед цивільного населення й масштабних руйнувань цивільної
інфраструктури. Крім того, повідомляють, що впродовж цього ж періоду на не підконтрольній Уряду території було
зруйновану таку саму кількість жилих будинків, а також два медичних та один навчальний заклад.

Повідомляли, що на півдні країни наймасованіших обстрілів з початку війни зазнав Миколаїв. Згідно з
інформацією, наданою адміністрацією області, а також звітами про безпекову ситуацію, підготовленими
гуманітарними організаціями, місто щодня зазнавало обстрілів, які спричиняли численні жертви серед
цивільного населення. Надійшло повідомлення, що 29 липня внаслідок вибуху кластерної бомби поблизу
зупинки громадського транспорту загинуло 7 цивільних осіб і ще 19 отримали поранення. 31 липня під час
обстрілів, згідно з повідомленнями, було випущено десятки ракет, які призвели до численних жертв серед
цивільного населення й масштабних руйнувань. Масовані атаки продовжувалися й протягом цього тижня:
повідомляли про велику кількість жертв серед цивільного населення внаслідок обстрілів 1 та 2 серпня, а також
про руйнування десятків квартир, жилих будинків та інших споруд, зокрема медичної установи та складу
лікарських препаратів. Працівники гуманітарних організацій інформували, що доступ до медичних послуг у
Миколаєві й прилеглих районах залишається надзвичайно обмеженим, і людям ледве вдається отримати базову
допомогу, не кажучи вже про спеціалізовані послуги, яких потребують хронічні хворі й люди із серйозними
захворюваннями.

https://reliefweb.int/report/ukraine/black-sea-grain-initiative-joint-coordination-centre
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4313&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|85fa49ebaa9840f789b808da708eb3b9|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637946055448985240|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=ab9aV8GCSuiQPbQGl7a8twjQ34yXSQwivj14cdHvZyM=&reserved=0
https://reliefweb.int/report/ukraine/7-killed-and-19-injured-russian-cluster-bomb-strike-bus-stop-mykolaivs-korabelnyi-district-29-july
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ЗМІ 

Переглянути це відео: https://www.youtube.com/watch?v=3W7G82sePNI

Перша партія українського продовольства у рамках Чорноморської ініціативи з перевезення зерна перетнула
Босфор. Ініціатива сприяє експорту харчових продуктів і добрив з України під контролем Спільного
координаційного центру (СКЦ), до складу якого входять представники ООН, Російської Федерації, Туреччини та
України.

Фредерік Кенней молодший, в.о. Координатора ООН у СКЦ: «Сьогодні ми провели перший огляд судна для
виключення перевезення несанкціонованих вантажів і персоналу. Ми досягли значного прогресу. Усі сторони
узгоджують свої зусилля і ми продовжуємо взаємодію для вивозу зернових з порту Одеси».

Успіх цієї ініціативи забезпечить надходження мільйонів тонн продовольства до людей, які його потребують.

«Критично важливо підготувати пірси в одеському порту для завантаження порожніх суден і відправити вантажі
туди, де вони вкрай необхідні».

(8 Aug 2022)

АНАЛІЗ  

Постраждалі серед цивільного населення

Війна в Україні продовжує щотижня призводити до масштабних руйнувань міської інфраструктури й сотень
загиблих або поранених серед цивільного населення. Бойові дії, що не припинялися ні на хвилину, також
перешкоджали евакуації або ставали причиною жертв серед людей, які намагалися виїхати з районів, що

(8 Aug 2022)

https://www.youtube.com/watch?v=3W7G82sePNI
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зазнають постійних обстрілів. 1 серпня гуманітарні організації повідомили про принаймні трьох загиблих і п’ятьох
поранених цивільних мешканців, які намагалися виїхати із селища Старосілля Херсонської області, що зараз
перебуває під контролем військ Російської Федерації та пов'язаних з ними груп, коли в їхній мікроавтобус,
імовірно, потрапила керована протитанкова ракета.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) станом на 31 липня підтвердила12 584 постраждалих
серед цивільного населення з 24 лютого — 5 237 загиблих (зокрема 2 056 чоловіків, 1 400 жінок, 165 хлопчиків і
146 дівчинок) та 7 257 поранених (зокрема 1 446 чоловіків, 1 048 жінок, 221 хлопчик й 155 дівчинок). Більше як
половину жертв було зареєстровано й підтверджено у Донецькій і Луганській областях. На думку ММПЛУ,
фактичні цифри значно вищі, адже дані з деяких місць надходять із затримкою, а багато звітів усе ще не
отримали підтвердження, а війна, що триває, означає, що кількість жертв зростатиме щодня.

АНАЛІЗ  

Обстріл Оленівки

29 липня надійшло повідомлення про загибель понад 50 українських військовополонених, які утримувалися в
Оленівці на не підконтрольній Уряду території Донецької області. У заяві Міжнародного Комітету Червоного Хреста
(МКЧХ) відзначалося, що МКЧХ пропонував евакуювати поранених і надати лікарські препарати, захисне
обладнання й матеріали для збору доказів. Крім того, МКЧХ звернувся з вимогою про надання йому доступу з
метою визначення стану здоров’я всіх людей, які перебували на території СІЗО в момент обстрілу. 3 серпня
Генеральний секретар ООН під час пресконференції заявив, що він розпочне місію для встановлення фактів
обстрілу СІЗО в Оленівці.

(8 Aug 2022)

АНАЛІЗ  

Тенденції переміщення населення

1 серпня Уряд України оголосив обов’язкову масову евакуацію всього цивільного населення, яке залишається на
підконтрольних Уряду територіях Донецької області, до початку зими. Розпорядження було видано після
численних звернень голів обласних державних адміністрацій Донецької й Луганської областей, які вже вимагали
від місцевого населення евакуюватися та надавали відповідну допомогу. Причиною евакуації є необхідність
виїхати з районів, де тривають бойові дії, а також пошкодження критичної інфраструктури, унаслідок чого
припинився доступ до водо-, газопостачання й опалення. Передбачається, що цивільне населення Донецької
області буде евакуйовано в безпечні райони 13 областей в центрі й на заході України, згідно з Розпорядженням
від 2 серпня 2022 року № 679-р. Водночас осіб, які відмовляються виїхати, не примушуватимуть до евакуації.
Натомість вони мають підписати документ, що підтверджує їхнє бажання залишитися в регіоні на власний
ризик. Віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що, за оцінками, ще 500
000 жителів східної України будуть змушені виїхати з місць постійного проживання до настання холодів.

2 серпня представники Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) і Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) були серед тих, хто зустрічав першу групу в складі 136 внутрішньо переміщених осіб, включно з 25
дітьми, які прибули потягом з Покровська в Донецькій області в Кіровоградську область. Після зустрічі з
представниками гуманітарних організацій та органів влади групу було розподілено між трьома центрами

(8 Aug 2022)

https://ukraine.un.org/en/192951-ukraine-civilian-casualties-31-july-2022
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.icrc.org/en/document/icrc-statement-reports-attack-olenivka&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|c3c3bb56ace34475542408da73b036f2|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637949497916128232|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=xcPDNPnrrH2fRTyx/VMuNQ1HASol7JjBob5O92guZIg=&reserved=0
https://press.un.org/en/2022/sgsm21397.doc.htm
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-provedennia-oboviazkovoi-evaku-a679r
https://www.kmu.gov.ua/news/minreintehratsii-informuie-pro-alhorytm-dii-pry-evakuatsii-z-donechchyny
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компактного проживання в обласному центрі — Кропивницькому. Прибуття наступного евакуаційного потяга в це
місто вже заплановано на 4 серпня. Крім того, голова Донецької обласної державної адміністрації Кириленко
підтвердив, що потяги з Покровська в Кропивницький відправлятимуться кожні два дні.

Для забезпечення кращого розуміння викликів, що виникають унаслідок масового переміщення, і надання
більшого обсягу підтримки внутрішньо переміщеним особам та громадам, що їх приймають, представники УКГС
та інших установ ООН стали частіше проводити зустрічі з представниками місцевих органів влади, НУО та
внутрішньо переміщеними особами. На національному рівні 29 липня Міжнародна організація з міграції
опублікувала результати 7-го раунду проведеного нею Загального опитування населення з докладним
розподілом за демографічними показниками понад 6,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб в Україні станом
на 23 липня. Цей показник є на 6 % вищим (додатково 370 000 внутрішньо переміщених осіб), якщо порівняти з
показником, зареєстрованим 23 липня, коли було опубліковано результати попереднього дослідження. Нові
оцінки також узгоджуються з прогнозами, зробленими гуманітарними учасниками й Урядом України, відповідно
до яких протягом найближчих місяців очікуються нові хвилі переселенців, унаслідок чого зросте потреба в
гуманітарних послугах. Крім того, згідно з останнім оцінюванням, проведеним швейцарською НУО «Центр
моніторингу внутрішнього переміщення», результати якого було опубліковано 27 липня, 60 % внутрішньо
переміщених осіб, що взяли участь в опитуванні, стикаються з труднощами з отриманням доступу до базових
товарів і послуг.

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  

Гуманітарне реагування

Уже понад п'ять місяців гуманітарні працівники на місцях продовжують цілодобово працювати, щоб допомогти
постраждалим, які найгостріше потребують підтримки. З 24 лютого понад 400 гуманітарних організацій змогли
надати різні види допомоги 11,7 млн людей. Водночас працівники гуманітарних організацій продовжували
зазнавати труднощів, спричинених небезпекою й адміністративними перепонами, що перешкоджають доступу
до районів, розташованих за лінією фронту на сході та півдні України.

Продовольча й сільськогосподарська організація (ФАО) оголосила 2 серпня про початок реалізації нового,
фінансованого Канадою проєкту вартістю 40 мільйонів доларів США, метою якого є розв’язання проблеми нестачі
зерносховищ в Україні. ФАО відзначила, що здійснення цієї ініціативи в період 2022–2023 років дасть змогу
забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна, а також необхідну технічну підтримку й обладнання.
ВООЗ зазначила, що це фінансування є додатковим до 17 мільйонів доларів США, які нещодавно надав Уряд
Японії з метою покриття витрат на зберігання 1 млн тонн зерна. ФАО підкреслила, що в короткостроковій
перспективі здійснення нещодавно розробленої Стратегії підтримки зберігання зерна дозволить наростити
потужності для зберігання й надати українським виробникам доступ до сховищ у надзвичайно важливий час
збору врожаю, а в довгостроковій перспективі — забезпечить безперебійне постачання продовольством у всьому
світі.

Крім того, 2 серпня ВООЗ оголосила,  що USAID виділить ще 1,8 мільйона доларів США з метою підтримки
безперервності надання медичних послуг в Україні. ВООЗ відзначила, що метою фінансування є посилення
контролю за інфекційними захворюваннями й наданням звітності, із приділенням особливої уваги
найнезахищенішим категоріям населення, зокрема людям з особливими потребами, мешканцям віддалених

(8 Aug 2022)

https://www.facebook.com/100050176913214/posts/pfbid0A8ss3L8xGJ5jMXV87umG33coKdzTGNuyWq63JMeKNziPQnwWbbxVjtjfba7SfwUYl/?sfnsn=mo
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-7-23-july-2022-enuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/displacement-ukraine-insights-survey-data
https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-fao-canada-join-forces-to-address-grain-storage-deficit/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-fao-scales-up-efforts-to-save-upcoming-harvest-ensure-export-of-vital-grains/en
https://reliefweb.int/report/ukraine/usaid-announces-additional-18m-who-support-continuity-healthcare-ukraine
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районів і внутрішньо переміщеним громадянам України. Загалом, з 24 лютого, коли розпочалося російське
вторгнення, USAID уже передало ВООЗ 15,5 мільйона доларів США для покриття витрат на надання екстреної
медичної допомоги.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) також повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Першою
леді України Оленою Зеленською, метою якого є зменшення впливу війни на дітей і молодь, зокрема на
найвразливіші групи, особливо у сфері освіти. За словами представника ЮНІСЕФ, в основу Меморандуму
покладено партнерство, яке вже існує з Першою леді. У Меморандумі визначено такі основні сфери співпраці:
поліпшення доступу та якості навчання в школах і дитсадках, упровадження Національної програми психічного
здоров’я та психосоціальної підтримки, щоб уже зараз боротися з травмами, яких завдає війна, створення
безбар'єрного середовища для дітей і розбудова соціальної інклюзії.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

З початку війни постраждало близько 5,7 млн дітей шкільного віку, у т. ч. 3,6 млн через закриття закладів
освіти. На здатність вчитися також сильно впливає те, що діти наразі потерпають від значних
психологічних травм та стресу, зумовлених конфліктом, що призводить до ризику припинення навчання в
школі та застосування негативних механізмів пристосування. 

Міністерство освіти і науки України (МОНУ) повідомило, що по всій країні було пошкоджено близько 2 200 і
повністю знищено 220 закладів освіти.  

Згідно з нещодавнім Оцінюванням потреб у сфері освіти,  75 % постраждалих учнів навчаються онлайн, а
11 % (3 500 із 31 347) шкільних і навчальних закладів недоступні для освітніх заходів, оскільки
використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб, що ще більше порушує навчальний
процес. У Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Хмельницькій областях
перебуває найбільше внутрішньо переміщених осіб, тоді як Запорізька, Київська та Харківська області
повідомили про найвищий рівень відтоку вчителів: 43 000 вчителів були переміщені через війну. 

Партнери Кластера надали освітні послуги близько 222 000 дітей і вчителів, що приблизно на 10 000 осіб
перевищує показник минулого тижня.

Приблизно 191 000 дітей шкільного віку, які постраждали від війни, продовжують навчатися завдяки
допомозі в самонавчанні, а також запровадженим системам психологічної підтримки, розповсюдженню
навчальних наборів, розважальних матеріалів і ремонту або реконструкції класних кімнат.

Близько 8 100 вчителів та інших працівників сфери освіти пройшли тренінги з психосоціальної підтримки й
механізмів перенаправлення для дітей.

(8 Aug 2022)

Освіта

222000

Потреби

Реагування

https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/olena-zelenska-and-unicef-continue-partner-protect-children-ukraine-and-their-access
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/nas_education_20220624_ukr_corrected.pdf
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Понад 23 000 маленьких дітей (3–5 років) отримали набори для раннього розвитку дитини або інші
навчальні матеріали. 

Через воєнні дії, які тривають, повернення до школи на новий навчальний рік (2022/2023) і вступна
кампанія до університетів можуть виявитися неможливими. Крім того, якщо учні і надалі будуть
покладатися на онлайн-навчання, ймовірно, знадобляться додаткове обладнання та послуги.

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

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

зареєстрованих користувачів мережі ТНС

Якість телекомунікаційних послуг погіршилася через постійні спроби злому, глушіння каналів, розсилання
спаму/фішингу та інших форм мережевого саботажу. В результаті майже у всіх провайдерів інтернет-послуг
та провайдерів послуг GSM трапляються перебої в обслуговуванні.

Станом на 30 липня Кластер надав послуги безпечного під'єднання до інтернету 261 співробітнику (які
зараз є активними користувачами) з 12 гуманітарних організацій, включно з установами ООН і
міжнародними НУО, у двох гуманітарних міжвідомчих офісах у Дніпрі й Львові. Цей показник є приблизно
на 1 % вищим, якщо порівняти з попереднім тижнем.

Після запуску чат-бота «вБезпеці» 20 червня уже 9 250 користувачів в Україні отримали доступ до
інформації про гуманітарну допомогу. Цей показник на 2 % вищий за показник, зареєстрований минулого
тижня.

Обмежений доступ до прифронтових районів та різні місця базування окремих агенцій ООН.

(8 Aug 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

261

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА (8 Aug 2022)
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людей отримали допомогу у липні

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

У липні продовольчу допомогу й допомогу із забезпеченням засобами до існування отримали 3,3 мільйона
осіб. Найбільша кількість бенефіціарів, які отримали допомогу від партнерів, в Дніпропетровській,
Запорізькій, Київській і Харківській областях.

Що стосується способів надання продовольчої допомоги, то розподіл продуктових наборів (розподіл
харчових продуктів загалом) є найпоширенішою формою діяльності партнерів: цей вид допомоги
становить 61 % усіх проведених заходів. 36 % складає розподіл продовольчих наборів для надзвичайних
ситуацій, а на розподіл гарячої їжі наразі припадає 3 %.

З 22 по 29 липня Кластеру вдалося виконати запити про надання допомоги, що надійшли від 11 500
людей, яким було передано продуктові набори. Упродовж цього ж періоду Кластер зареєстрував 43 нові
запити на надання допомоги понад 244 000 осіб. Більшу частину запитів було отримано від місцевих
органів влади Дніпропетровської й Івано-Франківської областей.

Всесвітня продовольча програма розподілила понад 1 500 тонн продуктових наборів у населених пунктах
поблизу лінії фронту (або в межах 20 км від лінії фронту), у Донецькій, Запорізькій і Харківській областях.

Принаймні 6 партнерів («Асоціація саперів України», Данська рада у справах біженців, НУО «Людина в біді»,
Продовольча й сільськогосподарська організація, Програма розвитку ООН і НУО World Vision) наразі
зосереджують свої зусилля на наданні допомоги із забезпеченням засобами до існування. Упродовж
останніх двох тижнів вони надали допомогу у формі ресурсів для сільськогосподарського виробництва
(насіння й інструменти), вакцинації домашньої худоби, а також проведення навчання з питань розбудови
спроможностей фермерів для майже 39 000 людей.

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

Деякі партнери, які працюють у всіх областях, стикаються з нестачею фінансування та не можуть
задовольняти додаткові заходи.

Ґрунтуючись на поточній практиці партнерів з розподілу продовольчої допомоги, необхідно вжити заходів
для уникнення дублювання одержувачів допомоги.

Продовольча безпека та засоби до існування

3.3M

Потреби

Реагування

Прогалини



UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 3 Aug 2022

С. 10 з 18
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 9 Aug 2022 

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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

Згідно з повідомленнями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), доступність медичних послуг є
істотно обмеженою внаслідок безпекових загроз, обмеження пересування, порушення ланцюга
постачання і масового переміщення населення. Інциденти з медичними закладами позбавляють людей
можливості отримати екстрену медичну допомогу, ставлять під загрозу життя медичних працівників і
руйнують систему 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, які повертаються в місця
постійного проживання, особи, які не виїжджали з місць постійного проживання, та тимчасово переміщені
особи. Зокрема, 28 % учасників нещодавно проведеного 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 %).

Згідно з даними ВООЗ, про найгострішу нестачу лікарських засобів і медичних послуг повідомляють у
південних та східних регіонах України (41 % і 34 % відповідно).

Партнери Кластера повідомили про завершення або продовження заходів у 550 населених пунктах України
з охопленням 4,4 млн людей.

З 24 лютого організація Direct Relief in Ukraine надала понад 850 тонн медичної допомоги. Незабаром
очікується прибуття в Україну нової партії допомоги, до складу якої входять лікарські засоби для лікування
онкологічних і серцево-судинних захворювань, антибіотики й харчові продукти.

У Київській області International Medical Corps (IMC) надає підтримку 11 центрам первинної медико-
санітарної допомоги в Ірпені та 14 — у Бучі, які обслуговують близько 40 000 пацієнтів на місяць. Центри
отримують лікарські засоби й медичне обладнання. IMC також фінансує проведення лабораторних
досліджень у партнерстві з мережею приватних лабораторій.

IMC сприяє наданню психіатричної допомоги Україні шляхом проведення навчання для сімейних лікарів,
медичного персоналу центрів первинної медико-санітарної допомоги й постачальників послуг
психосоціальної підтримки, психологічної освіти та роз’яснювальних заходів, а також шляхом співпраці із
засобами масової інформації.

З 18 по 25 липня Агентство ООН у справах біженців спільно з партнерами — НУО надало індивідуальну й
групову психосоціальну підтримку понад 670 людям у Дніпрі.

(8 Aug 2022)

Охорона здоров’я

4.4M

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/emergency-ukraine-external-situation-report-18-published-28-july-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-19-july-28-2022
https://www.directrelief.org/2022/07/operational-update-insulin-for-sri-lanka-supporting-first-responders-in-ukraine-kentucky-flooding/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-19-july-28-2022
https://reliefweb.int/updates?advanced-search=(PC241)_(T4595)
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У всіх областях, де працює IMC (Вінницька, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська й Чернігівська
області), у жінок і дівчинок відсутня можливість звертатися в центри захисту, де вони могли б повідомити
про факти гендерно зумовленого насильства й отримати допомогу.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Своєчасне доставлення товарів гуманітарної допомоги, особливо у важкодоступні райони, в умовах
постійної небезпеки та логістичних обмежень.

З 25 по 31 липня Кластер отримав на зберігання на складах в Дніпрі, Києві й Жешуві (Польща) 1 033 м3
гуманітарних вантажів від 7 гуманітарних партнерів. Загалом Кластер логістики опрацював (тобто
забезпечив зберігання та/або перевезення 26 124 м3 гуманітарних вантажів). 

Кластер логістики забезпечив консолідацію вантажів й надав 7 спеціалізованих вантажних автомобілів
для спільного перевезення 25 липня 50 тонн різних гуманітарних вантажів 5 партнерів у підконтрольне
Уряду України місто Степногірськ у Запорізькій області. 

Кластер логістики закрив склади в Чернівцях і Львові й припинив перевезення вантажів з території Польщі
з 31 липня. Водночас доставлення вантажів з Дніпра, Києва, Кропивницького та Одеси у важкодоступні
райони продовжуватиметься й надалі. Зміни в послугах зазначено в оновленій Концепції діяльності.

Відсутність необхідної для операційного планування інформації від партнерів про партії вантажів, що
надходять, і потреби в зберіганні/перевезенні, у тому числі інформації про кінцеві пункти призначення,
обсяги й строки, зокрема для активізації підготовки до зими.

(8 Aug 2022)

Логістика

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА (8 Aug 2022)

Захист

4.6M

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-19-july-28-2022
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://logcluster.org/document/ukraine-concept-operations-august-2022&data=05|01|iryna.prodan@wfp.org|c0a5258101384ad4b87b08da746c9106|462ad9aed7d94206b87471b1e079776f|0|0|637950306875467993|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=q0pXTEhQs1bYzIn73deA3Loq7wFdvBFMCbGtjk1XRZw=&reserved=0
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людей отримали допомогу

Близько 15,7 млн людей в Україні потребують допомоги та соціально-правового захисту.

Партнери Кластера надали допомогу у сфері захисту 4,6 мільйона осіб.

26 та 27 липня Агентство ООН у справах біженців (УВКБ) провело моніторингову місію в Кременчуці,
Полтаві й Решетилівці в Полтавській області, метою якої було оцінювання потреб у подальшому наданні
непродовольчих товарів і побутових приладів. 26 липня УВКБ спільно з Міністерством молоді та спорту
відвідало 10 центрів компактного проживання в Дніпрі та з’ясувало потреби 450 внутрішньо переміщених
осіб.

В Івано-Франківській і Закарпатській областях 680 людям було надано консультації із соціальних питань та
інформацію про захист, понад 330 осіб отримали послуги соціального супроводу, і ще 645 людей одержали
психологічну допомогу. У Чернівецькі області партнери УВКБ надали 270 індивідуальних психологічних
консультацій і провели 10 групових психосоціальних сесій.

Психосоціальна підтримка й підтримка, що надається постраждалим від гендерно зумовленого насильства
(ГЗН)

Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) розгорнув 71 додаткову мобільну групу психологів і
соціальних працівників для надання психосоціальної підтримки жінкам та дівчинкам, завдяки чому
кількість таких груп, що працюють у 21 області, збільшилася до 101.

У липні спеціалісти запорізького Центру допомоги постраждалим від насилля надали понад 70
психологічних консультацій і більш ніж 90 соціальних консультацій, а також прийняли 80 постраждалих та
одержали понад 450 запитів про надання інформації.

Платформа психотерапії «Автора», яка працює за підтримки ЮНФПА й де особи, які постраждали від
сексуального насилля, можуть отримати підтримку від психотерапевтів, надала допомогу понад 70
постраждалим від ГЗН, зокрема 16 людям, які постраждали від сексуального насилля.

Підтримка, яку надають у пунктах пропуску

З 25 липня по 1 серпня УВКБ провело 60 моніторингових візитів до пунктів пропуску на кордоні з
Молдовою, Польщею, Словаччиною, Румунією й Угорщиною. Під час цих візитів 210 людей, які очікували
перетину кордону, отримали консультації з питань захисту, близько 50 осіб отримали правову допомогу й
понад 35 людям було надано послуги соціального супроводу.

УВКБ продовжує працювати над поліпшенням умов очікування на кордоні. У пункті пропуску «Порубне» в
Чернівецькій області було встановлено намет, у якому можуть перебувати люди, які очікують на перетин
кордону. Додаткові інформаційні дошки було встановлено за узгодженням із Державною прикордонною
службою України в пунктах пропуску «Солотвіно» й «Дякове» в Закарпатській області. Банери, що
попереджують про загрозу торгівлі людьми, було розміщено в пунктах пропуску в Одеській області.

Потреби

Реагування

Прогалини
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Чернівецька обласна адміністрація повідомила, що в області діє близько 188 центрів компактного
проживання, 140 із яких було створено на базі навчальних закладів з метою надання прихистку
внутрішньо переміщеним особам. У 86 із цих 140 центрів компактного проживання у вересні планується
відновити очне навчання, а переселення внутрішньо переміщених осіб, які зараз мешкають у цих центрах,
має бути завершено в серпні. Партнери Кластера захисту готові співпрацювати з відповідними центрами
компактного проживання й надавати консультації з питань захисту внутрішньо переміщеним особам.
Водночас для з’ясування, хто з внутрішньо переміщених осіб планує залишитися в області на триваліший
строк та в яких територіальних громадах ці люди проживатимуть, а також для визначення потреб таких
осіб, необхідно здійснити збір відповідних даних.

У Чернівецькій області місцеві органи влади повідомляють про нестачу харчових продуктів, необхідних для
внутрішньо переміщених осіб. Вони також указують на проблеми з придбанням планшетів і ноутбуків для
внутрішньо переміщених дітей, які повернуться до навчання у вересні.

Очікують, що впродовж кількох наступних місяців до Чернівецької області приїде ще 22 000 внутрішньо
переміщених осіб. Нову хвилю переселення прогнозують не тільки у зв’язку з бойовими діями, що
відбуваються в районах, з яких виїжджають внутрішньо переміщені особи, але й унаслідок руйнування або
пошкодження їхніх домівок. Відсутність належного прихистку, найімовірніше, змусить людей, що
проживають у будинках, які не відповідають стандартним вимогам, шукати альтернативні варіанти
розміщення, зважаючи на наближення зими.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

Близько 6,2 млн людей в Україні потребують допомоги у сфері забезпечення житлом і предметами першої
необхідності.

Очікують, що нещодавно оголошена повна евакуація жителів Донецької області призведе до збільшення
кількості внутрішньо переміщених осіб, що проживають у громадах, які їх приймають, і центрах
компактного проживання.

Приблизно 1 мільйон осіб отримав тимчасове житло або предмети першої необхідності з початку війни
наприкінці лютого.

(8 Aug 2022)

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

974000

Потреби

Реагування
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У межах гуманітарного реагування після ракетного обстрілу заводу «Південмаш», що стався 15 липня,
Агентство ООН у справах біженців 28 липня надало 200 наборів для проведення екстрених ремонтів,
призначених для ремонту гуртожитків у Дніпрі, у яких проживають майже 320 внутрішньо переміщених
осіб, Унаслідок вибуху було вибито всі вікна й значно пошкоджено дахи в трьох гуртожитках для внутрішньо
переміщених осіб.

УВКБ надало набори для проведення екстрених ремонтів 110 потерпілим від обстрілу домогосподарствам
на Одещині для захисту пошкоджених будинків.

З урахуванням отриманої від місцевих органів влади інформації про очікуване прибуття нових внутрішньо
переміщених осіб УВКБ передало 500 стандартних наборів непродовольчих товарів до Кіровоградської
області.

З 22 по 27 липня УВКБ передало предмети першої необхідності, зокрема ковдри, комплекти постільної
білизни, кухонне начиння й лампи на сонячних батареях, більш ніж 1 600 внутрішньо переміщеним
особам, які мешкають у центрах компактного проживання в Донецькій області. Крім того, протягом цього ж
звітного періоду понад 1 000 внутрішньо переміщених осіб у центрах тимчасового проживання в Івано-
Франківській і Закарпатській областях отримали ковдри, матраци, подушки й предмети гігієни. З 21 по 27
липня УВКБ надало різні предмети домашнього вжитку, включно з матрацами, ковдрами, подушками,
рушниками й наборами кухонного начиння, понад 3 300 внутрішньо переміщеним особам, які перебувають
у Волинській, Львівській, Рівненській і Тернопільській областях.

Потреба в децентралізації структур, що здійснюють координацію, і більш відкритому безперервному діалозі
з різними місцевими органами влади.

Існують значні обмеження з погляду часу реалізації: оскільки період реалізації досить короткий, потрібно
докласти максимальних зусиль. 

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. Зараз важливого значення
набуває децентралізація механізмів координації до регіонального рівня, що дасть змогу забезпечити
швидше й більш спрямоване реагування. Ці проблеми особливо загострюються, коли йдеться про доступ
до джерел енергії й опалення.

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
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

З березня по серпень 2022 року близько 13 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.

Ризики для здоров’я населення в районах, які постраждали від війни, пов’язані з інфекційними
захворюваннями, спричиненими нестачею води та недостатньою санітарією й гігієною.

Станом на 3 серпня партнери Кластера ВСГ надали допомогу понад 5,6 мільйона осіб 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 постачальникам послуг, і ремонту пошкодженого житла (3,2 мільйона); на другому місці — люди,
які отримали допомогу у формі пов'язаних із ВСГ предметів домашнього вжитку (1,1 мільйона), і люди,
яким у надзвичайних ситуаціях доставлялася вода (508 000 осіб). Також 197 000 осіб скористалися
послугами з ремонту чи встановлення санітарного-технічного обладнання в різних установах і центрах
компактного проживання.

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

(8 Aug 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

5.6M

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС СЕКТОРУ (8 Aug 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД)

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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людей отримали допомогу

Війна спустошила економіку України, а військові дії та переселення спричинили масову втрату засобів до
існування й доходів. Загалом гуманітарної допомоги потребують 15,7 млн людей, а партнери в Україні
планують надати 2 млн з них багатоцільову грошову допомогу.

Станом на 1 серпня майже 2,3 млн людей отримали грошову допомогу по всій країні на суму 493 млн
дол. США, що перевищує цільовий показник і на 18 % більше, як порівняти з попереднім місяцем.

Робоча група з питань грошової допомоги за допомогою цільової групи ініціювала процес перегляду
розміру багатоцільової грошової допомоги, яку зараз надають у розмірі 2 200 грн на людину на місяць.
Процес, в основі якого лежить доказовий і скоординований підхід, дозволить визначити суму, необхідну
найбільш незахищеним категоріям населення, щоб задовольняти свої базові потреби з урахуванням змін у
вартості життя, прожитковому мінімумі й розриві в рівні доходу. Переглядбуде проведено на основі останніх
даних, зібраних у межах Ініціативи щодо спільного моніторингу ринку, щодо динаміки цін і рівня інфляції,
даних, зібраних партнерами з Моніторингу ситуації після розподілу допомоги, а також даних про
прожитковий мінімум, наданих Міністерством соціальної політики.

2.3M

Потреби

Реагування

Прогалини

ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 3 серпня

Гуманітарні організації в Україні отримали 96 % з 2,25 млрд дол. США, зазначених у піврічному Екстреному
зверненні щодо надання гуманітарної допомоги. ООН та її партнери переглядають звернення, щоб гарантувати,
що гуманітарна допомога досягне всіх, хто її потребує, особливо в сильно постраждалих районах, до багатьох з
яких гуманітарний доступ обмежений.

Близько 55 % від суми фінансування було отримано від Сполучених Штатів Америки (846,8 млн дол. США),
Європейської Комісії (293,6 млн дол. США), Японії (118,5 млн дол. США), Канади (87 млн дол. США) і Німеччини
(85,6 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 4,9 млн людей, переважно в східній та північній частинах країни. Приблизно

(8 Aug 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/usaidukraine-rapid-response-russias-invasion-ukraine-july-11-2022
https://data.humdata.org/viz-ukraine-ps-tracker/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-response-ukraine-crisis-2022-may-2022
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18 % коштів було виділено безпосередньо 10 національним організаціям, які реалізують щонайменше 15 проєктів
поблизу лінії фронту, підтримуючи деяких з найбільш критично вразливих людей. Ще 53 % фінансування було
виділено 20 міжнародним НУО і 29 % — 8 установам ООН.

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 та 1 млн дол. США у вигляді
зобов’язань та заявлених, але ще не сплачених внесків. Найбільшими донорами UHF у 2022 році залишаються
Велика Британія (42 млн доларів), Канада (31 млн доларів), Нідерланди (22 млн доларів), Німеччина (18,5 млн
доларів) та Австралія (11 млн доларів).

20 липня UHF розпочав четверте резервне виділення коштів на 2022 рік у розмірі 25 млн дол. США для підтримки
зусиль із задоволення невідкладних гуманітарних потреб відповідно до Плану з підготовки до зими 2022–2023
років. Пріоритетними напрямами виділення коштів є утеплення неякісного житла й пошкоджених будинків, а
також забезпечення віддалених і сільських районів східних та північних областей основними предметами першої
необхідності для підготовки до зими. 

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://cbpf.data.unocha.org/#contribution_heading
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-2022-fourth-reserve-allocation-strategy-14-july-2022-enruuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
mailto:seareferral@un.org
mailto:trutmann@un.org
mailto:bochorishvili@un.org
mailto:ochaers-ps@un.org
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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
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