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ГОЛОВНЕ 

24 червня рівно чотири місяці (понад 120 днів), як
триває війна Росії проти України. Постраждали
мільйони цивільних осіб у всіх регіонах країни.

Складна ситуація на Донбасі, особливо в
Сєвєродонецьку Луганської області та на сході
Донецької області. Гуманітарний доступ
обмежений, а іноді й неможливий.

Кількість постраждалих серед цивільного
населення перевищила 10 000, у тому числі 4 662
загиблих і 5 803 поранених.

20 червня міжвідомча колона з 12 фур доставила
необхідні товари для надання допомоги 64 000
людей у Краматорську та Слов’янську на
підконтрольній уряду території Донецької області.

З 24 лютого гуманітарну допомогу отримали 8,85
млн людей. З вересня 2021 року кількість
гуманітарних партнерів зросла вчетверо — до 320
організацій.

Гуманітарний співробітник підтримує мешканку
Гостомеля, який сильно постраждав під час нещодавніх
бойових дій. (Фото: МОМ, Гостомель, Київська область,
17 квітня 2022 р.)
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АНАЛІЗ  

Огляд ситуації станом на 12:00 22 червня 2022 р.

Загальна безпека та гуманітарна ситуація

Війна в Україні, яка триває вже чотири місяці, не вщухає і продовжує спричиняти зростання гуманітарних потреб
по всій країні, особливо на сході у Донецькій та Луганській областях. Є серйозне занепокоєння щодо долі тисяч
мирних жителів як на підконтрольних, так і на непідконтрольних уряду територіях (ПУТ та НПУТ), які не можуть
виїхати або іншим чином постраждали від бойових дій. Кількість підтверджених жертв серед цивільного
населення з початку війни цього тижня перевищила 10 000 і тільки зростає.

Ситуація на ПУТ Луганської області залишається надзвичайно небезпечною, з урахуванням того, що тисячі
мирних жителів досі залишаються в адміністративному центрі Сєвєродонецьку, а кілька сотень — на місцевому
хімічному підприємстві «Азот». Схожа ситуація і в місті Лисичанськ, де протягом тижня повідомлялося про авіа,
ракетні удари та артилерійські обстріли, а також постраждалих серед мирного населення. Також надходили
повідомлення про постійні інтенсивні обстріли, що призвели до великої кількості постраждалих серед цивільного
населення на ПУТ та НПУТ Донецької області. Зі сходу продовжують надходити щоденні повідомлення про
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ракетні удари та артилерійські обстріли в Харкові та на його околицях. В інших регіонах України також
продовжуються бойові дії; особливо в Херсонській області на півдні. Крім того, повідомлялося про авіаудари та
артилерійські обстріли сусідніх Миколаївської та Одеської областей та Сумської області на півночі.

Руйнування цивільної інфраструктури

Протягом звітного періоду щоденно спостерігалися випадки пошкодження та руйнування цивільної
інфраструктури, від будинків до систем водопостачання, зокрема у східних та південних областях України. Люди
продовжують втрачати житло і часто стикаються з перебоями у доступі, або взагалі відсутністю доступу до таких
основних засобів для існування, як чиста вода, електроенергія та газ. 17 червня влада Луганської області
повідомила, що з 24 лютого на ПУТ області було знищено майже 11 300 цивільних будівель, переважно житлових
будинків. Міністерство енергетики України 22 червня повідомило, що понад 580 900 споживачів —
домогосподарств, підприємств, державних установ — у 740 населених пунктах по всій країні залишилися без
електроенергії, найбільше постраждали Донецька та Луганська області. Також повідомлялося, що близько
177 000 споживачів залишилися без газу, у тому числі 81 000 в Запорізькій області. По інший бік лінії фронту
ситуація залишається небезпечною та викликає занепокоєння особливо для постраждалих внаслідок бойових
дій, зокрема в Донецьку, де вже місяць спостерігається ескалація.

Крім того, через авіаудари та артилерійські обстріли зберігається ризик виникнення техногенних аварій,
небезпечних для довкілля та людей. Як повідомляється, 18 червня в результаті ракетного удару по нафтобазі в
центрі Дніпропетровської області виникла пожежа, яка тривала понад 14 годин, загинули та отримали поранення
щонайменше 12 людей. 22 червня влада Запорізької області повідомила, що пошкодження інфраструктури
призвело до викиду стічних вод у місцеву річку. Також занепокоєння викликає ситуація на Запорізькій атомній
електростанції, розташованій на НПУТ області поблизу районів активних бойових дій. 17 червня Організація з
безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) повідомила, що за останні 100 днів в Україні було зафіксовано стільки
ж небезпечних інцидентів із промисловими об’єктами, скільки за вісім попередніх років. ОБСЄ уточнила, що
останнім часом відбулося майже 5 000 інцидентів на промислових об’єктах, які постраждали внаслідок війни, і
що 92 з цих об’єктів відносяться до високої або дуже високої категорій небезпеки для навколишнього
середовища. Руйнування цивільної інфраструктури означає, крім постраждалих, втрату домівок та засобів до
існування для мільйонів українців. Країна відчуватиме наслідки протягом тривалого часу навіть після того, як
бойові дії будуть припинені, і вона зможе розпочати відбудову. 21 червня глава Європейського інвестиційного
банку Європейського Союзу (ЄС) заявив, що для покриття збитків, завданих вторгненням і війною, може
знадобитися до 1 трлн євро сторонньої допомоги.

Порушення прав людини, включаючи постраждалих серед цивільного населення

17–19 червня повідомлялось про понад 50 постраждалих серед цивільного населення на НПУТ та 35 — на ПУТ
Донецької області. Навіть за добу 21–22 червня на ПУТ Донецької області було зареєстровано понад 20
постраждалих, у т. ч. у Слов’янську, куди лише днем раніше міжвідомчій колоні вдалося доставити допомогу. За
дві доби в Харківській області також зареєстровано близько 40 постраждалих. Повідомляється, що 21 червня
один мирний житель загинув і 19 були поранені в Часовому Яру, на південний схід від Краматорська. На НПУТ
Донецької області повідомлялося, що в Донецьку, Макіївці та Ясинуватій загинула 1 цивільна особа та ще 13 осіб,
у тому числі 3 дітей, отримали поранення. Станом на 22 червня Управління Верховного комісара ООН з прав
людини підтвердило понад 10 465 постраждалих серед цивільного населення в країні, у тому числі 4 662
загиблих і 5 803 поранених. Проте реальна кількість, ймовірно, значно вища. Найбільше жертв серед цивільного
населення у Донецькій та Луганській областях.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/394524326038853
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/394524326038853
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/520475
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/ukraine-reconstruction-may-cost-1-1-trillion-eib-head-says


UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 27 Jun 2022

С. 4 з 16
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 28 Jun 2022 

Комісія з розслідування порушень в Україні, створена Радою ООН з прав людини, 15 червня провела
пресконференцію, на якій повідомила про результати свого першого візиту в Україну. Комісія, створена для
розслідування ймовірних порушень прав людини, порушень міжнародного гуманітарного права та пов’язаних з
ними злочинів у контексті агресії проти України, повідомила, що відвідала Бучу та Ірпінь, де отримала інформацію
про довільні вбивства цивільного населення, знищення та крадіжку майна, а також обстріли цивільної
інфраструктури, включаючи школи. У Харківській та Сумській областях Комісія зафіксувала руйнування великих
міських територій, ймовірно, внаслідок авіаційних бомбардувань, артилерійських обстрілів або ракетних ударів по
цивільних об’єктах. Комісія також отримала повідомлення від ВПО про інші імовірні злочини, включаючи
ув’язнення, жорстоке поводження та зникнення цивільних осіб, зґвалтування та інші форми сексуального
насильства. Комісія має детальніше розглянути всі звинувачення, а наразі вона висловила особливу
стурбованість впливом війни на українських дітей, у т. ч. повідомленнями про розлучення дітей-переміщених осіб
зі своїми сім’ями та, в деяких випадках, вивезенням дітей до Російської Федерації для отримання громадянства і
всиновлення там.

20 червня, після Міжнародного дня боротьби за ліквідацію сексуального насильства в умовах конфлікту,
український уряд оголосив про ратифікацію «Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством
над жінками і домашнім насильством», також відому як Стамбульська конвенція. Цей крок широко схвалювали,
в тому числі Human Rights Watch, яка заявила, що ратифікація відбулася після більш ніж десятиліття
інформаційно-роз’яснювальної роботи, у цей час, на тлі повномасштабного збройного конфлікту, і назвала її
«важливим» кроком України у боротьбі з насильством над жінками і дівчатами.

Гуманітарний доступ і безпечний проїзд

Крім того, бойові дії, що тривають, та бюрократичні перешкоди продовжують серйозно обмежувати гуманітарний
доступ до людей, які потребують допомоги по всій Україні, а також можливість людей залишати райони бойових
дій. Безпечний виїзд необхідний для людей, які вирішили евакуюватися з районів активних бойових дій, і цього
тижня було відносно менше повідомлень про евакуацію окремих осіб або груп людей із ПУТ Донецької та
Луганської областей. Проте адміністрація Запорізької області повідомила, що 22 червня з НПУТ області було
евакуйовано 1 388 мешканців, у тому числі 306 дітей. Водночас продовжують надходити повідомлення про
переміщення людей на територію Російської Федерації. За даними Російської Федерації, з 24 лютого по 22 червня
з України до Росії в’їхали понад 2 млн людей, у тому числі понад 320 000 дітей. За оцінками Агентства ООН у
справах біженців (УВКБ), станом на 21 червня до Російської Федерації потрапило понад 1,3 млн людей. Окремо
17 червня Уряд України повідомив про створення Координаційного штабу з питань захисту прав осіб,
депортованих чи примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України. Головою координаційного
штабу призначено Віцепрем’єр-міністра, Міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук.

ТЕНДЕНЦІЇ  

Гуманітарне реагування станом на 12:00 22 червня

З початку війни гуманітарну допомогу отримали близько 8,85 млн людей. Попри те, що допомога надається в
більшості регіонів країни, доступ до неї все ще обмежений в районах, де відбуваються активні бойові дії, або в
районах, не підконтрольних уряду, включаючи Маріуполь і Херсон. 20 червня міжвідомча колона з 12 фур
доставила критично важливі товари для надання допомоги 64 000 людей у Краматорську та Слов’янську на ПУТ
Донецької області. Слов’янськ, у якому раніше проживало понад 100 000 осіб, зараз має близько 25 000
мешканців, це, переважно, соціально вразливі групи населення. Населення Краматорська скоротилося майже

(27 Jun 2022)

https://www.rada.gov.ua/en/news/News/224418.html
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-women-should-be-protected-violence-war-and-peace
https://t.me/zoda_gov_ua/9492
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine&data=05|01|lyudmyla.malyuk@un.org|1ae4de59e6904348cef108da448e56ad|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637897675380699845|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=TbRH/pvVf4zgpAOcQPz5H/XgUQVKw5y5K+36cHemgn0=&reserved=0
https://minre.gov.ua/news/vicepremyerka-iryna-vereshchuk-ocholyt-koordynaciynyy-shtab-z-pytan-zahystu-prav-deportovanyh
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Хлопчик на велосипеді проїжджає повз
зруйновані будинки (Фото: ЮНІСЕФ/Ешлі
Джілбертсон, Новоселівка, Чернігівська
область, 16 квітня 2022 р.)

вдвічі — зі 150 000 до 78 000, і наразі тут багато людей, які
повернулися. Гуманітарні потреби зросли в обох містах
внаслідок посилення бойових дій протягом останнього місяця.
Через воєнні дії була також пошкоджена система
водопостачання, а постачання електроенергії обмежене. У
небагатьох магазинах, які ще працюють, не вистачає базових
товарів, а ціни зросли. Допомога буде надана близько 40 000
мешканцям Краматорська у вигляді предметів першої
необхідності, наборів для очищення води та засобів гігієни; а
щонайменше 10 000 людей отримають продовольчу допомогу.
У Слов’янську майже 25 000 людей отримають необхідні
гігієнічні засоби, таблетки для очищення води та предмети
першої необхідності, а також харчові продукти, достатні для
харчування 5 000 людей протягом місяця. Конвой був
організований та координований УКГС ООН, яке сповістило про
нього сторони конфлікту через Систему гуманітарних
сповіщень, щоб гарантувати безпеку операції. Необхідні товари були надані Всесвітньою продовольчою
програмою (ВПП), Міжнародною організацією з міграції (МОМ), НУО «Людина в біді», Норвезькою радою у справах
біженців, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, ЮНІСЕФ і Save the Children. Це другий конвой
на Донбас, перший прибув до Сєвєродонецька (Луганська область) 5 квітня.

У міру розширення зусиль реагування збільшується і масштаб оперативної присутності в країні. Кількість
гуманітарних партнерів з вересня 2021 року зросла майже в чотири рази — зараз близько 320 організацій
працюють на місцях, щоб надати допомогу в Україні, у т. ч. 204 національні НУО та 13 державних установ. Таке
зростання їхньої кількості,  зі119 гуманітарних партнерів у середині лютого,  відбулося протягом останніх чотирьох
місяців. Водночас для подальшого збільшення обсягів гуманітарних операцій УКГС розширило свою присутність і
створило координаційні центри в Дніпрі, Вінниці, Кропивницькому та Львові, а наразі допомагає створювати
спільні офіси  ООН в Одесі для забезпечення гуманітарного реагування у трьох південних областях —
Миколаївській, Одеській та Херсонській1. Деякі програми також змінили напрям своєї діяльності, спрямувавши її
на розв’язання гуманітарних проблем; наприклад, ЄС продовжує здійснювати підтримку професійної освіти та
навчання, але змінив цілі і збільшив обсяг пакета  послуг для надання предметів першої необхідності та
психологічної підтримки внутрішньо переміщеним особам.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

Гуманітарні партнери продовжують відвідувати центри розміщення, щоб оцінити наявні та нові потреби
внутрішньо переміщених осіб. Багато центрів не були призначені для тривалого проживання; виявлені
потреби включають меблі, предмети побуту, психологічну та юридичну допомогу.

(20 Jun 2022)

Кластер координації та управління об’єктами розміщення ВПО

Потреби

https://reliefweb.int/report/ukraine/eu-provides-emergency-support-vet-schools-and-helps-improve-educational-process-ukraine-enuk
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МОМ повідомила, що 10 червня було завершено дрібний ремонт у школах, які приймають внутрішньо
переміщених осіб (ВПО), а за допомогою мобільних бригад тривають додаткові ремонтні роботи у центрах
компактного проживання. У рамках діяльності Кластерів житла і ВСГ у 10 центрах компактного проживання
в Ужгороді завершено дрібний і середній ремонт, а також подальші ремонтні роботи тривають в Ужгороді
та Вінниці.

МОМ також повідомила, що за минулий тиждень була проведена оцінка 55 центрів компактного
проживання в Івано-Франківській області. У Полтавській області очікується, що оцінка буде завершена до
кінця тижня. Будуть підготовлені звіти про основні потреби у цих центрах.

За минулий тиждень МОМ передала місцевій владі Вінницької, Львівської та Хмельницької областей
майже 200 пральних і сушильних машин для центрів компактного проживання, а також надала засоби
гігієни понад 30 000 осіб у західних областях. Оцінки у сфері водопостачання, санітарії і гігієни (ВСГ) були
проведені у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Полтавській та Чернівецькій областях.

ЮНІСЕФ повідомив, що станом на 10 червня було підтримано 182 центри приймання та компактного
проживання, якими керує Уряд України, щоб збільшити їхню здатність приймати внутрішньо переміщених
осіб, і що в цих центрах було створено 63 688 додаткових спальних місць.

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

Міністерство освіти і науки України повідомляє про пошкодження 1 972 закладів освіти та руйнування 200.

(27 Jun 2022)

Освіта

170000

Потреби

https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-regional-ukraine-response-situation-report-21-10-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-flash-update-16-10-june-2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
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За звітний тиждень Кластер надав допомогу ще майже 4 000 людей.

Серед основних перешкод для онлайн-освіти називаються доступ до високошвидкісного Інтернету та
відсутність технічного оснащення.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Попри те, що телекомунікаційна інфраструктура працює на більшій частині території України, 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.

Кластер ТНС надає послуги безпечного підключення до інтернету 201 працівнику з 12 гуманітарних
організацій, включно з установами ООН та НУО, у 2 гуманітарних міжвідомчих офісах у Дніпрі та Львові. Він
проводить оцінку послуг підключення за стандартами ТНС у міжвідомчому офісі в Одесі.

Команда ТНС перевірила конфігурацію систем безпечного зв’язку, встановлених на 48 броньованих та/або
неброньованих автомобілях, що належать 5 установам ООН, у 3 населених пунктах (Дніпро, Львів,
Мукачево), щоб покращити безпеку та захист персоналу ООН на місцях.

8 червня Постійний координатор Організації Об’єднаних Націй подав офіційний запит до Уряду України
щодо отримання ліцензії на використання радіостанцій діапазону дуже високих частот (ДВЧ). Кластер
ТНС,у консультації з командою ВПП зі стандартів телекомунікаційної безпеки (TESS+) та за підтримки
Групи управління безпекою України, розробив рекомендації щодо використання ДВЧ для резервування
безпечних каналів зв’язку на випадок, якщо постраждають мобільні мережі.

20 червня команда ТНС S4C запустила маркетингову кампанію в чат-боті Кластера ТНС «вБезпеці». Чат-бот
буде протестований з участю постраждалих груп населення 23 червня під фокус-групових обговорень.

(27 Jun 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

Потреби

Реагування

Прогалини

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-etc-situation-report-7-reporting-period-20052022-02062022
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Ризик кібератак залишається високим; велика кількість кібератак на постачальників послуг також
впливає на швидкість Інтернету.

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

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу партнерів кластера

Близько 10,2 млн людей по всій Україні терміново потребують допомоги у сфері продовольчої безпеки та
засобів до існування (показник «Люди, які потребують допомоги» в Екстреному зверненні за березень –
серпень 2022 року).

З початку конфлікту партнери Кластера у декілька етапів надали допомогу в натуральній формі, у вигляді
грошових переказів та заходів із забезпечення засобів до існування приблизно 7,4 млн людей. З них
приблизно 4,2 млн людей отримали набори швидкого харчування, 2,2 млн — сімейні продовольчі кошики
та понад 950 000 — гаряче харчування.

20 червня 2 вантажівки ВПП з 2 000 наборами швидкого харчування прибули до Слов’янська (7 км від лінії
фронту). У координації з місцевою владою персонал ВПП та партнери продовжують оцінювати райони для
планування та скоординованого розподілу продовольчої допомоги.

П’ять організацій-партнерів Кластера повідомили про розподіл екстреної сільськогосподарської допомоги
105 000 людей у 15 областях. Протягом минулого тижня Данська Рада у справах біженців (DRC) надала
спільну підтримку 250 ВПО у постраждалих громадах Мелітополя у Запорізькій області.

З березня Естонська рада у справах біженців (ERC) розподілила через мережу волонтерів понад 330
продуктових наборів у раніше окупованих районах Київської області, де ринки ще не працюють.

Кластер працює над підготовкою до зимового періоду, щоб задовольнити потреби вразливих груп у
дитячому прикормі, необхідних харчових продуктах та засобах до існування протягом зими.

Кластер впроваджує кілька нових засобів управління інформацією та інформаційних панелей для
покращення аналізу прогалин, звітності та планування. Нова інтерактивна інформаційна панель
присутності партнерів доступна тут.

(27 Jun 2022)

Продовольча безпека та засоби до існування

7.4M

Потреби

Реагування

Прогалини

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-august-2022-enruuk
https://fscluster.org/ukraine/document/fslc-partner-operational-presence-2022
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Кластер отримав лише 40 % з 469,5 млн дол. США, необхідних для задоволення потреб населення,
постраждалого від кризи.

Кластер продовжує співпрацювати з місцевою владою та розподіляти запити (50 запитів щодо надання
екстреної продовольчої допомоги для задоволення потреб 550 000 осіб) відповідно до спроможностей
партнерів. Проте залишаються прогалини в оперативному та комплексному реагуванні на всі запити.

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

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, потреби у медичній допомозі у період з березня по серпень 2022 року виникнуть у близько
12,1 млн людей в Україні.

Станом на 15 червня ВООЗ підтвердила 295 випадків, коли постраждали заклади охорони здоров’я,
медичний транспорт, склади, товари, а також медичний персонал і пацієнти, починаючи з 24 лютого, що
призвело до 76 смертей і 59 поранень. ВООЗ уточнила, що атак зазнали 249 закладів охорони здоров’я, 29
з них вплинули на персонал і 14 – на пацієнтів.

За оцінками ВООЗ, кожен третій дорослий в Україні має проблеми зі здоров’ям, спричинені хронічними
неінфекційними захворюваннями, і потребує систематичної медичної допомоги, включаючи
консультування та медичне забезпечення.

Європейська Комісія та ECHO зазначають, що, оскільки лікарні в Україні та сусідніх країнах піддаються все
більшому навантаженню, потрібне спеціалізоване лікування в ЄС для хронічно хворих та поранених на
війні.

МОМ продовжила надавати життєво необхідні медичні послуги через мобільні клініки, розміщені у
Львівській області. За минулий тиждень 812 осіб отримали медичну допомогу, а 767  одержали
психологічну підтримку, загалом — 7 500 пацієнтів у 99 населених пунктах. МОМ почала надавати основні
послуги первинної медико-санітарної допомоги у Дніпропетровській, Львівській, Полтавській та Сумській
областях.

(27 Jun 2022)

Охорона здоров’я

2.8M

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/who-and-ministry-health-ukraine-scale-primary-health-care-services-patients-war-affected-areas-ukraine-enuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-500-patients-transferred-european-hospitals-through-eu-civil-protection-mechanism
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З лютого через гарячу лінію МОМ з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в кризових
ситуаціях було надано понад 3 000 консультацій (70 % для жінок) від першої психологічної допомоги до
психотерапії.

За даними ВООЗ, доступ до медичної допомоги серйозно погіршується через проблеми з безпекою,
обмежену мобільність, порушені ланцюги постачань і масове переміщення. Як і раніше становить
проблему доступність деяких з найбільш постраждалих районів на сході, де система охорони здоров’я
серйозно порушена. Дефіцит пального та проблеми з доступом продовжують створювати проблеми з
доставленням та розподілом медичних товарів.

Ризик спалаху таких захворювань, як холера, кір, дифтерія чи COVID-19, посилюється через відсутність
доступу до водопостачання, санітарії та гігієни, переповненість бомбосховищ та центрів тимчасового
розміщення, а також неоптимальний рівень проведення планових щеплень та щеплень дітей.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Потрібно зробити постачання гуманітарної допомоги більш регулярним по всій країні, чому заважають
поточні небезпека та логістичні обмеження.

За дорученням 7 партнерів Кластер логістики забезпечив консолідацію вантажів та доступ до спеціального
парку вантажних автомобілів з 12 фур для шостого міжвідомчого гуманітарного конвою до Слов’янська та
Краматорську 20 червня.

14–20 червня Кластер отримав гуманітарні вантажі на зберігання в Дніпрі, Києві, Кропивницькому, Львові,
Одесі, Ряшеві, Тернополі та Чернівцях. Загалом, Кластер логістики обробив (зберігає та/або транспортував)
17 390 м3 гуманітарних товарів першої необхідності, 30 % з яких становили предмети для ремонту житла та
сфери ВСГ.

Затори та довгий час очікування на пунктах перетину кордону впливають на швидке переміщення
гуманітарних вантажів.

Партнери повідомляли про проблеми, пов’язані з обмеженою транспортною спроможністю та відсутністю
координації для розподілу серед кінцевих одержувачів у важкодоступних районах.

(27 Jun 2022)

Логістика

Потреби

Реагування

Прогалини

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Emergency%20in%20Ukraine%20-%20External%20Situation%20Report%20%2311,%20published%2012%20May%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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

Станом на 2 червня партнери Кластера харчування надали допомогу майже 71 000 людей.

Немає інформації.

(20 Jun 2022)

Харчування

71000

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, 3,3 млн людей, насамперед жінки та дівчинки, потребують допомоги з боку служб із
запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство (ГЗН) в Україні.

ВПО відчувають невпевненість щодо майбутнього житла, оскільки наближається новий навчальний рік, а
також щодо компенсацій за зруйноване житло, відновлення особистої документації та доступу до
медичних послуг.

МОМ надала понад 12 600 людям загальні та спеціальні послуги у сфері захисту. Спільно з
Представництвом ЄС в Україні вона організувала кампанію з підвищення обізнаності про ризики торгівлі
людьми та стратегії запобігання їй. Найближчими тижнями МОМ планує організацію літніх шкіл для

(27 Jun 2022)

Захист

1.15M

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-12-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-26-may-2022
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молоді «Разом до успіху» у Вінниці, Івано-Франківську та Львові.

Протягом 14–20 червня УВКБ ООН надало понад 42 000 ВПО та постраждалих людей послуги соціально-
правового захисту, у т. ч. майже 9 000 особам — за допомогою гарячих ліній, понад 17 000 — шляхом
консультацій та інформування з питань захисту, 4 000 — шляхом психосоціальної підтримки, майже
3 000 — у формі юридичної допомоги та 885 — у формі соціального супроводу.

У Закарпатській області та на пунктах перетину кордону партнери УВКБ ООН надали соціальний супровід
704 особам. У Івано-Франківську, Дніпрі, Ужгороді та Чернівцях партнери УВКБ ООН надали 2 118 людям
психологічну підтримку та допомогу для подолання депресії, тривоги, панічних атак, почуття втрати та
страху.  З 11 по 19 червня 146 ВПО у Чернівецькій області отримали юридичні консультації. В Ужгороді та на
пунктах перетину кордону 143 ВПО отримали юридичну допомогу з питань оформлення документів про
знищення майна, реєстрації ВПО, оформлення паспортів, отримання соціальних виплат та пенсій.

З початку війни близько 200 000 осіб (84 % — жінки) отримали послуги із запобігання та реагування на ГЗН.
Крім того, через підтримувану ЮНФПА онлайн-платформу для психотерапії «Аврора» були надані
консультації у 10 випадках сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

Відсутність або перешкоди для доступу до певних територій впливає на надання послуг із захисту ВПО та
іншим постраждалим цивільним особам.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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

МОМ завершила ремонтні роботи житлових об’єктів та інфраструктури ВСГ у 11 центрах тимчасового
перебування в Ужгороді; наразі в кількох західних регіонах виконуються технічні оцінки. Найближчими
місяцями занедбаний шестиповерховий пологовий будинок в Ужгороді переобладнають на квартири для
ВПО. Продовжується розповсюдження непродовольчих товарів, у т. ч. кухонних наборів, матраців, ковдр та
комплектів постільної білизни, які надходять до центрів тимчасового проживання ВПО у Львівській області.

(27 Jun 2022)

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

758000

Потреби

Реагування

https://rozirvykolo.org/mental-support/
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МОМ разом з обласними адміністраціями у Дніпропетровській та Закарпатській областях вивчає
можливості довгострокової підтримки визначених центрів тимчасового проживання та установ у
Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, а завчасно підготовлені
гігієнічні набори незабаром будуть роздаватися в Донецькій та Житомирській областях.

УВКБ ООН надало набори для проведення екстрених ремонтів, до складу яких входять брезент, деревина
та цвяхи, які будуть використані для тимчасового ремонту домівок понад 23 000 людей.

На додаток до робіт, що виконуються державою, УВКБ ООН проводить дрібні та середні ремонти у 4 900
домівках у районах, де ситуація з безпекою стабілізувалася: у Київський, Сумський, Харківський та
Чернігівській областях (для проведення робіт у Харкові потрібна подальша оцінка ситуації з безпекою). У
Києві та Чернігові цю допомогу отримали понад 2 000 людей.

Щоб збільшити кількість варіантів розміщення ВПО, які не можуть повернутися до своїх колишніх домівок,
у середньостроковій перспективі, УВКБ ООН та місцеві органи влади визначають можливості реконструкції
центрів тимчасового розміщення та проживання ВПО (104 оцінюються, 8 виявлено), у т. ч. ремонт несучих
конструкцій, адаптацію під літніх людей та людей з інвалідністю та покращення умов у сфері ВСГ.
Партнери УВКБ ООН проводять дрібний ремонт у 6 центрах Закарпатської області.

За минулий тиждень УВКБ ООН розподілило понад 23 000 НПТ та наборів для ремонту житла понад 14 000
ВПО по всій Україні, у т. ч. ліжка, матраци, ковдри, рушники та кухонні набори 2 000 ВПО у Волинській,
Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях; подушки, матраци, ковдри, ліхтарики на
сонячних батареях, каністри, гігієнічні набори, кухонні набори, постільну білизну, спальні килимки та
простирадла 13 центрам тимчасового проживання у Дніпрі та Павлограді (Дніпропетровська область);
5 000 одиниць одягу ВПО у Дніпропетровській області; 3 000 полотнищ брезенту у Бахмуті Донецької
області; складені сумки, ковдри, подушки та полотнища брезенту 18 населеним пунктам у Харківській
області.

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

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

З березня по серпень 2022 року близько 13 млн людей в Україні потребуватимуть допомоги у сфері
водопостачання, санітарії та гігієни.

(20 Jun 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

3.5M

Потреби
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Кластеру вдалося надати чисту воду або критичні важливі гігієнічні та санітарні послуги більш ніж 3,5 млн
людей в Україні, тоді як станом на 9 червня допомогу отримали трохи більше 3,3 млн.

Повідомляється, що на кінець травня завдяки ремонту інфраструктури водопостачання було надано
допомогу 626 000 людей, а доступ до чистої води отримали 435 000 осіб.

ЮНІСЕФ та Кластер ВСГ підготували методичну записку щодо проведення оцінки потреб ВСГ у центрах
компактного проживання в Україні.

9 червня партнер Кластера ВСГ організація International Medical Corps повідомила про допомогу, надану в
Україні, зокрема підтримку 38 лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги, мобільних та
стаціонарних медичних пунктів, надання 12 265 медичних послуг та допомогу 2,9 млн осіб. Зокрема 30 756
осіб одержали допомогу у вигляді непродовольчих товарів, а саме рушники, подушки та гігієнічні набори.

Немає інформації.

Реагування

Прогалини

СТАТУС СЕКТОРУ 

людей отримали допомогу

Партнери в Україні планують надати підтримку у вигляді багатоцільової грошової допомоги 2 млн осіб з 16
млн, які її потребують.

З 2 березня Естонська рада у справах біженців (ERC) та Запорізький благодійний фонд «Єдність заради
майбутнього» надають БЦГД на сході України, у т. ч. на нещодавно окупованих територіях, охоплюючи
близько 40 000 домогосподарств (114 000 осіб).

За даними звіту Gender-based Violence (GBV) Risk Analysis for Cash and Voucher Assistance (CVA) in Ukraine в
Україні реєстрація для отримання грошової та ваучерної допомоги (ГВД) здійснюється в більшості випадків
онлайн, але також шляхом реєстрації на місці, самостійної реєстрації та перенаправлення з органів
місцевої влади. Навіть у містах лише меншість населення має доступ до смартфонів. Крім того, деякі
меншини мають проблеми з цифровою грамотністю та/або не розмовляють потрібною мовою. Необхідно

(27 Jun 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД)

1.8M

Потреби

Реагування

Прогалини

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-dashboard-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/wash-needs-assessment-collective-centres-ukraine-enuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-16-june-9-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/gender-based-violence-gbv-risk-analysis-cash-and-voucher-assistance-cva-ukraine
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створити альтернативні способи реєстрації та зв’язку, які не потребують мобільного телефону чи цифрової
грамотності. Інші групи, які мають труднощі з реєстрацією та участю у схемі ГВД, включають жінок з
меншин, таких як роми (відсутність документів та/або номера платника податків, безпечне пересування за
межами громад); представників спільноти ЛГБТКІА+, особливо трансгендерних жінок (соціальна стигма,
що перешкоджає доступу до партнерів та інформації); осіб, які пережили ГЗН, та інші групи з особливими
потребами у захисті, наприклад, самотніх жінок з групи ризику, літніх людей, людей з інвалідністю.

Існують ризики в сфері безпеки, пов’язані з поїздкою до/з пунктів реєстрації та розподілу, які вимагають
проходження через цивільні контрольно-пропускні пункти, контрольовані військовими, особливо для жінок
у сільській місцевості, яким потрібно подорожувати до великих міст, щоб дістатися до поштових відділень і
банків або скористатися ваучерами.

ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 12:00 22 червня

Від початку війни сформувався потік фінансової підтримки з боку приватних осіб, компаній, урядів та інших
донорів з усього світу, що дозволило гуманітарним організаціям в Україні швидко розширити нашу присутність та
діяльність у країні. Станом на 23 червня гуманітарні організації в Україні отримали трохи понад 78,5 % з 2,25 млрд
дол. США, які були визначені в Екстреному зверненні про надання гуманітарної допомоги. Але оскільки число
людей, які потребують допомоги, щодня збільшується, ООН і наші партнери переглядають звернення, і
знадобиться більше фінансування, щоб життєво необхідна діяльність продовжувала задовольняти ріст потреб.

Понад 50 % із загальної суми 1,76 млрд дол. США, отриманих на гуманітарну допомогу в Україні, надали
Сполучені Штати Америки (786 млн дол. США), Європейська Комісія (128 млн дол. США), Японія (81 млн дол.
США) і Канада (72 млн дол. США). Крім того, внескивід більш ніж 400 донорів з приватного бізнес-сектору на
гуманітарну допомогу в Україні перевищили 1,5 млрд дол. США згідно з системою відстеження УКГС Connecting
Business Initiative.

Гуманітарний фонд для України (UHF) є ще одним важливим джерелом фінансування діяльності з надання
допомоги в країні. З 24 лютого UHFвиділив понад 91 млн дол. США на 55 проєктів, що реалізуються 38
партнерами по всій країні і призначаються для підтримки 4,9 млн людей, переважно на сході і півночі. Близько
27 % коштів було виділено 10 національним організаціям, які реалізують щонайменше 15 проєктів поблизу лінії
фронту, підтримуючи деяких з найбільш критично вразливих людей. Ще 51 % фінансування було виділено 20
міжнародним НУО і 22 % – 8 установам ООН

(27 Jun 2022)

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

(6 Jun 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://data.humdata.org/viz-ukraine-ps-tracker/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-response-ukraine-crisis-2022-may-2022
mailto:seareferral@un.org
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Для отримання додаткової інформації відвідайте:

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr

Про  Terms of Use  Політика конфіденційності  

Повідомлення про авторські права

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:trutmann@un.org
mailto:bochorishvili@un.org
mailto:ochaers-ps@un.org

