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ГОЛОВНЕ 

Унаслідок інтенсивних бойових дій з початку
війни Росії проти України 17,7 млн людей
потребують гуманітарної допомоги, що на 2 млн
більше, ніж у квітні.

Упродовж тижня бойові дії спричинили додаткові
руйнування життєво важливої інфраструктури й
створили серйозні перешкоди для цивільного
населення, яке намагалося евакуюватися.

Обстріли поблизу найбільшої в Європі атомної
електростанції в Запорізькій області
спричиняють занепокоєння у сфері безпеки.
МАГАТЕ продовжує спроби отримати доступ до
станції.

Попри небезпеку, ООН організувала новий
гуманітарний конвой у громади поблизу лінії
фронту в Донецькій області.

Гуманітарні організації потребують 4,3 млрд
доларів США, щоб підтримати мільйони людей,
які опинилися в ситуації гуманітарної кризи, що
загострюється.

Жінка чекає на волонтерський автобус для евакуації з
постраждалого від війни Лисичанська Луганської
області. Фото: УКГС ООН/Олександр Ратушняк

(15 Aug 2022)
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Мапа: звіт про ситуацію (станом на 10 серпня 2022 р.)

Дівчинка обіймає маму перед посадкою в
евакуаційний автобус. Фото: УКГС ООН/
Катерина Клочко

АНАЛІЗ  

Загальна безпекова та гуманітарна ситуація

У результаті інтенсивних бойових дій з початку вторгнення Росії
24 лютого щонайменше 17,7 мільйона людей в Україні
потребують гуманітарної допомоги й захисту, що приблизно на
2 мільйони більше, ніж у квітні. Тривалі бойові дії й зіткнення
продовжують спричиняти руйнування критично важливої
інфраструктури та серйозно впливати на цивільне населення в
Україні, посилюючи вже безпрецедентну гуманітарну кризу.
Протягом останнього тижня небезпека й обстріли також
перешкоджали евакуації цивільного населення на сході та
півдні та викликали серйозне занепокоєння щодо безпеки

(15 Aug 2022)
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Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), розташованої в районах, які наразі перебувають під контролем військ
Російської Федерації та пов’язаних з нею груп.

Про найзапекліші бої й найбільший вплив на мирне населення продовжували повідомляти на сході країни.
Повідомляють, що понад 120 цивільних осіб загинуло або було поранено в Донецькій і Луганській областях
протягом вихідних, за даними місцевої влади й установ на не підконтрольних Уряду територіях. Найбільше втрат
зафіксовано в Донецькій області вздовж лінії фронту й по обидва боки від неї. Відповідно до даних гуманітарних
організацій, бойові дії також завдали додаткової шкоди цивільній інфраструктурі, зокрема будинкам, закладам
охорони здоров’я та освіти, а також інфраструктурі постачання комунальних послуг. У Донецькій області ситуація
з водопостачанням залишається критичною. Водночас, як повідомляють, підконтрольне Уряду місто Миколаїв
також продовжувало зазнавати щоденних обстрілів і ракетних ударів. За даними місцевої влади, тільки 5 серпня
внаслідок інтенсивного обстрілу було поранено понад 20 осіб, зокрема дитина, і пошкоджено 20 приватних та 5
багатоповерхових будинків у місті.

Повідомлення про обстріли 5 й 6 серпня в районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), розташованої на не
підконтрольних Уряду територіях Запорізької області, спонукали Генерального директора Міжнародного агентства
з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі оприлюднити заяву, у якій висловлюється занепокоєння та
наголошується на важливості якнайшвидшого направлення Агентством на станцію місії експертів з ядерної
безпеки, захисту й гарантій. Український оператор станції, компанія «Енергоатом»,  повідомила, що обстріл призвів
до зупинки одного з трьох активних реакторів, було завдано шкоди деякій інфраструктурі станції й що загальна
ситуація залишається небезпечною. Пан Гроссі заявив, що ці події є порушенням кількох принципів ядерної
безпеки. Він також отримав потужну підтримку Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який, виступаючи
8 серпня в Японії з нагоди 77-ї річниці першого ядерного бомбардування Хіросіми, назвав будь-який удар по
атомній електростанції «самогубством».

Згідно зі звітами про гуманітарну безпеку, обстріли також вплинули на евакуацію цивільного населення й
Нікополь Дніпропетровської області на іншому березі річки Дніпро від Запорізької АЕС. 10 серпня влада
повідомила, що загалом 13 людей загинули й 11 дістали поранення внаслідок нічних ракетних обстрілів двох
населених пунктів у Нікопольському районі, особливо міста Марганця, де, згідно з інформацією, загинуло 12 осіб і
9 дістали поранення. Повідомляють, що обстріл також завдав значної шкоди цивільній інфраструктурі, включно з
двома школами й гуртожитком, і порушив газопостачання для щонайменше 1 000 мешканців. Крім того,
надійшла інформація про ракетні обстріли Вінницької області 7 серпня й Черкаської області 8 серпня, які менше
постраждали від війни.

АНАЛІЗ  

Постраждалі серед цивільного населення

Війна в Україні продовжує спричиняти велику кількість постраждалих серед цивільного населення. Лише за
перший тиждень серпня, за даними, перевіреними Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні
(ММПЛУ), загинули понад 60 мирних жителів, а понад 200 дістали поранення. Попри те, що більшість жертв
спричинено використанням вибухової зброї з великою зоною ураження, надходить дедалі більше повідомлень
про загибель, поранення чи каліцтво людей через інциденти, пов’язані з мінами чи іншими
вибухонебезпечними предметами. Як повідомляють, 6 серпня 16-річний хлопець і 83-річний чоловік у Харківської
області дістали поранення внаслідок вибуху мін. За даними місцевої влади, літній чоловік у критичному стані.
Після інцидентів обласна влада нагадала жителям не брати в руки снаряди, не відвідувати лісові райони або ж

(15 Aug 2022)

https://t.me/mykolaivrada/4182
https://www.iaea.org/fr/newscenter/pressreleases/director-general-grossi-alarmed-by-shelling-at-ukraine-npp-says-iaea-mission-vital-for-nuclear-safety-and-security
https://t.me/energoatom_ua/8708
https://news.un.org/en/story/2022/08/1124142
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1522
https://t.me/synegubov/3861
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не обробляти поля до того, як їх перевірять сапери. Згідно зі звітами про гуманітарну безпеку, з 24 лютого по всій
країні було зареєстровано 37 інцидентів, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, внаслідок яких
загинули 17 цивільних осіб і ще 27 дістали поранення.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні (ММПЛУ) станом на 7 серпня підтвердила 12 867
постраждалих серед цивільного населення по всій країні — 5 401 загиблий (зокрема 2 081 чоловік, 1 420 жінок,
169 хлопчиків і 147 дівчинок) та 7 466 поранених (зокрема 1 511 чоловіків, 1 095 жінок, 225 хлопчиків і 157
дівчинок). Більше як половину всіх жертв було зареєстровано й підтверджено у Донецькій та Луганській областях.
Як зазначає ММПЛУ, фактичні цифри значно вищі, адже дані з деяких місць надходять із затримкою, а багато
звітів усе ще не отримали підтвердження.

АНАЛІЗ  

Тенденції переміщення населення

Війна в Україні продовжує спричиняти велику кількість постраждалих серед цивільного населення. Лише за
перший тиждень серпня, за даними, перевіреними Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні
(ММПЛУ), загинули понад 60 мирних жителів, а понад 200 дістали поранення. Попри те, що більшість жертв
спричинено використанням вибухової зброї з великою зоною ураження, надходить дедалі більше повідомлень
про загибель, поранення чи каліцтво людей через інциденти, пов’язані з мінами чи іншими
вибухонебезпечними предметами. Як повідомляють, 6 серпня 16-річний хлопець і 83-річний чоловік у Харківської
області дістали поранення внаслідок вибуху мін. За даними місцевої влади, літній чоловік у критичному стані.
Після інцидентів обласна влада нагадала жителям не брати в руки снаряди, не відвідувати лісові райони або ж
не обробляти поля до того, як їх перевірять сапери. Згідно зі звітами про гуманітарну безпеку, з 24 лютого по всій
країні було зареєстровано 37 інцидентів, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, внаслідок яких
загинули 17 цивільних осіб і ще 27 дістали поранення.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні (ММПЛУ) станом на 7 серпня підтвердила 12 867
постраждалих серед цивільного населення по всій країні — 5 401 загиблий (зокрема 2 081 чоловік, 1 420 жінок,
169 хлопчиків і 147 дівчинок) та 7 466 поранених (зокрема 1 511 чоловіків, 1 095 жінок, 225 хлопчиків і 157
дівчинок). Більше як половину всіх жертв було зареєстровано й підтверджено у Донецькій та Луганській областях.
Як зазначає ММПЛУ, фактичні цифри значно вищі, адже дані з деяких місць надходять із затримкою, а багато
звітів усе ще не отримали підтвердження.

Тенденції переміщення населення

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко 9 серпня повідомив, що за попередні шість
днів з підконтрольних Уряду районів Донецької області було евакуйовано понад 3 000 мирних жителів, зокрема
майже 600 дітей. 1 серпня Уряд України оголосив евакуацію решти мешканців Донецької області до початку
холодної пори року. За даними української влади, з початку війни з Донецької області було евакуйовано понад
1,3 млн людей, але залишилося близько 350 000 мешканців, зокрема 50 000 дітей. Працівники УКГС спостерігали
за прибуттям людей, які евакуйовувалися потягами з Донецької області в Кіровоградську область 5 й 7 серпня. У
червні, до нової хвилі переміщення, Кіровоградська область уже прийняла понад 80 000 внутрішньо переміщених
осіб, і, за даними влади, майже 24 000 з них складали діти.

(15 Aug 2022)

https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-08/Ukraine%20-%20civilian%20casualty%20update%20as%20of%207%20August%202022%20ENG.pdf
https://t.me/synegubov/3861
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-08/Ukraine%20-%20civilian%20casualty%20update%20as%20of%207%20August%202022%20ENG.pdf
https://t.me/kt20220224/1521
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Міжнародна організація з міграції (МОМ) попереджає про зростання потреб серед переміщених осіб по всій
країні — особливо тих, хто був змушений переїхати на початку війни, — включно зі збільшенням потреб у
фінансовій підтримці, предметах першої необхідності, засобах гігієни й харчових продуктах. Кількість внутрішньо
переміщених осіб зросла в липні після кількох місяців тенденції до зниження через масові повернення, про які
повідомлялося в багатьох частинах країни. Станом на кінець місяця близько 6,64 млн осіб були внутрішньо
переміщеними особами по всій Україні, що на 370 000 (6 %) більше, ніж у червні, згідно з останнім звітом про
внутрішнє переміщення в Україні, підготовленим Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

АНАЛІЗ  

Чорноморська ініціатива щодо зерна

Станом на 9 серпня щонайменше 12 суден з понад 375 000 тонн зернових і харчових продуктів вийшли з
морських портів України згідно у рамках Чорноморської ініціативи щодо зерна. Цьому передувало відправлення 1
серпня першого з 26 лютого комерційного судна з порту Одеси. Спільний координаційний центр (СКЦ),
створений у межах Ініціативи, до складу якого входять представники Російської Федерації, Туреччини, України та
ООН, продовжує координацію з відповідними військовими й іншими органами для гарантування безпечного
проходу комерційних суден.

(15 Aug 2022)

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  

Гуманітарне реагування

Координаторка з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун оприлюднила переглянутий Екстрений гуманітарний
заклик від імені гуманітарної спільноти в країні. Відповідно до переглянутих оцінок, 17,7 млн людей — понад
чверть населення України — потребують гуманітарної допомоги й послуг захисту, що на 2 млн більше із часу
останнього перегляду у квітні. Фінансові потреби збільшилися з 2,25 млрд доларів США до 4,3 млрд доларів США,
щоб забезпечити наявність необхідного фінансування й ресурсів у гуманітарних працівників у країні для
продовження надання важливої допомоги та послуг захисту по всій Україні до грудня 2022 року. Звернення
містить конкретні заходи щодо підтримки людей під час майбутнього складного осінньо-зимового періоду,
додатково до розширених програм грошової допомоги. Очікують, що гуманітарні організації нададуть
багатоцільову грошову допомогу 6,3 млн людей, що на 2 млн більше, ніж було заплановано у квітневому
перегляді Екстреного заклику.

Майже на шостому місяці війни гуманітарні організації по всій Україні продовжують працювати над наданням
життєво необхідної допомоги людям, життя яких перевернула війна. З 24 лютого понад 420 гуманітарних
організацій підтримали 11,8 млн людей тією чи іншою формою допомоги або надали послуги соціально-
правового захисту. Проте ситуація з безпекою й бюрократичні перешкоди продовжують обмежувати доступ
гуманітарних працівників до районів поблизу лінії фронту. Крім того, з початку вторгнення Російської Федерації в
Україну гуманітарні організації не змогли відправити допомогу через лінію фронту, що робить надання допомоги
на не підконтрольних Уряду України територіях надзвичайно складним та обмеженим.

5 й 6 серпня, попри небезпеку, ООН змогла організувати гуманітарний конвой із семи вантажівок до
прифронтового міста Часів Яр на підконтрольній Уряду території Донецької області, якев середині липня зазнало
одного з найбільш смертоносних ударів за весь час війни. Конвой доставив 43 тонни води, засобів санітарії,

(15 Aug 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-regional-ukraine-response-situation-report-25-04-august-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-7-23-july-2022-enuk
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative
https://twitter.com/UNOCHA/status/1554071143849549824?s=20&t=ILuJbPpFKM-EVktFSSildg
https://ukraine.un.org/uk/193985-mayzhe-43-mlrd-dol-ssha-potribno-dlya-reahuvannya-na-humanitarnu-kryzu-v-ukrayini-yaka
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
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гігієни й матеріалів для підготовки до зими для задоволення потреб близько 6 800 людей у Часовому Яру та
сусідніх Сіверську й Соледарі, де мешканцям дуже складно отримати предмети першої необхідності та матеріали
для відновлення житла через масове руйнування будинків. Конвой привіз допомогу, яку надали Агентство ООН у
справах біженців (УВКБ ООН), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ),
Міжнародна організація з міграції, та міжнародні неурядові організації «Людина в біді» і Save the Children.

Також цього тижня повідомлялось, що друга хвиля мобільних бригад психосоціальної підтримки (ПСП) почала
працювати для внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від насильства, а загальна кількість таких
бригад досягла 100 у 21 області. Проєкт спільно координують Офіс Віцепрем’єрки України з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції, Міністерство соціальної політики й Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) за
фінансової підтримки гуманітарних фондів, якими керує УКГС (СЕРФ та Гуманітарний фонд для України), а також
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), посольств Великої Британії та Канади й фінансованої
Європейським Союзом Програми ООН з відновлення та розбудови миру.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

На здатність учитися також сильно впливає те, що діти зараз потерпають від значних психологічних травм
і стресу, зумовлених конфліктом, що призводить до ризику припинення навчання в школі й застосування
негативних механізмів пристосування. За оцінками, з березня по грудень 2022 року 5 млн людей
потребували освітньої підтримки й пов’язаних з освітою гуманітарних заходів.

Руйнування й пошкодження закладів освіти також впливає на освіту. Понад 20 % із 749 закладів освіти по
всій Україні, які брали участь в оцінюванні, проведеному Освітнім кластером, повідомили про
пошкодження інфраструктури, що доповнило проблеми, пов’язані з небезпекою й обмеженим доступом до
Інтернету та інших основних засобів. 

Близько 225 000 постраждалих унаслідок конфлікту переміщених дітей, майже половина з яких дівчинки,
продовжують навчання завдяки освітнім послугам, які надають партнери Кластера, що приблизно на 3 000
більше, ніж минулого тижня.

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

Більше як 8 300 вчителів та інших працівників сфери освіти пройшли тренінги з психосоціальної підтримки
й механізмів перенаправлення для дітей.

(15 Aug 2022)

Освіта

225000

Потреби

Реагування

https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/pfbid02s9apBMgM1eVcp58QvsC2LFeYXXHLEKbZrTsyJZm4BB54k5x2zTL923rgtZNMbwSDl?notif_id=1659603030725239&notif_t=page_tag&ref=notif
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-higher-education-needs-assessment-initial-analysis-25-jun-%E2%80%93-04
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Понад 23 200 маленьких дітей (3–5 років) забезпечили наборами для раннього розвитку дитини або
іншими матеріали для навчання в ігровій формі.

Програма Фонду ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) The Youth Residency в межах проєкту «Банк
ідей2.0: MOLO,дій!» об’єднала 15 молодіжних команд із Волинської, Дніпропетровської, Львівської,
Полтавської, Тернопільської й Чернігівської областей. Проєкт «Банк ідей» підтримує ініціативи й проєкти,
спрямовані на гуманітарні потреби, як-от проведення занять з питань психічного здоров’я та соціалізації
для внутрішньо переміщених осіб у місцевих громадах і розроблення екологічно чистого одягу з
підтримкою внутрішньо переміщених осіб та спільноти ЛГБТ+.

 

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

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

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

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.

Послуги безпечного зв’язку

(15 Aug 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

265

Потреби

Реагування
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У Києві Кластер спільно з Департаментом охорони й безпеки ООН завершують подання доповненої заяви
до регуляторного органу в Україні на здобуття ліцензії на УКХ.

Команда ТНС у Дніпрі створила й розповсюдила список CallSign серед підрозділів безпеки та
адміністрування Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) у Дніпрі, а також розробила подібний список
для інших агенцій ООН. Крім того, 4 серпня Кластер запрограмував і доставив шість УКХ-радіостанцій
працівникам служби безпеки й водіям.

Команда ТНС у Львові почала встановлювати док-станції для супутникових телефонів у неброньованих
автомобілях ВПП Toyota Prado, а також документувати цей процес для використання в майбутньому.
Станом на 3 серпня завершено встановлення в одному із чотирьох автомобілів ВПП у Львові. Обладнання
для встановлення було придбано на місці для прискорення процесу.

Команда Кластера також розробила довідковий посібник на основі набутого досвіду встановлення
супутникових док-станцій для використання в майбутньому.

Команда Кластера зустрілася з Департаментом охорони й безпеки ООН у Львові, щоб переглянути
розташування підрозділів з питань безпеки в Україні. Також вона почала попереднє розміщення
обладнання для Одеси й Києва, а в Дніпрі зараз триває перевірка вже розміщених запасів.

Безпечний обмін даними

5 серпня Кластер ТНС надав послуги безпечного під'єднання до Інтернету 265 співробітникам із 12
гуманітарних організацій, включно з установами ООН і міжнародними НУО, у двох гуманітарних
міжвідомчих офісах у Дніпрі й Львові. Кластер забезпечив підтримку під'єднання до мережі ТНС у готелі у
Львові, де базувалася частина співробітників ООН.

Кластер працює над завершенням укладання договору з інтернет-провайдером для забезпечення
під'єднання до мережі ТНС в Одесі. Крім того, Кластер працює над забезпеченням інтернет-зв’язку в трьох
укриттях у Львові.

Послуги для громад (S4C)

Після запуску чат-бота «вБезпеці» приблизно 9 300 користувачів в Україні отримали доступ до інформації
про гуманітарну допомогу. Цей показник майже на 2 % вищий за показник, зареєстрований минулого
тижня.

Команда Кластера працює з Робочою групою з питань підзвітності перед постраждалим населенням і
Кластером з питань захисту над запланованим створенням Міжвідомчого інформаційного центру; рішення
щодо провідної агенції ще не ухвалено.

Навчання

Команда ТНС у Львові провела тренінги з радіо-/безпечного зв’язку для восьми водіїв Агентства ООН у
справах біженців, Дитячого фонду ООН і Продовольчої й сільськогосподарської організації. Планується
тренінг для персоналу ВПП в Києві

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

Прогалини
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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

Згідно з повідомленнями Міжнародної організації з міграції (МОМ), доступ до медичних послуг і лікарських
засобів посідає третє місце серед потреб, які найчастіше згадують люди, що повертаються в місця
постійного проживання, 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 областях України (41 % і 34 % відповідно).

Партнери Кластера повідомили про завершення або продовження заходів у 570 населених пунктах по всій
Україні з охопленням 4,6 млн людей.

У Чернігові Програма розвитку ООН за підтримки Європейського Союзу створила інтелектуальну систему
сповіщень для хірургічного, неврологічного, терапевтичного й реанімаційного відділів, яка інформує
медичний персонал про потреби пацієнтів. Ця система допоможе зменшити навантаження на лікарів,
автоматизувавши процес інформування медперсоналу про потреби пацієнтів і реєструючи, чи було надано
своєчасну допомогу.

Протягом останніх двох тижнів у партнерстві зі Шпиталем імені Шептицького та організацією UK-Med
Міжнародна організація з міграції надала первинну медичну допомогу понад 2 400 внутрішньо
переміщеним особам і громадам, що їх приймають, у 4 областях.

Товариство Червоного Хреста України відкрило в Ужгороді тимчасовий пункт допомоги для безоплатного
консультування, лікування й забезпечення ліками людей, які потребують допомоги.

З кінця лютого гуманітарні партнериУряду Сполучених Штатів надали медичні засоби, достатні для
лікування приблизно 4 млн людей по всій Україні.

12 липня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) підтримало доставлення до Києва майже
500 000 доз вакцин Pfizer проти COVID-19.

З 24 лютого 2022 року USAID також надало логістичну підтримку для розподілу наданих ліків і товарів
медичного призначення громадам по всій Україні на суму 380 млн доларів США.

(15 Aug 2022)

Охорона здоров’я

4.6M

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-19-july-28-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/hospital-chernihiv-gets-new-alert-system
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-04082022.pdf
https://redcross.org.ua/en/uncategorized/2022/08/34941/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-complex-emergency-fact-sheet-25-fiscal-year-fy-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/hospital-chernihiv-gets-new-alert-system
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Механізм цивільного захисту ЄС успішно скоординував 1 000 медичних евакуацій українських пацієнтів
для надання їм медичної допомоги у 18 країнах Європи.

Понад п’ять місяців з моменту ескалації обстріли й ракетні удари продовжують спричиняти руйнування
медичних центрів, залишаючи мільйони людей без доступу до критично важливих послуг.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

У період з 1 по 7 серпня Кластер опрацював 1 433 м3 та отримав на зберігання на складах у Дніпрі, Києві,
Львові й Жешуві (Польща) 710 м3 гуманітарних вантажів від п’яти гуманітарних партнерів. Загалом, Кластер
логістики опрацював 30 455 м3 гуманітарних вантажів. 

5 й 6 серпня Кластер логістики сприяв консолідації вантажу та доступу до транспорту для міжвідомчого
конвою до Часового Яру в Донецькій області із 43 тоннами різних гуманітарних товарів, включно з
харчовими продуктами, водою, наборами для підготовки до зими, медичними засобами, предметами ВСГ,
наданими 6 партнерами.

Відсутність інформації від партнерів про заплановані поставки і потреби в зберіганні/транспортуванні для
забезпечення оперативного планування своєчасного масштабування заходів у межах підготовки до зими.

(15 Aug 2022)

Логістика

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(15 Aug 2022)

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

974000

https://reliefweb.int/report/ukraine/hospital-chernihiv-gets-new-alert-system
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Близько 11,2 млн людей потребують допомоги у сфері житла й непродовольчих товарів. До кінця грудня
2022 року Кластер планує надати допомогу 4 млн людей по всій Україні.

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

Станом на 3 серпня партнерами Кластера надано допомогу понад 974 000 людей по всій Україні. Понад
88 000 людей отримали допомогу в межах заходів із забезпечення тимчасовим житлом.

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

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

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

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

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

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

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(15 Aug 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

5.7M

Потреби

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
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З березня по грудень 2022 року близько 16 млн людей в Україні потребуватимуть допомоги у сфері
водопостачання, санітарії й гігієни. До них належать внутрішньо переміщені особи, що мешкають у центрах
компактного проживання та громадах, які їх приймають, люди, які постраждали від спричинених
бойовими діями пошкоджень систем водопостачання та нестачі витратних матеріалів для очищення води.

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

Абсолютна більшість бенефіціарів отримала допомогу шляхом операційної й експлуатаційної підтримки,
наданої постачальникам послуг, і ремонту пошкодженого житла (3,2 мільйона); на другому місці — люди,
які отримали допомогу у формі пов'язаних із ВСГ предметів першої необхідності (1,1 мільйона), і люди,
яким у надзвичайних ситуаціях доставлялася вода (500 000 осіб). Також 190 000 людей скористалися
послугами з ремонту чи встановлення санітарно-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.

Реагування

Прогалини

СТАТУС СЕКТОРУ 

людей отримали допомогу

Війна спустошила економіку України, а військові дії та переселення спричинили масову втрату засобів до
існування й доходів. Загалом гуманітарної допомоги потребують 17,7 млн людей, а партнери в Україні
планують надати 6,3 млн з них багатоцільову грошову допомогу на суму 1,72 млрд доларів США з березня
по грудень 2022 року.

(15 Aug 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД)

2.5M

Потреби

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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Станом на 10 серпня 2,5 млн людей отримали грошову допомогу по всій країні на суму 540 млн доларів
США, що стало наймасштабнішим реагуванням у вигляді грошової допомоги в історії гуманітарної
діяльності.

Немає інформації.

Реагування

Прогалини

ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 10 серпня

8 серпня ООН і партнери оприлюднили переглянутий Екстрений заклик для України, який охоплює період з
березня по грудень 2022 року. Відповідно до нього гуманітарні організації потребують 4,29 млрд доларів для
підтримки 11,5 млн людей, які потребують допомоги, що становить на 90 % більше фінансових потреб проти
попереднього перегляду, проведеного у квітні.

Станом на 10 серпня гуманітарні організації в Україні отримали 56 % із 4,29 млрд доларів, зазначених у 10-
місячному Гуманітарному екстреному заклику. Близько 45 % від суми фінансування було отримано від
Сполучених Штатів Америки (1,1 млрд 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 осіб, переважно в східній та північній частинах країни. Приблизно
18 % коштів було виділено безпосередньо 10 національним організаціям, які реалізують щонайменше 15 проєктів
поблизу лінії фронту, підтримуючи деяких з найбільш критично вразливих людей. Ще 53 % фінансування було
виділено 20 міжнародним НУО і 29 % — 8 установам ООН. UHF планує розпочати два додаткові виділення коштів:
одне в серпні, а друге в жовтні.

З початку року донори й партнери внесли майже 198 млн дол. США в UHF, допомагаючи тим, хто найбільше
постраждав від війни, зокрема 196,8 млн дол. США у вигляді сплачених внесків 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), США (20 млн доларів),
Німеччина (18,5 млн доларів) та Австралія (11 млн доларів). 

(16 Aug 2022)

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  

Корисні контакти

(6 Jun 2022)

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

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr
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Повідомлення про авторські права

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.

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

