
 
 

Місією Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних справ (УКГС) є 
координація глобальних заходів з реагування на надзвичайні ситуації  

задля збереження життя і захисту населення у ситуації гуманітарної кризи. 
Ми виступаємо за ефективну роботу всіх сторін у відповідності до гуманітарних принципів задля загального блага. 

www.unocha.org 

Цей звіт створено Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) в Україні у співпраці з гуманітарними 
партнерами. Він охоплює період з 15:00 (СЄЧ) 17 березня по 15:00 (СЄЧ) 18 березня.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ (ЕКСТРЕНЕ ЗВЕРНЕННЯ 2022) 
 

   

 

12 млн 
людей потребують 

допомоги 
(джерело: Екстрене звернення 

2022)1 

6 млн 
планується надати допомогу 

(джерело: Екстрене звернення 2022) 

1,1 млрд  
необхідна допомога (дол. США) 

(джерело: Екстрене звернення 2022) 

36% 
надано 

(джерело: FTS) 

 
1З огляду на масштаби та напрямок поточної військової операції, очікується, що постраждають 18 млн людей, у тому числі до 6,7 млн людей, за прогнозами, стануть 
внутрішньо переміщеними особами. Очікується, що 12 млн осіб потребуватимуть гуманітарної допомоги, а 6 млн осіб з найбільш невідкладними гуманітарними 
потребами буде надано допомогу за рахунок ресурсів, залучених у рамках Екстреного звернення, включаючи 2,1 млн ВПО протягом перших трьох місяців. Станом 
на 1 березня Терміновий заклик 2022 року замінює План гуманітарного реагування (ПГР) 2022 року. 

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

 

Україна: гуманітарні наслідки 
Звіт про поточну ситуацію  
Станом на 15:00 (східноєвропейський час (СЄЧ)) 18 березня 2022 року 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://fts.unocha.org/
https://humanitarianresponse.us10.list-manage.com/subscribe?u=b1db23403a9cc1628fc6a4e0c&id=2c6dcf9671
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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 
• За даними Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ), протягом четвертого тижня військовий наступ 

вже спричинив 2 149 жертв серед цивільного населення, у тому числі 816 загиблих. Фактичні цифри, ймовірно, 
набагато вищі, оскільки по всій країні тривають запеклі бої.  

• Майже 6,5 млн людей стали вимушено переміщеними особами в Україні на додачу до майже 3,3 млн осіб, які 
виїхали з країни з 24 лютого. У сукупності кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і тих, хто виїхали до інших 
країн, становить близько 9,8 млн – це більше 23 % населення країни.  

• 18 березня перший конвой, організований ООН, з предметами допомоги від міжнародної неурядової організації 
(МНУО) People in Need (PIN) і 4 установ ООН (Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Всесвітня 
продовольча програма (ВПП), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Управління Верховного комісара ООН у справах 
біженців (УВКБ ООН), прибув у Суми. Колона доставила 130 тонн необхідних медикаментів, воду в пляшках, готові 
страви та консерви для 35 000 осіб, а також необхідне обладнання для ремонту систем водопостачання, яке 
допоможе покращити доступ до води для близько 50 000 людей. 

• Ситуація в Маріуполі (Донецька область) далі погіршується. Заступник міського голови Сергій Орлов повідомив, 
що приблизна кількість загиблих — 2 350 людей, але реальна цифра, ймовірно, вдвічі більша. Міська рада 
Маріуполя повідомляє, що близько 80 % житлового фонду міста постраждало від бойових дій, які тривають, 
причому майже 30 % вже неможливо відновити.  

• Організація Human Rights Watch стверджує, що у Миколаєві тричі використовувалися ракети з касетними 
боєприпасами, які заборонені міжнародними договорами через їхню широку невибіркову дію і довготривалу 
небезпеку, яку вони становлять для цивільного населення. Ними було обстріляно густонаселене місто в період з 
7 по 13 березня, що спричинило загибель кількох мирних жителів і пошкодження будинків, підприємств та іншої 
цивільної інфраструктури.  

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ 
Уже четвертий тиждень військовий наступ в Україні продовжує призводити до збільшення жертв серед цивільного 
населення та серйозних гуманітарних наслідків. Станом на 17 березня УВКПЛ повідомляє про 2 149 жертв серед 
цивільного населення, у тому числі 816 загиблих, але реальні цифри, ймовірно, набагато вищі. Зокрема 
повідомляється про 903 жертви серед цивільного населення в Донецькій та Луганській областях (172 загиблих і 503 
поранених на підконтрольних уряду територіях (ПУТ), 50 загиблих та 178 поранених на не підконтрольних уряду 
територіях (НПУТ)) та 1 246 втрат серед цивільного населення в інших частинах України. 
 
Триваючі бойові дії в Україні продовжують призводити до безпрецедентного рівня переміщення як всередині країни, 
так і за її межі. Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела репрезентативне опитування населення в Україні, 
щоб отримати початкове уявлення про внутрішнє переміщення та потоки мобільності. Методологію та результати 
опитування перевірили Кластер з питань захисту, УВКБ ООН, УКГС та REACH, і група погодилася, що опитування 
МОМ показує достовірну кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні, яка зараз оцінюється в 6,48 млн. 
За даними УВКБ ООН, кількість тих, хто виїхали з країни з 24 лютого, становить майже 3,3 млн.  
 
У сукупності кількість ВПО і тих, хто виїхали до інших країн, становить близько 9,8 млн – це більше 23 % населення 
країни. У ситуації, що характеризується масштабними та складними переміщеннями, ризик насильства за ознакою 
статі, торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та жорстокого поводження експоненціально зріс як в Україні, так і 
за її межами. Таким чином, підзвітність перед постраждалим населенням та міркування щодо соціально-правового 
захисту повинні бути в центрі всіх заходів реагування. 
 
17 березня Уряд України повідомив, що майже 6 000 людей – більшість із Маріуполя на півдні та невеликих міст 
Київської області, включаючи Бородянку, Бровари та Шевченко, – були евакуйовані по восьми з дев’яти узгоджених 
коридорів евакуації. Водночас, Російська Федерація повідомляє, що з моменту ескалації бойових дій кордон з 
України в бік Росії перетнули близько 300 000 осіб. Це стосується людей, які, як повідомляється, були евакуйовані, 
і тих, хто перетнув кордон самостійно, шукаючи притулку. ООН не має засобів для перевірки фактичної кількості 
евакуйованих людей. 

Повідомляється, що вранці 18 березня кількома ракетними ударами знищено Львівський державний авіаремонтний 
завод, розташований лише за 6 км від центру Львова, оскільки поточні бойові дії продовжують поширюватися далі 
на захід. За останні два тижні на заході України почастішали обстріли як військової, так і цивільної інфраструктури, 
зокрема аеропортів та військових об’єктів в Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях.  

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.hrw.org/news/2022/03/17/ukraine-cluster-munitions-repeatedly-used-mykolaiv
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/protection-cluster-idp-population-estimation-figures-18-march-2022
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.kmu.gov.ua/news/irina-vereshchuk-sogodni-iz-9-zaplanovanih-gumanitarnih-koridoriv-zapracyuvali-8
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Східна Україна продовжує нести тягар військового наступу, який триває, оскільки там останніми днями 
активізувались бойові дії. Поточна ситуація лише посилює наявні вразливості та незабезпечені гуманітарні потреби, 
які накопичилися за останні вісім років активних бойових дій у Донецькій та Луганській областях. 
 
Як повідомляється, 17 березня у місті Мерефа – приблизно за 25 км на південний захід від Харкова – внаслідок 
сильних обстрілів щонайменше 21 людина загинула та ще 25 було поранено, 10 з яких залишаються у важкому 
стані. Наступного дня, 18 березня, у Донецькій області, відповідно до інформації, отриманої від представників 
місцевих органів влади, внаслідок ракетного удару по Краматорську загинули щонайменше дві людини та ще 
шестеро отримали поранення.  
 
У Херсонської області, за даними обласної влади, кількість людей, які не мають доступу до водопостачання та 
електроенергії, продовжує збільшуватися, і станом на 17 березня вона досягла 45 750 осіб, що приблизно на 1 250 
більше, ніж напередодні. Загалом понад 65 населених пунктів не мають доступу, а майже 20 мають лише частковий 
доступ до електроенергії. Станом на 16 березня Міністерство енергетики повідомляє про 993 000 споживачів, які 
залишаються без електропостачання.   
 
Як стверджує Human Rights Watch, у Миколаєві тричі використовувалися ракети з касетними боєприпасами, які 
заборонені міжнародними договорами через їхню широку невибіркову дію і довготривалу небезпеку, які вони 
становлять для цивільного населення. Ними було обстріляно густонаселене місто в період з 7 по 13 березня, що 
спричинило загибель кількох мирних жителів і пошкодження будинків, підприємств та іншої цивільної 
інфраструктури.  
 
Ситуація у Маріуполі погіршується щогодини. Заступник міського голови Сергій Орлов повідомив, що приблизна 
кількість загиблих становить 2 350 людей, але реальна цифра, ймовірно, вдвічі більша, адже багато людей досі 
перебуває у пастці під завалами. Сергій Орлов додає, що з 24 лютого бомбардуванню було піддано 80-90% міста, 
внаслідок чого майже всі будівлі міста були пошкоджені або зруйновані.  
 
У міській раді Маріуполя кажуть, що по місту щодня випускають від 50 до 100 артилерійських снарядів, що змушує 
сотні тисяч людей ховатися в переповнених укриттях і підвалах з обмеженою кількістю їжі та води. За даними міської 
ради, близько 80 % житлового фонду міста постраждало від бойових дій, які продовжуються, причому майже 30% 
вже неможливо відновити.  
 

ГУМАНІТАРНЕ ФІНАНСУВАННЯ   
У зв’язку зі збільшенням внесків благодійників до Гуманітарного фонду для України (UHF) Координаторка з питань 
гуманітарної допомоги збільшила обсяг поточного резервного виділення коштів до 30 млн дол. США. Метою цього 
Резервного виділення коштів є розв’язання пріоритетних питань, зазначених в Екстреному зверненні, і збільшення 
масштабів гуманітарного реагування по всій країні. Прийом заявок у рамках Виділення засобів буде продовжуватися 
до 20 березня 2022 року. Для отримання докладної інформації щодо UHF надсилайте заявки на адресу: ocha-
uhf@un.org. 
 

ЗАГАЛЬНА КООРДИНАЦІЯ    
Оскільки установи ООН продовжують нарощувати заходи реагування, Програма волонтерів ООН (UNV) набирає 
волонтерів на місцях та онлайн для підтримки заходів ООН у відповідь на кризу в Україні та сусідніх країнах, які 
приймають все більшу кількість вимушено переміщених людей. За запитом UNV також може сприяти 
безпосередньому найму та/або повторному призначенню волонтерів ООН, які зараз працюють, для підтримки 
поточного гуманітарного реагування. Для отримання докладної інформації щодо пропозиції UNV з питань 
реагування на надзвичайні ситуації для партнерів ООН, натисніть тут.  
 

ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ 
Держави-члени ООН, установи ООН та гуманітарні партнери продовжують нарощувати заходи реагування в Україні, 
незважаючи на значні оперативні проблеми. 18 березня перший конвой, організований ООН, з допомогою від 
міжнародної НУО PIN, ВООЗ, ВПП, УВКБ ООН та ЮНІСЕФ, прибув до Сум. Колона доставила 130 тонн необхідних 
медикаментів, воду в пляшках, готові страви та консерви для 35 000 осіб, а також необхідне обладнання для 
ремонту систем водопостачання, яке допоможе покращити доступ до води для близько 50 000 людей.  

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/330865809071372
https://www.hrw.org/news/2022/03/17/ukraine-cluster-munitions-repeatedly-used-mykolaiv
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/uhf_2nd_ra_allocation_strategy_ukraine_final_deadline_extended_new_envelopes_en.pdf
mailto:ocha-uhf@un.org
mailto:ocha-uhf@un.org
https://www.unv.org/unv-emergency-response-offer-un-system-partners
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Того ж дня Уряд України доставив близько 40 тонн гуманітарної допомоги, включно з продуктами харчування та 
ліками, у деякі з найбільш постраждалих районів Київської області, зокрема в Бучу, Гостомель, Марківці, Опанасів 
та Семиполки. З 24 лютого Товариство Червоного Хреста України надало допомогу понад 300 000 людей, 
забезпечивши понад 1 000 тонн гуманітарної допомоги, разом із партнерами з міжнародної мережі Червоного 
Хреста. 

Російська Федерація, натомість, повідомила, що з моменту вторгнення в Україну доставила населенню Донецької, 
Запорізької, Київської, Луганської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей близько 3 430 тонн вантажів з 
аптечками, товарами першої необхідності, медикаментами та продуктами харчування. ООН не перевіряє ці вантажі, 
а отже, не має засобів для перевірки їхнього вмісту. 
 
15 березня Європейський Союз (ЄС) відправив в Україну п’ять потягів із близько 708 тоннами критичної допомоги, 
включаючи продукти харчування, медичні товари, намети та матеріали для будівництва тимчасового житла, засоби 
гігієни та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Наступного дня, 16 березня, ЄС відправив два додаткові состави, які 
доставили понад 121 тонну допомоги для підтримки заходів гуманітарного реагування в Україні.  
 
МОМ направляє додаткову допомогу зі свого складу в Газіантепі, Туреччина, щоб задовольнити ріст потреб 
переміщених осіб. Ця підтримка включає близько 60 000 наборів допомоги на зимування, 66 000 наборів 
непродовольчих товарів (НПТ), 89 000 побутових гігієнічних наборів та 66 000 наборів для проведення екстрених 
ремонтів. Зі свого боку, ЮНІСЕФ направив до Львова сім вантажівок із ковдрами, медикаментами та аптечками для 
розповсюдження серед лікарень та прикордонних пунктів на заході.  
 
Національні та міжнародні неурядові організації (НУО) також посилюють підтримку заходів гуманітарного 
реагування в Україні та сусідніх країнах. Організація Solidarités International організовує колону вантажівок для 
доставки важливих предметів допомоги переміщеним особам в межах України та на кордоні з Молдовою, зокрема, 
продуктів тривалого зберігання, дитячих сумішей, води в пляшках, аптечок, ліжечок та матраців, тощо, яку будуть 
розповсюджуватися серед місцевих центрів розміщення. Організація ACTED, за підтримки мережі партнерів, вже 
відправила 33 вантажівки з гуманітарною допомогою в Україну та сусідні країни, при цьому понад 700 тонн предметів 
першої необхідності вже доставлені або знаходяться в процесі доставки. 

 Кластер координації і управління таборами  
 
Поточні заходи реагування та гуманітарна допомога, що надана:  
• У Вінниці Представник УВКБ ООН та Старший польовий координатор провели зустріч із заступником міського 

голови, щоб обговорити подальшу співпрацю з питань розбудови спроможностей центрів розміщення, допомоги 
органам влади у створенні центрів тимчасового проживання та визначення прийнятних випадків надання 
багатоцільової грошової допомоги (БЦГД) 

 
• Для отримання докладної інформації див. стратегічні принципи роботи Кластера в Україні.  
 

 Освіта  
 
Потреби: 
• За даними Міністерства освіти і науки, станом на 18 березня було пошкоджено 400 навчальних закладів, а 64 

повністю зруйновано, хоча ця цифра ще не перевірена. 
 
Додаткову інформацію щодо заходів реагування та прогалин/обмежень можна отримати з попередніх звітів про 
ситуацію: https://bit.ly/3CIe3lD   
 

 Телекомунікація у надзвичайних ситуаціях (ТНС) 
 
Заходи реагування  
• Міжкластерна координаційна група схвалила використання чат-бота ТНС для скоординованої комунікації між 

гуманітарними організаціями та постраждалою спільнотою. ТНС співпрацює з Кластером з питань захисту для 
розробки україномовного контенту для чат-бота.  

 
Додаткову інформацію щодо заходів реагування та прогалин/обмежень можна отримати з попередніх звітів про 
ситуацію: https://bit.ly/3CIe3lD   

https://www.kmu.gov.ua/news/irina-vereshchuk-sogodni-iz-9-zaplanovanih-gumanitarnih-koridoriv-zapracyuvali-8
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukrainian-red-cross-has-helped-over-300000-people-during-humanitarian-crisis
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-regional-ukraine-response-situation-report-7-16-march-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/cccm-cluster-ukraine-strategic-framework
https://saveschools.in.ua/en/
https://bit.ly/3CIe3lD
https://bit.ly/3CIe3lD
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 Продовольча безпека та засоби до існування 

 
Потреби: 
• Продовольча допомога має відповідати потребам уразливих верств населення, включаючи людей похилого віку, 

людей з діабетом та тих, хто страждає на інші хронічні захворювання. Крім того, часто є потреба у суміші та їжі 
для немовлят. 
 

Поточні заходи реагування та гуманітарна допомога, що надана:  
• ВПП наразі доставила 56 тонн хліба для 140 000 мешканців Харкова. Ця допомога є частиною запланованої 

доставки обсягом 450 тонн. 
 
Прогалини та обмеження 
• Гуманітарний доступ залишається обмеженим, незважаючи на зусилля щодо створення гуманітарних коридорів. 

Спорадичні бої та невибіркові обстріли доріг та інфраструктури на північному заході, південному заході та в 
центральній Україні ставлять під загрозу доставку гуманітарної допомоги. Значні логістичні обмеження, в тому 
числі відсутність водіїв або транспортних засобів, перешкоджають перевезенню їжі та інших предметів першої 
необхідності з відносно безпечних місць до найбільш постраждалих районів. 

 
• У країні існує обмежена кількість національних партнерів, що означає необхідність встановлення партнерських 

відносин з міжнародними організаціями та установами ООН для розширення можливостей допомоги. 
 

 Охорона здоров’я  
 
Ситуація та потреби в сфері охорони здоров’я 
• За даними ВООЗ, з 10 по 16 березня в Україні зафіксовано 35 396 нових випадків 

COVID-19 та 556 нових пов’язаних смертей. Однак середньотижнева кількість тестів 
методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) знизилася з 42 460 до 3 913 з 23 лютого 
по 14 березня, а середньотижнева кількість експрес-тестів на наявність антигенів впала 
з 51 484 до 3 038. Отже кількість випадків COVID-19, ймовірно, буде заниженою.  
 

• Погана вентиляція та переповненість укриттів підвищують ризик поширення 
респіраторних інфекцій, у тому числі COVID-19. Відсутність доступу до безпечної води 
та антисанітарія підвищують ризик виникнення захворювань, що передаються через 
воду.  

 
• Неоптимальна планова та дитяча вакцинація, включаючи вакцинацію від кору та 

поліомієліту, підвищує ризик повторного виникнення та передачі захворювань, які можна попередити вакциною. З 
приходом весни та підвищенням температури, проблеми з водопостачанням, санітарією та гігієною, а також 
пошкодження будинків можуть збільшити ризик трансмісивних хвороб, таких як гарячка Західного Нілу та кліщовий 
енцефаліт. Відсутність доступу до бар’єрної контрацепції та підвищений ризик сексуального та гендерно 
зумовленого насильства (ГЗН) збільшують ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом. 

 
• Надання медикаментів та догляд за пацієнтами із хронічними інфекційними захворюваннями, такими як ВІЛ, 

туберкульоз (ТБ), та неінфекційними захворюваннями (НІЗ), залишається складним завданням. Перерви в 
лікуванні НІЗ можуть призвести до небезпечних для життя ускладнень. Довгострокове припинення лікування ВІЛ 
або туберкульозу може призвести до розвитку стійкості до ліків і серйозних наслідків хвороби. Задоволення 
медичних потреб людей із тривалими захворюваннями, такими як психічні захворювання, захворювання нирок, 
цукровий діабет та рак, в Україні та сусідніх країнах є ключовим пріоритетом.  
 

• Екстремальні погодні умови, в тому числі мінусова температура, підвищують ризик переохолодження. Цей ризик 
ще більше посилюється через відсутність палива та електроенергії.  

 
• Оскільки конфлікт триває, зростає ризик розвитку або загострення проблем із психічним здоров’ям, включаючи 

тривожність, посттравматичний стресовий розлад та депресію. 

 

99T 
медичних товарів 

доставлено силами 
ВООЗ для 

травматології, хірургії та 
надання первинної 
медико-санітарної 
допомоги в Україні 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Emergency%20in%20Ukraine%20-%20External%20Situation%20Report%20%233,%20published%2017%20March%202022.pdf
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Координація:  
• 18 березня була розпочата робота Технічної робочої групи з питань переміщення і охорони здоров’я. Координація 

робочої групи здійснюється доктором наук Евітою Сано (esano@iom.int), МОМ.  
 

• Для координації діяльності в Україні та сусідніх країнах створено 2 координаційні групи екстреної медичної 
допомоги (ЕМД). Групи в Україні зосереджені на наданні послуг ВПО, а також на лікуванні травм та забезпеченні 
реабілітації та медичної евакуації. Секретаріат ЕМД при ВООЗ керує робочою групою з травматології і реабілітації 
Кластера охорони здоров’я в Україні для координації діяльності медичних груп, залучених до заходів реагування.  
 

• Кластер охорони здоров’я створює нові технічні робочі групи з питань сексуального та репродуктивного здоров’я 
(СРЗ), інфекційних захворювань та НІЗ. 

Дослідження, картування та оцінки: 
• Триває картування медичних закладів та інші відповідних даних, при цьому ВООЗ підтримує проведення оцінки 

медичних закладів. Крім того, ВООЗ провела оцінку забезпечення медичних установ електроенергію та вивчає 
варіанти для залучення постачальників, де це необхідно.  
 

• ВООЗ провела зустріч із фахівцями ЕМД, щоб визначити можливості міжнародних груп і потреби медичних 
закладів для забезпечення відповідних потреб. ВООЗ також провела зустріч з Міністерством охорони здоров’я 
(МОЗ) та ЄС, щоб обговорити направлення пацієнтів з України до сусідніх країн ЄС.  
 

• Психіатричні лікарні інтегруються в процес картування потреб медичних закладів Кластера охорони здоров’я. 
Команда ВООЗ з питань психосоціальної підтримки та допомоги у сфері психічного здоров’я (ПСППЗ) продовжує 
підтримувати МОЗ у процесі оцінки, щоб врахувати не лише психіатричні потреби, а й основні потреби 
психіатричних стаціонарів. 

 
• ВООЗ зібрала ключові дані для оцінки та аналізу ризику у сфері СРЗ та ГЗН, щоб забезпечити належні заходи 

реагування. 

Керівництва та інформаційні матеріали:  
• Програма ВООЗ з питань охорони здоров’я та міграції у тісній співпраці з відділами імунізації, вакцин, біологічних 

препаратів та екстрених втручань ВООЗ випустила оперативне керівництво «Strengthening COVID-19 vaccine 
demand and uptake in refugees and migrants». Оперативне керівництво містить детальну інформацію про ключові 
заходи та міркування щодо підвищення довіри до вакцин проти COVID-19 та їх застосування серед біженців та 
мігрантів. Інструкція має на меті підтримати нещодавно опубліковані тимчасові рекомендації ВООЗ щодо імунізації 
біженців та мігрантів проти COVID-19 - COVID-19 immunization in refugees and migrants: principles and key 
considerations: interim guidance. 
 

• Відділ операційної підтримки та логістики опублікував рекомендації щодо пожертвувань на підтримку реагування 
України на надзвичайні ситуації, включаючи перелік критичних поставок, які потрібні терміново. Guidance Note for 
the acceptance of donations of medical supplies in support of the Ukraine emergency response тепер доступні на 
вебсайті ВООЗ. 

Надана та запланована допомога: 
• Оскільки ризики та потреби в сфері охорони здоров’я зростають по всій Україні, ВООЗ та медичні НУО відповідно 

нарощують підтримку заходів реагування. Станом на 16 березня ВООЗ доставила в Україні 99 тонн медичних 
товарів для підтримки травматології, хірургії та первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі 10 вантажів 
медичного призначення, розподілених у різних містах України. Кожна партія допомагатиме близько 150 пацієнтам 
із травмами та 15 000 пацієнтам первинної медичної допомоги протягом трьох місяців або 45 000 пацієнтам 
протягом одного місяця.  
 

• Крім того, для організації «Лікарі без кордонів» (MSF) були доставлені важливі медичні товари для підтримки 
екстрених операцій в Україні, включаючи 4 тонни травматологічних засобів та міжвідомчих комплектів 
невідкладної медичної допомоги (МКНМД) для MSF Нідерланди у Києві, а також 4 тонни травматологічних засобів 
і МКНМД для MSF Франція у Вінниці. Зі свого боку, організація STEP-IN доставила до Івано-Франківської області 
понад 800 кг медикаментів та медичних товарів та планує продовжити доставку медикаментів та медичних товарів 
до лікарень по всій Україні через Словаччину.  

mailto:esano@iom.int
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-immunization-demand_planning-refugees_and_migrants-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-immunization-demand_planning-refugees_and_migrants-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-immunization-in-refugees-and-migrants-principles-and-key-considerations-interim-guidance-31-august-2021
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-immunization-in-refugees-and-migrants-principles-and-key-considerations-interim-guidance-31-august-2021
https://www.who.int/emergencies/situations/ukraine-emergency/medical-supply-donations
https://www.who.int/emergencies/situations/ukraine-emergency/medical-supply-donations
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• Надано дозвіл на встановлення киснепроводу в лікарні екстреної медичної допомоги в Луганській області, НПУТ. 
ВООЗ складає карту потреб в інсуліні, нирковому діалізі та лікуванні раку, щоб визначити місця та види підтримки, 
необхідні для задоволення потреб у постачанні та визначення потреб у медичній евакуації.  

 
• STEP-IN надасть підтримку у вигляді персоналу лікарням на заході країни і планує розпочати роботу мобільних 

бригад екстреної допомоги в Західній України та в країнах з високою концентрацією ВПО. 
 

• Організація Team Rubicon має мобільну бригаду ЕМД-1 на заході країни, яка надає невідкладну та первинну 
допомогу ВПО, а також на українській стороні кордону з Польщею. Організація планує допомогти з 
інфраструктурою для медичної евакуації/направлення для транспортування пацієнтів зі Східної України до 
Західної України та Польщі. Організація також допомагає у проведенні тренінгів, включаючи догляд в рамках 
Паліативної ініціативи (POI), догляд у випадку масових жертв, перевезення для отримання невідкладної допомоги 
та стосовно хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз/медпрепаратів тощо.  
 

• У Луганській області організація Médicos del Mundo (MdM) зробила три пожертви трьом лікарням. Наразі MdM 
підтримує одну лікарню в центральній Україні, в першу чергу відділення травматології та інтенсивної терапії. MdM 
також продовжує працювати в Донецькій області. 

 
• Організація Direct Relief вже надіслала 55 палет гуманітарної допомоги, яку планується надати у Києві та Харкові. 

На даний момент в Україну прямує близько 200 палет. 
 

• Канадсько-українська фундація здійснює евакуацію хворих дітей з України до Польщі, а потім до Торонто, Канада, 
для лікування в шпиталі SickKids. Крім того, організація виділила близько 6 млн доларів на різні проєкти в Україні.    

 
Прогалини та обмеження 
• Ланцюги постачання були серйозно порушені. Багато дистриб’юторів не працюють; деякі запаси недоступні через 

триваючі збройні сутички, а медичні запаси закінчуються. Лікарні намагаються надати допомогу хворим та 
пораненим. Більшість організацій з надання гуманітарної допомоги наразі зосереджені на заході, тоді як найбільш 
гострі потреби існують у східній та центральній частинах країни. 
 

• Проблеми з безпекою та руйнування інфраструктури перешкоджають наданню допомоги літнім людям у 
віддалених районах, а це найбільш уразливі групи, а також забезпеченню основними товарами, включаючи воду 
та продукти харчування, та терміново необхідними медикаментами для продовження лікування хронічних 
захворювань. 
 

• Дані нагляду в Україні залишаються обмеженими, і ВООЗ попросила уряд України про доступ для збору даних про 
надзвичайні ситуації з медичними закладами.  

 
 Логістика 

Потреби:  
• Консолідований підхід та надання спільних послуг матимуть вирішальне значення для полегшення діяльності 

гуманітарних організацій в Україні та в прикордонних районах, бо допоможе уникати конкуренції за активи та 
послуги та дублювання зусиль.  

 
Заходи реагування:  
• На сьогодні Кластер логістики забезпечив транспортування 162,5 тонн вантажів до Івано-Франківська, Львова та 

Ужгорода та зберігання 721,1 м3 вантажів.  
 
Недоліки:  
• Конкуренція за логістичні активи та послуги в Україні та в прикордонних районах продовжує зростати, оскільки все 

більше учасників збільшують обсяги заходів реагування, що ускладнює гуманітарним організаціям забезпечення 
доступу до постачальників логістичних послуг. 

 
Додаткову інформацію щодо потреб, заходів реагування та прогалин/обмежень можна отримати з попередніх 
звітів про ситуацію: https://bit.ly/3CIe3lD   
 
 

https://bit.ly/3CIe3lD
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 Харчування 
 
Потреби: 
• За оцінками Кластера харчування, понад 450 000 дітей у віці від 6 до 23 місяців потребують прикорму.  
 
• Існує ризик повного припинення грудного вигодовування відразу після пологів.  
 
Заходи реагування:  

Додаткову інформацію щодо поточних заходів гуманітарного реагування та допомоги, що надається, можна 
отримати з попередніх звітів про ситуацію: https://bit.ly/3CIe3lD   
 
Прогалини та обмеження 
• Спостерігається нестача знань у сфері планування та реалізації програм у секторі харчування, зокрема, щодо 

годування дітей грудного та раннього віку у надзвичайних ситуаціях, яку пропонується усунути шляхом підготовки 
інструкторів.  

 
• Кластер харчуванням повідомляє про брак місцевих партнерів-виконавців (НУО) та кваліфікованого персоналу, 

який міг би забезпечити впровадження заходів, пов’язаних із харчуванням, на місцях.   
 

 Захист 
 
Потреби: 
• Кількість переміщених осіб зростає, оскільки ситуація з безпекою по всій країні 

продовжує погіршуватися, а триваючі бої та авіаудари змушують людей залишати свої 
домівки в пошуках безпеки. Масовий і швидкий наплив людей у західний регіон 
перевантажив місцеві спроможності задоволення основних потреб переміщених осіб. 
 

• Вимушене переміщення, незахищеність від мін та вибухонебезпечних предметів-
залишків війни, обстріли цивільного населення та цивільної інфраструктури продовжують обмежувати свободу 
пересування цивільних осіб і посилюють ризики виникнення насильства, жорстокого поводження, неналежного 
догляду за дітьми та експлуатації. 

 
• Через загострення бойових дій ключовими проблемами в області захисту стали розлучення сімей через вимушене 

переміщення та збройне насильство, крадіжки та злочинна поведінка, зростання ризику гендерно зумовленого 
насильства та фізичного насильства над дітьми 

. 
 
Поточні і заплановані заходи реагування:  
• З 17 березня партнер-виконавець УВКБ ООН планує створити постійний консультаційний пункт з питань захисту, 

правових та соціальних питань на Одеському залізничному вокзалі, куди щодня проїжджають від 600 до 800 людей 
на шляху з Миколаєва до західних областей України. 
 

Прогалини та обмеження  
• Кількість авіаударів, нанесених по цивільному населенню та невійськовій інфраструктурі, а також житловим 

районам, значно зросла, обмежуючи гуманітарний доступ та загрожуючи життю цивільного населення, а також 
гуманітарного персоналу, який працює в найбільш постраждалих місцях. 

 
 Житло та непродовольчі товари (НПТ) 

 
Потреби: 
• Розширення можливостей центрів для розміщення/транзитних центрів для переміщених осіб, а також надання 

житла, непродовольчих товарів та грошової допомоги, оскільки обсяги та масштаби переміщення збільшуються.  
 
Поточні заходи реагування та гуманітарна допомога, що надана:  
• У Чернівцях УВКБ ООН провело першу зустріч з очільником Чернівецької області та головою Чернівецької 

обласної військово-цивільної адміністрації. УВКБ ООН отримало перелік центрів тимчасового 

6,48 МЛН 
орієнтовна кількість 

ВПО в Україні  

https://bit.ly/3CIe3lD
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проживання/притулків у Чернівцях, де приймають ВПО, та виявлених невідкладних потреб для обговорення 
надання допомоги. 

• УВКБ ООН провело технічну зустріч із Львівською обласною адміністрацією та обговорило надання притулку на 
пунктах пропуску Краковець та Шегині, а також на місцевому залізничному вокзалі у Львові. На 18 березня 
заплановано спільне відвідування пунктів пропуску для обговорення з Державною прикордонною службою України 
питань встановлення пунктів обігріву в пунктах пропуску та їх обслуговування. 

• УВКБ ООН надало понад 775 ковдр 4 пунктам тимчасового розміщення в Чопі, Ужгороді та інших місцях 
Закарпатської області. 

 
Прогалини та обмеження 
• Партнери працюють над завезенням товарів для ремонту житла та непродовольчих товарів з-за кордону, але цей 

процес продовжує затягуватися через довгі черги на кордоні та процедури доставки. Деякі партнери намагаються 
проводити закупівлі та постачання на місцях, але стикаються з труднощами, оскільки обсяги ринків та можливості 
для закупівлі матеріали різняться у різних регіонах країни.  

 
 Вода, санітарія та гігієна (ВСГ) 

 
Потреби: 
• Екстрені послуги у сфері ВСГ терміново необхідні для ВПО у центрах тимчасового проживання, особливо у 

центральній та західній Україні. Відновлення електро- та водопостачання в найбільш постраждалих районах 
потрібно для запобігання поширенню інфекційних захворювань, що передаються через воду. 

 
Заходи реагування:  
• На сході України організація PIN продовжує надавати безпечну питну воду у цистернах містам і селам, в яких 

пошкоджено системи водопостачання, а також надає заповнені водою каністри і порожні ємності для зберігання 
води людям, у яких є доступ до колодязів і водоймищ.   
 

Прогалини та обмеження 
• Ключова інфраструктура сфери ВСГ була частково пошкоджена або повністю зруйнована у багатьох областях. 

Через обмежений доступ виявлення та усунення пошкоджень ускладнюється. Через відсутність електроенергії в 
певних частинах країни перебої водопостачання стають все більш критичними.  

 
• Відсутність точної інформації про місцезнаходження та потреби переміщеного населення надалі перешкоджає 

екстреному реагуванню на потреби ВПО у сфері ВСГ. Підвищення цін, як і раніше, обмежує можливості для 
закупівель партнерами-виконавцями, а погіршення ситуації у сфері безпеки позбавляє доступу до наявних запасів.  

 
 Багатоцільова грошова допомога (БЦГД) 

 
Поточні заходи реагування та гуманітарна допомога, що надана: 
• УВКБ ООН готує першу команду фахівців із реєстрації та планує розпочати реєстрацію у Львові сьогодні, 17 

березня. Перші виплати БЦГД планується здійснити наступного тижня, після чого почнеться поступове 
масштабування та розширення на інші місця. УВКБ ООН буде дотримуватися модальностей надання БЦГД (2220 
грн (75 дол. США) на одну особу на місяць протягом трьох місяців), які було погоджено з іншими установами та 
партнерами у Робочій групі з питань грошової допомоги. 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  
• Гуманітарний фонд для України – це один із найшвидших та найефективніших способів безпосередньої підтримки 

найневідкладнішої, життєво важливої гуманітарної допомоги в Україні. Надати безоплатну допомогу тут.  
• Інструмент для картування спроможностей партнерів УКГС (доступний англійською, українською та російською 

мовами) https://bit.ly/3sL8krS  
• Humanitarianresponse.info Ukraine: https://bit.ly/35xVh4r  
• Інструмент аналізу даних з України системи обміну гуманітарними даними (HDX): https://bit.ly/3t2mFjS  
• Правовий бюлетень Данської ради у справах біженців (DRC) (24 лютого – 9 березня 2022 року): 

https://bit.ly/3u3AP3K  

https://crisisrelief.un.org/ukraine-crisis
https://bit.ly/3sL8krS
https://bit.ly/35xVh4r
https://bit.ly/3t2mFjS
https://bit.ly/3u3AP3K
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• Робоча група з питань грошової допомоги (CWG): https://bit.ly/3tumq09. Огляд ситуації в Україні від CWG (березень 
2022): https://bit.ly/35NTmJd  

• Список контактів кластерів, субкластерів та робочих груп в Україні https://bit.ly/3sL7wTS  
• Портал оперативних даних – Ситуація з біженцями в Україні: https://bit.ly/3hIiTWq  
• Ресурс Міжнародного комітету порятунку (IRC) щодо кризи з українськими біженцями: найчастіші питання: 

https://bit.ly/3i3t9Zs  
• Форма запиту на обслуговування Кластера логістики (SRF) для допомоги у сфері транспортування та 

складування2 : https://bit.ly/3tuibBL  
• Надавайте відомості про вантаж та його кінцевий пункт призначення, щоб полегшити планування подальших 

логістичних послуг, здійснюване Кластером логістики для підтримки заходів з реагування партнерів, на адресу: 
alexandre.austin@wfp.org.  

• Онлайн-форма Кластера охорони здоров’я для реєстрації партнерів: https://bit.ly/3sLyDyl. 
• Система моніторингу інцидентів з медичними установами (SSA): https://bit.ly/35xxvFM 
• Панель моніторингу основних показників у сфері захисту: https://bit.ly/3CpN66f. Стислий огляд, підготовлений 

Кластером з питань захисту: https://bit.ly/3COru3T  
• Взаємодія з приватним сектором: https://bit.ly/3CvmsZT 
 
Для НУО 
Якщо вам потрібна додаткова інформація про те, як розпочати роботу з надання гуманітарної допомоги в Україні, 
зв’яжіться з Маріо Трутманном за адресою trutmann@un.org.  
 
СИСТЕМА ГУМАНІТАРНИХ СПОВІЩЕНЬ 
Для отримання додаткової інформації про систему гуманітарних сповіщень звертайтесь до Іване Бочорішвілі за 
адресою bochorishvili@un.org.  
 
ЗРОБИТИ ВНЕСОК ТОВАРАМИ АБО ПОСЛУГАМИ  
Попри термінову потребу у гуманітарній допомозі УКГС закликає компанії утримуватися від надсилання довільної 
допомоги, яка може не відповідати наявним потребам або міжнародним стандартам якості. Благодійникам 
рекомендується надсилати фінансові/грошові пожертвування замість пожертвувань у натуральній формі. Водночас 
просимо компанії, які бажають пожертвувати товари або послуги в натуральній формі, зв’язатися з УКГС та надати 
якомога докладнішу інформацію, в тому числі про тип та обсяг пожертвувань, терміни доставки, дані про доставку 
та будь-які інші умови. Після цього ми направимо вас до найбільш відповідної організації-одержувача. Для 
отримання докладної інформації просимо звертатися до Карен Сміт, радниці УКГС з питань взаємодії з приватним 
сектором, за адресою ocha-ers-ps@un.org. 
 
 
 

 

 
2Партнери з логістики сформували маршрут з Ряшіва, Польща, до Львова, Україна, а транспортні рішення та складські приміщення були 
забезпечені у Львові, Ряшіві та Варшаві. 

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

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

https://bit.ly/3tumq09
https://bit.ly/35NTmJd
https://bit.ly/3sL7wTS
https://bit.ly/3hIiTWq
https://bit.ly/3i3t9Zs
https://bit.ly/3tuibBL
mailto:alexandre.austin@wfp.org
https://bit.ly/3sLyDyl
https://bit.ly/35xxvFM
https://bit.ly/3CpN66f
https://bit.ly/3COru3T
https://bit.ly/3CvmsZT
mailto:trutmann@un.org
mailto:bochorishvili@un.org
mailto:ocha-ers-ps@un.org
http://eepurl.com/bWCr4b
mailto:sofiia.borysenko@un.org
mailto:clara@un.org

