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ГОЛОВНЕ 

Минулого тижня знову стався один із найбільш
смертоносних одиночних обстрилів — 14 липня у
Вінниці було вбито щонайменше 25 мирних
жителів.

Донецька та Миколаївська області щодня
потерпали від бойових дій, внаслідок яких було
пошкоджено житлові будинки та об’єкти
інфраструктури, а також загинули мирні жителі.

Станом на 17 липня було підтверджено понад 11
800 жертв серед цивільного населення, зокрема
понад 5 100 убитих. Однак реальна кількість
жертв, швидше за все, набагато вища.

Хоча люди і далі повертаються додому,
очікуються нові хвилі переміщень через
відсутність безпеки та газо- і водопостачання в
постраждалих районах.

Незважаючи на значні труднощі, включно з
доступом до найбільш постраждалих районів,
гуманітарні организації надали допомогу 11 млн
людей по всій Україні.

Олександр, якому 84 роки, є одним із мешканців
Краматорську, який отримав гуманітарну допомогу, що
допоже йому протриматися. Фото: УКГС/Олександр
Ратушняк.

(25 Jul 2022)
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Мапа: звіт про ситуацію (станом на 22 липня 2022 р.)

Жінка намагається прибратися у своїй
квартирі після вибуху ракети біля будинку, де
вона мешкає, у м. Краматорськ Донецької
області 19 липня. Фото: УКГС/Олександр
Ратушняк.

АНАЛІЗ  

Загальна безпека та гуманітарна ситуація

Війна в Україні, що триває вже шостий місяць, минулого тижня
знову продемонструвала тривожну тенденцію — ракетні удари
по житлових і комерційних районах міста, які призводять до
десятків жертв серед цивільного населення за один інцидент.
За повідомленнями, внаслідок ракетних ударів у Вінниці 14
липня загинуло 25 людей, ще понад 200 звернулися за
медичною допомогою, 68 із них було госпіталізовано. Серед
загиблих, за повідомленнями,  була 4-річна дівчинка із
синдромом Дауна, а також лікар-невролог та матір трьох дітей,
яка померла за п’ять днів від отриманих поранень. Ракетний
удар по Вінниці став третім за кількістю жертв одиничним
ударом по Україні з 24 лютого. Цей інцидент стався після

(26 Jul 2022)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/vinnytskaODA/4283&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|ff37f3852f184c1f290a08da68b57c62|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637937425925183807|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=UoQWczFMq4O9zh+A7TnZ5X9wXu4Kx9iqS8+ElyqFJ1E=&reserved=0
https://www.nytimes.com/2022/07/15/world/europe/russia-vinnytsia-liza-dmytriyeva.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/19/7358892/
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ракетного удару 9 липня по Часовому Яру на підконтрольній
Уряду території Донецької області, внаслідок якого було
зруйновано муніципальний гуртожиток для вразливих груп населення, убито 48 цивільних осіб і 9 поранено, а
також обстрілу житлового будинку та бази відпочинку в Сергіївці Одеської області 1 липня, внаслідок чого
загинула щонайменше 21 людина. Організація Об’єднаних Націй (ООН) та інші гуманітарні організації засудили
невибіркове використання зброї в цивільних районах, як це зробив після нападу на Вінницю Генеральний
Секретар ООН Антоніу Гутерреш у своїй заяві, закликавши «притягнути до відповідальності за такі порушення».

Тим часом, основні бойові дії, як і раніше, точилися вздовж лінії фронту в Донецькій області. Продовжують
надходити повідомлення з підконтрольних та не підконтрольних Уряду територій про обстріли житлових районів,
пошкодження цивільної інфраструктури, а також про загибель та поранення мирних жителів. На підконтрольній
Уряду території міста Краматорськ та особливо Слов’янськ, які наразі знаходяться на лінії фронту, щодня
зазнають обстрілів, а мешканців закликають евакуюватися. За повідомленнями, 18 липня внаслідок влучання
ракети в будівлю в Торецьку загинули шість цивільних осіб, ще двох врятовано з-під завалів. 19 липня надійшли
повідомлення про нові обстріли та жертви в Краматорську та Слов’янську. На фотографіях, зроблених у
Слов’янську 19 липня для Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС), видно пошкоджені житлові
будинки і чоловіка похилого віку в бинтах. На іншій фотографії жінка намагається прибрати свій балкон у сильно
пошкодженому житловому будинку — без вікон, а сусідня квартира повністю зруйнована та почорніла від вогню
та диму. Ці знімки яскраво ілюструють умови, в яких живуть люди у багатьох районах Донецької області, та
рівень підтримки, необхідної для того, щоб допомогти їм підготуватися до майбутньої зими. На непідконтрольних
територіях Донецької області міста та селища, включно з Донецьком, Горлівкою, Макіївкою та Ясинуватою, також
щодня зазнають обстрілів. Лише 15 липня повідомлялося про 12 убитих та 64 поранених серед цивільного
населення у 10 населених пунктах та кілька пошкоджених будівель, включно зі школою та медичним закладом.

Як і в попередні тижні, повідомлення про бої та обстріли надходили і з інших регіонів країни. Надходили
повідомлення про щоденні ракетні обстріли міста Миколаєва та Миколаївської області, а також про трохи менш
часті обстріли в сусідній Одеській області. Лише 19 липня в Миколаєві, за повідомленнями,  було поранено 43
особи, тоді як сотні інших уже було госпіталізовано з пораненнями, отриманими раніше. За повідомленнями,
міська влада розглядає можливість «закриття» міста з міркувань безпеки, що може перешкодити людям
евакуюватися і наразити їх на додаткові ризики під час наступних обстрілів. З району ближче до Донбасу також
надійшло більше повідомлень про ракетні удари та жертви — з Дніпра та Дніпропетровської області 14–16 липня
та із Запорізької області 14 липня. Сумська та Харківська області також продовжували зазнавати обстрілів, що
призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

АНАЛІЗ  

Постраждалі серед цивільного населення

Війна продовжує забирати життя мирного населення. 19 липня губернатор Луганської області, яка зараз майже
повністю не контролюється Урядом, заявив, що важко сказати, скільки людей загинуло на сході області і скільки
жителів залишилося. Він сказав, що через інтенсивність обстрілів в останні місяці люди часто не можуть забрати
тіла членів сім’ї і що були випадки, коли мешканці гинули під час спроби зробити це. Крім того, 19 липня
губернатор Донецької області заявив, що в області загинуло понад 600 мирних жителів, і понад 1 600 було

(26 Jul 2022)

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2022-07-14/note-correspondents-%E2%80%93-attack-vinnytsia
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/kramatorsk_rada/4360&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|e64ab6c45b5d486dd5a108da6585192c|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637933919570963827|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=mw1ELkos3BMwQMiCxLp+4vBQoOWil6yRZjCB9cjfIKo=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/vadymlyah/posts/pfbid02qq1qDU4QshDCc1UKZEvjxNiHXs7kM6RuBvWJEMtBrxsyaYmkH63LZUPNfexDdJz3l&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|e64ab6c45b5d486dd5a108da6585192c|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637933919570963827|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=USDO0xaLTA2/Rs3IZywFMtA8XkzVn26PVLmifA+ghfQ=&reserved=0
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/19/7358938/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/mykolaivskaoblrada/3217&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|25db5c6d3128454ff28e08da6a47c218|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637939153676108246|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=jHO90UVPzju0jIfwuurUXC2cIa5T8IVN8LcPOday4xQ=&reserved=0
https://mediacenter.org.ua/uk/kilkist-zagiblih-na-luganshhini-nemozhlivo-nazvati-cherez-visoku-shhilnist-obstriliv-luganska-ova/
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4170
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Чоловік, який повертається додому після
отримання лікування від травм, які він
отримав у результаті вибуху ракети біля
будинку, де він мешкає, у м.Краматорськ
Донецької області 19 липня. Фото: УКГС/
Олександр Ратушняк.

поранено. Однак, за його словами,  поки що неможливо
скласти точне уявлення про кількість убитих і поранених
цивільних осіб у Маріуполі і Волновасі, які раніше були
недоступні через бойові дії і зараз перебувають поза контролем
Уряду.

Загальна кількість підтверджених жертв війни серед цивільного
населення наближається до 12 000. Моніторингова місія ООН з
прав людини в Україні (ММПЛУ) станом на 17 липня
підтвердила 11 862 жертви серед цивільного населення з 24
лютого — 5 110 загиблих (зокрема 1 943 чоловіки, 1 342 жінки,
163 хлопчики та 142 дівчинки) та 6 752 поранених (зокрема
1 359 чоловіків, 1 001 жінка, 210 хлопчиків і 147 дівчинок).
Більше половини жертв (6 687) було зареєстровано та
підтверджено у Донецькій та Луганській областях на сході. На
думку ММПЛУ, фактичні цифри значно вищі, адже дані з деяких
місць надходять із затримкою, а багато звітів все ще не
отримали підтвердження.

АНАЛІЗ  

Тенденції переміщення населення

Найближчим часом не очікується кардинального покращення ситуації з мільйонами переміщених осіб в Україні.
Є зміни в місцях переміщення, оскільки активні бойові дії також перемістилися протягом п’яти місяців війни,
створюючи нові складнощі. Лише з Луганської області, за даними місцевої влади, з 24 лютого було евакуйоване
понад 300 000 осіб — або майже половину довоєнного населення, яке становило 650 000 осіб. До того ж 17 липня
віце-прем’єр попередила, що до настання зими очікується переселення на захід понад 500 000 осіб, зазначивши,
що окрім необхідності тікати від бойових дій, їм доведеться залишити райони через відсутність газо- та
водопостачання. Станом на кінець червня, за оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ), 6,3 млн людей
були змушені залишити свої будинки, тоді як майже 6 млн людей шукали притулку в європейських країнах, за
даними Агентства ООН у справах біженців.

(25 Jul 2022)

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  

Гуманітарне реагування

Після майже п’яти місяців війни гуманітарні організації на місцях продовжують свої зусилля з надання допомоги
постраждалим і нужденним. З 24 лютого ООН та гуманітарні організації, які працюють на місцях, змогли надати
різні види допомоги 11 млн осіб.

У зв’язку з продовженням активних бойових дій очікується подальше зростання потреб, зокрема тоді, коли
температура почне знижуватись. ООН та партнери розробили План з підготовки до зими, щоб виділити
пріоритетні закупівлі та ремонтні роботи, які необхідно провести напередодні потенційно «найгіршої зими з часів
незалежності України». План поєднує зусилля гуманітарних організацій для забезпечення теплих, безпечних та

(25 Jul 2022)

https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/
https://ukraine.un.org/en/190717-ukraine-civilian-casualties-17-july-2022
https://www.youtube.com/watch?v=LZTMkCBrZFM
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
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Любов - соціальна працівниця Центру
допомоги врятованим у м. Запоріжжя,
кожний день допомогає людям, що
постраждали від насилля. Центр вже надав
допомогу 500 людям із початку війни. Фото:
UNFPA

гідних умов життя для постраждалих людей через
багатосекторальне реагування з проведенням критично
важливих заходів, що рятують життя. Заходи, включені до цього
плану, будуть доповнені переглядом та розширенням
Екстреного звернення, в якому будуть описані додаткові
пріоритети, включаючи критично важливі заходи, пов’язані з
грошовими коштами на житло та опалення, продовольчою
допомогою на зимові місяці та заходами щодо забезпечення
засобів для існування для кращого захисту врожаю. Тому всі
заходи, передбачені Планом з підготовки до зими, будуть
включені в майбутнє Екстрене звернення, яке окреслить більш
масштабні багатосекторальні заходи реагування, включаючи
заходи з реагування, специфічні для зимового періоду.

Одразу після обстрілу Вінниці гуманітарні організації почали
надавати допомогу людям на місцях, надаючи критично
важливу допомогу постраждалим. Всесвітня організація
охорони здоров’я та організація «Лікарі без кордонів» поставили до міської лікарні травматологічні набори та інші
медичні матеріали, а Міжнародна організація з міграції та Агентство ООН у справах біженців надали підтримку
місцевій владі, надавши тимчасове житло, необхідні предмети домашнього вжитку та психологічну підтримку
тим, хто постраждав від удару.

19 липня ініціатива REACH також опублікувала нову інформаційну записку про внутрішнє переміщення, в якій
особлива увага приділяється задоволеності постраждалого населення гуманітарною допомогою та перешкодам
на шляху її отримання. Основні результати інтерв’ю та опитувань включають повідомлення про те, що продукти
харчування, медикаменти та багатоцільова грошова допомога часто називалися найбільш корисними видами
допомоги. Автомобільне пальне також згадувалося як першочергова потреба. У населених пунктах, де, за
повідомленнями опитаних, надана гуманітарна допомога не допомогла повністю задовольнити нагальні
потреби, найчастіше називалися такі причини, як неефективний адресний розподіл допомоги, скорочення потоку
допомоги та відсутність деяких необхідних товарів. Загалом, найчастіше згаданими перешкодами для отримання
гуманітарної допомоги, з якими стикалися люди, були довгі черги та переповнені місця розподілу, відстань до
цих місць та недостатність допомоги. Ці висновки сприятимуть поліпшенню надання гуманітарної допомоги
людям, які її потребують, з боку ООН та гуманітарних партнерів.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

З березня по серпень 2022 року понад 1,1 млн людей потребуватимуть безпечного доступу до
багатосекторальних послуг на рівні місць розміщення ВПО.

(4 Jul 2022)

Кластер координації та управління об’єктами розміщення ВПО

Потреби

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-situation-monitoring-july-2022-briefing-note-focus-accountability-affected-populations-aap-and-information-needs
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Гуманітарні партнери продовжують відвідувати центри тимчасового розміщення, багато з яких не
призначені для тривалого проживання, щоб оцінити наявні та майбутні потреби внутрішньо переміщених
осіб. Серед визначених потреб — меблі, предмети побуту, психологічна та юридична допомога.

МОМ у координації з обласною владою Дніпропетровської та Івано-Франківської областей та іншими
партнерами визначає будівлі, придатні для довготривалого використання як центри компактного
проживання. Документ «Мінімальні стандарти управління таборами» перекладено українською мовою.

У 14 центрах компактного проживання в Ужгороді, у яких перебувають понад 1 000 внутрішньо
переміщених осіб, завершено ремонтні роботи житлових приміщень та систем ВСГ, а у 6 інших ремонт
триває, та ще 4 очікують своєї черги.

МОМ провела технічну оцінку в центрах компактного проживання по всій центральній Україні. Було
визначено ще 27 центрів у Дніпрі та Полтаві, які потребують ремонту різного ступеню складності та
отримання непродовольчих товарів (НПТ).

Проводиться оцінка об’єктів для розміщення внутрішньо переміщених осіб і центрів компактного
проживання у Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях, які потребують проведення незначного
ремонту систем ВСГ і мінімальних робіт. Щонайменше 80 пральних та сушильних машин було розподілено
в Хмельницькій області, завдяки чому створені більш гідні умови життя для понад 8 000 людей.

За даними Картування, здійсненого організацією REACH для підтримки діяльності Кластера координації та
управління об'єктами розміщення ВПО, постійне переміщення сімей та мінливий характер переміщень ВПО
серйозно ускладнюють отримання своєчасних та точних даних про кількість, місцеперебування та потреби
ВПО, які перебувають у місцях тимчасового перебування по всій Україні, що обмежує ефективність
планування та реалізації гуманітарної допомоги.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

З початку війни постраждало приблизно 5,7 млн дітей шкільного віку, у т. ч. 3,6 млн через закриття
закладів освіти. На здатність навчатися 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.

(18 Jul 2022)

Освіта

208000

Потреби

https://cccmcluster.org/resources/minimalni-standarti-upravlinnya-taborami
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
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Міністерство освіти і науки України (МОНУ) повідомило, що по всій країні було пошкоджено 2 100 і знищено
215 закладів освіти.

Згідно з нещодавньою оцінкою освітніх потреб, 75 % постраждалих учнів навчаються онлайн, а 11 % (3 500
із 31 347) шкільних і навчальних закладів недоступні для освітньої діяльності, оскільки вони
використовуються для розміщення переміщених осіб, що ще більше порушує навчальний процес. У
Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Хмельницькій областях перебуває
найбільша кількість 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 208 000 дітей і вчителів, що приблизно на 13 000 осіб
перевищує показник минулого тижня.

Понад 178 000 дітей шкільного віку, які постраждали від війни, продовжують навчатися завдяки допомозі у
самонавчанні, а також запровадженим системам психологічної підтримки, розповсюдженню навчальних
наборів, розважальних матеріалів, та ремонту або реконструкції класних кімнат.

Понад 6 500 вчителів та інших працівників освіти пройшли тренінги з психосоціальної підтримки та
механізмів перенаправлення для дітей.

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.

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

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Хоча телекомунікаційна інфраструктура на більшій частині території України працює, є повідомлення про
злом та глушіння каналів у країні та локальні відключення в районах інтенсивних боїв, за даними Кластера
ТНС. Аналогічним чином, покриття мобільних мереж 3G та 4G на кордонах України працює, однак у деяких
районах через наплив біженців може спостерігатися локальне перенасичення мережі.

Велика кількість кібератак на інтернет-провайдерів спричинила значне зниження швидкості інтернету.
Ризик кібератак залишається високим.

(25 Jul 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

Потреби

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/nas_education_20220624_eng_corrected.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-etc-situation-report-7-reporting-period-20052022-02062022
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Кластер надав послуги безпечного підключення до інтернету 241 співробітнику з 12 гуманітарних
організацій, включаючи установи ООН та міжнародні НУО, у двох гуманітарних міжвідомчих офісах у Дніпрі
та Львові.

З моменту запуску чатбота ТНС «вБезпеці» 20 червня 8 600 користувачів в Україні отримали доступ до
інформації, пов’язаної з гуманітарною допомогою.

16 липня Кластер ТНС провів у Дніпрі тренінг з протоколу безпечного зв’язку для 14 співробітників ООН з
Міжнародної організації з міграції, Управління ООН з координації гуманітарних справ, Агентства ООН у
справах біженців та Всесвітньої продовольчої програми, внаслідок чого загальна кількість співробітників,
що пройшли навчання, досягла 39 осіб.

Питання безпеки та доступу до деяких населених пунктів залишаються для Кластера ТНС основним
обмеженням, що впливає на спроможність Кластера впроваджувати телекомунікаційні рішення в Україні.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

За перші два тижні липня 45 партнерів Кластера надали продовольчу допомогу та допомогу в забезпеченні
засобів для існування 1,8 млн осіб у всіх 24 областях.

У період з 28 червня по 12 липня три партнери повідомили про поточні та завершені заходи щодо
забезпечення засобами до існування, внаслідок яких понад 39 500 осіб отримали допомогу в забезпеченні
засобами до існування (переважно це були сільськогосподарські матеріали) та скористалися послугами та
навчанням зі створення доходів.

За результатами міжсекторальних оцінок потреб, проведених у Харкові 12 липня та Запоріжжі 18 липня,
місцева влада та жителі — переважно люди похилого віку — не відзначали проблем з доступом до
продовольства. Щомісячні продуктові кошики та гаряче харчування регулярно надаються кількома
гуманітарними організаціями. Загалом, жителі повідомили про задоволеність кількістю та різноманітністю
товарів та продуктів харчування, що надаються.

(25 Jul 2022)

Продовольча безпека та засоби до існування

Потреби

Реагування
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Відсутність безперешкодного гуманітарного доступу на не підконтрольні Уряду території призводить до
затримок у визначенні та задоволенні потреб у продовольчій допомозі та засобах для існування.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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

Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції (МОМ) про внутрішнє переміщення, 23 %
внутрішньо переміщених осіб та 16 % непереміщених респондентів потребують ліків та медичних послуг.
Майже 23 % опитаних змушені були припинити використання ліків, причому 80 % із них вказали, що не
змогли придбати ліки через їхню відсутність, а 54 % не могли дозволити собі необхідні медикаменти.

Партнери Кластера повідомили про завершення або продовження заходів у 476 населених пунктах України,
що охоплюють 2,9 млн людей.

З початку війни майже 3,9 млн людей в Україні отримали доступ до медичних послуг завдяки
розповсюдженню товарів як безпосередньо Дитячим фондом ООН, так і в партнерстві з організаціями-
виконавцями.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє, що Дніпропетровська, Київська, Львівська,
Миколаївська та Харківська області отримали 21 тонну медичних товарів та обладнання на суму понад
400 000 доларів США.

З початку липня МОМ у партнерстві зі шпиталем Шептицького та UK-Med надала послуги первинної
медичної допомоги та психологічні консультації більш ніж 3 100 внутрішньо переміщеним особам та
громадам, що приймають переселенців, у 4 областях України.

У чатбот «вБезпеці» у Telegram і Viber був доданий розділ «Здоров’я», що надає автоматизовану інформацію
у відповідь на запитання користувачів щодо доступу до медичних закладів та профілактики інфекційних
захворювань.

За останній тиждень Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) доставив шість тонн наборів для
охорони репродуктивного здоров’я, щоб задовільнити критичну нестачу матеріалів та обладнання у
лікарнях з перинатальними центрами у постраждалих від війни Кременчуці Полтавської області,
Кропивницькому у Кіровоградській області, Хмельницькому на заході та Черкасах у центральній Україні.

(25 Jul 2022)

Охорона здоров’я

4.4M

Потреби

Реагування

https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHAUkraine/Reporting/01%20-%202022/01%20Reporting/02%20-%20SitRep/01%20Humanitarian%20Impact%20SitRep/02%20Working%20files/IOM%E2%80%99s%20Internal%20Displacement%20Report%20on%20Round%206%20of%20its%20General%20Population%20Survey,%20highlights%2023%25%20of%20internally%20displaced%20persons%20(IDPs)%20and%2016%25%20of%20non-displaced%20respondents%20reported%20to%20be%20in%20need%20of%20medicines%20and%20health
https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no-17-29-june-12-july-2022
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5152-44915-65423
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-08072022-final.pdf
https://t.me/vbezpetsi_bot/
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UNFPA також підтримує три мобільні бригади з репродуктивного здоров’я, які надають базові послуги у
Вінниці, Києві та Львові.

ВООЗ повідомила, що війна порушила лінії постачання, обмеживши переміщення ліків та витратних матеріалів
між установами, містами та областями через блокування доріг, пошкодження поїздів та станцій, та затримки із
постачанням товарів.

Спалах поліомієліту, за наявними даними,  все ще активний, а великі переміщення населення підвищують ризик
експорту вірусу в інші регіони та країни.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Потрібно забезпечити своєчасне постачання гуманітарної допомоги по всій країні, чому заважають поточна
небезпека та логістичні обмеження.

У період з 11 по 17 липня Кластер обробив понад 2 000 м3 гуманітарних вантажів від 13 партнерів, зокрема
8 НУО. З 24 лютого Кластер обробив майже 23 500м3 гуманітарних вантажів від 32 партнерів, при цьому 326
заявок на обслуговування знаходяться в процесі виконання або вже виконанні.

Ґрунтуючись на результатах аналізу прогалин та потреб, Кластер перенаправив надання спільних послуг
на схід країни, а транспортні та складські послуги у Вінниці, Львові, Ряшеві (Польща), Тернополі та
Чернівцях будуть поступово припинені у найближчі тижні.

Відсутність розуміння та обміну інформацією про вхідне постачання, логістичні потреби та плани розподілу
для підтримки планування спільних логістичних послуг.

(25 Jul 2022)

Логістика

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА (4 Jul 2022)

Харчування

https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5152-44915-65423
https://ukraine.un.org/en/190497-polio-mission-western-ukraine-assess-critical-outbreak-response-activities-being-implemented
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людей отримали допомогу

За оцінками, близько 600 000 людей в Україні зіткнуться з потребою у забезпеченні харчовими продуктами
в період з березня по серпень 2022 року.

Приблизно 125 000 немовлят від 0 до 11 місяців, що перебувають на штучному вигодовуванні, і майже
270 000 немовлят і маленьких дітей віком від 6 до 23 місяців потребують своєчасного, достатнього та
безпечного прикорму.

За оцінками, понад 160 000 осіб, які доглядають за немовлятами у віці 0–23 місяців, і вагітних жінок,
потребують безпечних місць, де вони зможуть отримати допомогу щодо годування та догляду за дітьми та
собою під час переміщення. Загальна кількість людей, які потребують допомоги, — 625 000 людей.

В інших вразливих груп, особливо людей похилого віку, людей з інвалідністю та людей з ВІЛ, криза
призвела до зростання потреб у забезпеченні харчовими продуктами.

ЮНІСЕФ передав партнеру Кластера першу партію замінника грудного молока для 1 250 дітей віком до 1
року, заявки від інших партнерів обробляються.

Кластер відчуває серйозну нестачу фінансування: наразі отримано лише 260 000 дол. США із загальної
суми 23,5 млн дол. США, необхідних для відповідних заходів реагування.

118000

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

В Україні 5,3 млн людей потребують соціально-правового захисту, у т. ч. 3,3 млн (переважно жінки та
дівчата) потребують послуг із запобігання та підтримки постраждалим від гендерно зумовленого
насильства.

Внутрішньо переміщені особи стикаються з юридичними проблемами, у т. ч. при реєстрації, оформленні
документів про знищене майно, отриманні паспортів, соціальних виплат та пенсії.

(25 Jul 2022)

Захист

4.5M

Потреби



UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 22 Jul 2022

С. 12 з 16
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 29 Jul 2022 

З початку війни партнери Кластера охопили понад 4,5 млн людей та перевищили початкову мету 3,9 млн.
Майже 700 000 осіб були охоплені різними видами допомоги із захисту, а 200 000 — заходами,
спрямованими на боротьбу з гендерним насильством. Понад 3 млн людей з 3,9 млн, на яких націлений
цей підкластер, вже отримали користь від заходів щодо протимінної діяльності, включаючи інформування
щодо ризиків вибухонебезпечних предметів.

Понад 200 підлітків взяли участь у літньому таборі «Енергія твого майбутнього» для переміщених молодих
людей зі сходу країни, щоб засвоїти нові соціальні та життєві навички, а також навчитися справлятися з
травмами, пов’язаними з війною та кумулятивним стресом.

Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) відкрив три жіночі кар’єрні центри у Дніпрі, Львові та Ужгороді
для забезпечення економічної незалежності та розширення можливостей постраждалих від гендерного
насильства. Ці центри за допомогою консультантів з питань кар’єри допомагають жінкам у пошуку роботи,
відкритті свого бізнесу чи освоєнні нових професій.

UNFPA також надає підтримку 30 мобільним клінікам, які пропонують соціально-психологічні консультації
та розповсюджують інформаційні матеріали по всій країні.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжує надавати різні види послуг із захисту внутрішньо
переміщених та постраждалих осіб за допомогою «гарячих ліній», консультування з питань захисту та
обміну інформацією, психосоціальної підтримки, юридичної допомоги та соціального супроводу.

УВКБ ООН у партнерстві з Мукачівським державним університетом та за підтримки партнера-НУО створило
дитячий клуб для інтеграції внутрішньо переміщених дітей у громади, що приймають переселенців. В
Ужгороді УВКБ ООН надало підтримку 340 дітям в організації дозвілля для сприяння інтеграції та
посттравматичної адаптації, у тому числі за допомогою психологів із НУО «Неємія».

Станом на середину липня понад 2 млн осіб все ще потребуватимуть захисту, переважно в Сумській,
Херсонській та Чернігівській областях.

Забезпечення допоміжними пристроями людей з інвалідністю та людей похилого віку залишається
суттєвою прогалиною, оскільки багато людей, які були внутрішньо переміщеними особами з постраждалих
районів, були змушені залишити свої пристрої та не могли дозволити собі придбати нові у громадах, що їх
прийняли.

Потреба в допомозі постраждалим від мін є високою, оскільки зараз значні території забруднені мінами та
вибухонебезпечними предметами, а внутрішньо переміщені особи повертаються до районів походження,
які раніше сильно постраждали від бойових дій.

Відсутність або обмежений доступ до певних районів на сході країни продовжує перешкоджати наданню
послуг захисту внутрішньо переміщеним особам та іншим постраждалим групам населення.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА (4 Jul 2022)
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людей отримали допомогу

За оцінками, близько 6,2 млн людей зіткнуться з потребами у житлі та непродовольчих товарах з березня
по серпень 2022 року.

З початку війни майже 820 000 людей отримали допомогу у вигляді матеріалів для екстреного ремонту
житла або критично важливих непродовольчих товарів, минулого тижня цей показник становив 760 000
осіб.

З 21 по 27 червня УВКБ ООН розподілило майже 10 000 непродовольчих товарів та наборів для ремонту
житла майже 17 000 внутрішньо переміщених осіб по всій Україні, у т. ч. матраци, подушки, ковдри,
рушники, кухонні набори, постільну білизну, предмети гігієни, холодильники, мікрохвильові печі та
продуктові набори в Чернівцях та Чернівецькій області, Авдіївці, Нетайловому та Первомайському
(Донецька область), Мукачівському та Хустському районах (Закарпатська область), центрі тимчасового
розміщення Косів (Івано-Франківська область).

Необхідно терміново провести роботи з ремонту житла та розподіл зимового палива найбільш уразливим
групам населення до настання зимового сезону.

Основною причиною занепокоєння внутрішньо переміщених осіб у центрах тимчасового проживання,
розташованих у закладах освіти, є необхідність звільнення приміщень перед початком нового навчального
року та пов’язана з цим невизначеність.

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

820000

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(25 Jul 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

4.3M

Потреби
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Близько 13 млн людей в Україні потребуватимуть допомоги у сфері водопостачання, санітарії та гігієни. До
них належать внутрішньо переміщені особи в центрах компактного проживання та приймаючих громадах,
люди, які постраждали від пошкоджень систем водопостачання та нестачі витратних матеріалів для
очищення води.

Інфекційні захворювання, пов’язані з водою, гігієною та санітарією, становлять ризик для здоров’я
населення в районах, постраждалих унаслідок конфлікту.

Майже 4,3 млн людей в Україні отримали допомогу від втручання партнерів Кластера ВСГ.

Станом на середину липня більшість людей були охоплені оперативною та технічною підтримкою
постачальників послуг та ремонтом ушкоджень (2,9 млн осіб). Близько 975 000 осіб отримали пов’язані
непродовольчі ВСГ товари (наприклад, мило, відра, каністри тощо), а 495 000 осіб отримали аварійні
запаси води. Крім того, 190 000 осіб скористалися послугами з ремонту чи встановлення об’єктів ВСГ у
різних установах та центрах компактного проживання.

Відносно невелика кількість організацій активно реагують на запити щодо підтримки з боку
постачальників послуг ВСГ. Крім того, лише організації готові реагувати на можливі пошкодження у
мережах централізованого теплопостачання у зимові місяці.

Реагування

Прогалини

СТАТУС СЕКТОРУ 

людей отримали допомогу

З 15,7 млн людей, які потребують гуманітарної допомоги, партнери в Україні планують охопити
багатоцільовою грошовою допомогою 2 млн.

Станом на 20 липня майже 2,26 млн людей отримали грошову допомогу по всій країні на суму 474 млн
дол. США, що становить 100 % цільового показника, та на 18 % більше порівняно з попереднім місяцем.

За даними спільного аналізу моніторингу після розподілу допомоги на основі обговорень у фокус-групах за
участю понад 2 200 осіб, 77 % опитуваних змогли задовольнити більшість або деякі зі своїх основних
потреб завдяки грошовій допомозі.

(25 Jul 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД)

2.26M

Потреби

Реагування

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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Згідно з останнім звітом Ініціативи REACH, присвяченим підзвітності перед постраждалим населенням та
інформаційним потребам, кошти були названі одним з найбільш цінних видів допомоги, яку отримують
люди.

Робоча група з питань грошової допомоги через спеціальну робочу групу та в консультаціях з Урядом
України, донорами та Світовим банком розробляє нову модель для уточнення поточної стратегії адресності,
яка включатиме соціально-економічні фактори/фактори бідності, конфлікти та критерії чутливості до
переміщення та індивідуальної вразливості.

Прогалини

ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 20 липня

Гуманітарні організації в Україні отримали 89,2 % з 2,25 млрд дол. США, зазначених у піврічному Екстреному
зверненні щодо надання гуманітарної допомоги. ООН та її партнери переглядають звернення, щоб гарантувати,
що гуманітарну допомогу отримають усі хто її потребує, особливо в сильно постраждалих районах до багатьох з
яких гуманітарний доступ обмежений.

Близько 42 % від суми фінансування було отримано від Сполучених Штатів Америки (840 млн дол. США),
Європейської Комісії (275 млн дол. США), Японії (83 млн дол. США), Канади (71 млн дол. США) та Німеччини (68
млн дол. США). Крім того, внески від майже 482 донорів з приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні
перевищили 1,6 млрд дол. США.

Гуманітарний фонд для України (UHF) був важливим джерелом фінансування діяльності з надання допомоги в
країні. З 24 лютого UHF виділив 91 млн дол. США на 55 проєктів, що реалізуються 38 партнерами по всій країні
для забезпечення потреб 4,9 млн осіб, переважно у східній і 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.

З початку року донори та партнери внесли майже 197 млн доларів США в UHF, допомагаючи тим, хто найбільше
постраждав від війни, у тому числі 177 млн доларів США у вигляді сплачених внесків і 20 млн доларів США у
вигляді зобов’язань і асигнованих, але ще не сплачених внесків. Найбільшими донорами UHF у 2022 році наразі
були Великобританія (42 млн дол. США), Нідерланди (42 млн дол. США), Німеччина (22 млн дол. США), Канада (12
млн дол. США) та Австралія (11 млн дол. США).

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

(25 Jul 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-situation-monitoring-july-2022-briefing-note-focus-accountability-affected-populations-aap-and-information-needs
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
https://cbpf.data.unocha.org/#contribution_heading
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://humanitarianresponse.us10.list-manage.com/track/click?u=b1db23403a9cc1628fc6a4e0c&id=5fe13ee57c&e=5534c09858&data=05|01|Tanya.Lyubimova@un.org|aeb992aef31146f3a3e708da6afe2fdf|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637939937203812627|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=BYdlQvxtyC41t4sBw/YB+iRoA+YhfGaUUIrbSeCMXoo=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://humanitarianresponse.us10.list-manage.com/track/click?u=b1db23403a9cc1628fc6a4e0c&id=838267557b&e=5534c09858&data=05|01|Tanya.Lyubimova@un.org|aeb992aef31146f3a3e708da6afe2fdf|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637939937203812627|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=IclGnbkWN9z9Eq5ihprh/pQHKQ2Iaptz2WG4rAFxy3E=&reserved=0
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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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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)
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