
 
 

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

Звіт створено Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) в Україні у співпраці з гуманітарними партнерами. Він 
охоплює період з 15:00 (СЄЧ) 21 березня по 12:00 (СЄЧ) 23 березня. Орієнтовна дата публікації наступного звіту — 25 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 фінансова допомога 

(дол. США) 
(джерело: Екстрене звернення 2022) 

41% 
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 людей потребуватимуть гуманітарної допомоги, а 6 млн людей з найбільш невідкладними гуманітарними 
потребами буде надано допомогу за рахунок ресурсів, залучених у рамках Екстреного звернення, включно з 2,1 млн ВПО протягом перших трьох місяців. Станом на 
1 березня Екстрене звернення 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 12:00 (східноєвропейський час (СЄЧ)) 23 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 
• Станом на 22 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) повідомляє про 2 571 

постраждалого серед цивільного населення, у тому числі 977 загиблих, але реальні цифри, ймовірно, набагато 
вищі.  

• За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), за період з 24 лютого по 22 березня в 
Україні було зруйновано понад 650 житлових будинків, а близько 3 780 отримали пошкодження різного ступеня. 
Розмір збитків, ймовірно, є більш значним, оскільки небезпека перешкоджає оцінці збитків. 

• Станом на 23 березня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила 64 випадки в Україні, коли 
постраждали медичні заклади, медичний персонал або пацієнти, що призвело до загибелі 15 і поранення 37 
людей. Крім того, відповідно до інформації Міністерства освіти та науки, під час бойових дій було пошкоджено 548 
навчальних закладів, з яких 72 було зруйновано. 

• 22 березня, Уряд України прийняв постанову про внесення змін до правил доставки гуманітарної допомоги з-за 
кордону, яка скасовує більшість вимог щодо ввезення засобів для надання допомоги. Крім того, 14 європейських 
країн погодилися на транзит гуманітарних вантажів в Україну без оформлення відповідних дозволів. Очікується, 
що такий розвиток подій сприятиме своєчасній доставці гуманітарної допомоги в Україну.  

• За інформацію Президента України, за останні два тижні Україна отримала понад 100 000 тонн гуманітарної 
допомоги від різних організацій та країн. Водночас Російська Федерація повідомила, що станом на 23 березня на 
не підконтрольні уряду території Донецької та Луганської областей, а також у п’ять інших областей України було 
доставлено 4 554 тонни допомоги, у тому числі 209 тонн — 22 березня. 

• 22 березня Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) повідомило, що протягом останнього тижня ним було 
отримано понад 1 000 тонн гуманітарної допомоги, включаючи непродовольчі товари, ліки та інші засоби надання 
допомоги, від партнерів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Станом на 21 березня 
зазначено, що Адвентистське агентство розвитку та допомоги (ADRA) у партнерстві з Норвезькою радою у справах 
біженців (NRC) доставило в Україну 130 тонн товарів першої необхідності, включно з харчовими продуктами, 
ковдрами та іншими товарами. 

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ 
Загальна гуманітарна ситуація. Негативний вплив на гуманітарну ситуацію внаслідок військових зіткнень, які 
тривають по всій території України, продовжує посилюватися. Станом на 22 березня УВКПЛ повідомляє про 2 571 
постраждалого серед цивільного населення, у тому числі 977 загиблих. Реальні цифри, ймовірно, вищі за офіційні і 
лише продовжать зростати разом з продовженням активних бойових дій. Менш ніж за місяць з моменту початку 
військового наступу 24 лютого підтверджена кількість загиблих серед цивільного населення вже перевищила 
кількість людей, загиблих протягом другого за смертністю року збройного конфлікту на сході України — 2015, коли 
загинуло понад 955 мирних жителів. У Донецькій та Луганській областях кількість жертв серед цивільного населення 
продовжує зростати, а підконтрольні уряду території (ПУТ) несуть основний тягар недавньої ескалації. УВКПЛ 
повідомляє про 1 102 постраждалих у двох східних областях (224 загиблих і 621 поранений на ПУТ та 55 загиблих і 
202 поранених на НПУТ), водночас в інших регіонах України кількість постраждалих досягла 1 469 людей.  
 
За даними ДСНС, за період з 24 лютого по 22 березня в Україні було зруйновано понад 650 житлових будинків, а 
близько 3 780 отримали пошкодження різного ступеня. У ДСНС заявляють, що фактичний масштаб руйнувань, 
ймовірно, значно вищий, оскільки остання цифра враховує лише ділянки, де аварійні бригади змогли швидко оцінити 
пошкодження. Повідомляється, що міст через річку Десна, що веде до міста Чернігів, зруйновано. За словами 
Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації, руйнування мосту не повинно перешкоджати доставці 
критично важливих речей у постраждале місто. 
 
Станом на 23 березня, ВООЗ підтвердила 64 випадки в Україні, коли постраждали медичні заклади2, що призвело 
до загибелі 15 і поранення 37 людей, що становить близько 88 % випадків, зафіксованих ВООЗ з 24 лютого в усьому 
світі. ВООЗ рішуче засуджує ці випадки, оскільки вони є серйозним порушенням міжнародного права та загрожують 
життю людей. За даними Міністерства освіти та науки, під час бойових дій було пошкоджено 548 закладів освіти, з 
яких 72 було повністю зруйновано. За даними Міністра освіти України, біля 3 мільйонів учнів початкової, середньої 
та старшої школи змогли відновити навчання онлайн в 11 областях України. Багато коледжів та університетів по 
всій Україні продовжують надавати онлайн-освіту. Водночас близько 2 900 закладів освіти в районах активних 
бойових дій залишаються на подовжених канікулах.  

 
2  До випадків із медичними закладами відносяться випадки з медичними установами, транспортом, персоналом, пацієнтами, джерелами 
постачання та складами.  

https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/514714010218711
https://www.president.gov.ua/news/stvoreno-sajt-dlya-nadannya-adresnoyi-gumanitarnoyi-dopomogi-73753
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-rozpoviv-pro-pochatok-drugogo-tizhnya-osvitnogo-procesu-pislya-vimushenih-kanikul
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За даними Міністерства енергетики України, станом на 22 березня понад 865 000 користувачів у близько 1 320 
населених пунктах по всій території України залишаються без електрики. Поступово відновлюється 
електропостачання в Донецькій, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській 
областях. Однак ремонтні роботи й надалі ускладнені через поточні небезпечні умови, а в деяких районах 
відновлення електропостачання та інших послуг залишається практично неможливим через бойові дії, які тривають. 
Крім того, станом на 22 березня кількість споживачів без газопостачання зросла до 291 000, як порівняти з 281 000 
днем раніше. 
 
Гендерні особливості у координації гуманітарних питань. Швидка оцінка впливу поточної ситуації на жіночі групи 
та організації громадянського суспільства (ОГС) в Україні, проведена організацією ООН Жінки, показала, що жінки 
стикаються з безпосередніми ризиками у сфері безпеки, включно з насильством за ознакою статі, відсутністю 
доступу до предметів та послуг першої необхідності, в тому числі з обмеженим доступом до правової допомоги, 
прогалинами щодо послуг догляду за дітьми та інших важливих послуг, і зазнали значних втрат засобів існування, 
залишаючись значною мірою виключеними з планування гуманітарної допомоги, а також зусиль для забезпечення 
миру та безпеки.   
 
Попри значні операційні виклики, зокрема відсутність фінансування, перебої в ланцюгах поставок та обмеження 
мобільності, більше половини респондентів повідомили, що їхні ОГС повністю функціонують. Фактично, 66 % 
повідомляють про надання нових послуг та заходів у сферах, де вони раніше не працювали, оскільки місцеві та 
національні організації коригують свої програми, щоб задовольнити різноманітні потреби жінок та дівчинок у 
ситуації, що швидко змінюється. З огляду на зазначене, структура ООН Жінки стверджує, що гуманітарне 
фінансування, яке спрямовується для підтримки жіночих групи, має бути пріоритетним, а їхня участь у механізмах 
координації та процесах прийняття рішень має бути гарантована для забезпечення конкретних потреб і врахування 
ризиків, з якими стикаються жінки та дівчинки. Структура ООН Жінки ввійшла до складу Гуманітарної команди країни 
(ГКК) і використала свої спроможності для створення Робочої групи з питань гендерних особливостей в гуманітарній 
діяльності для більшого врахування гендерних аспектів у заходах гуманітарного реагування. ООН Жінки та CARE 
розпочали комплексний гендерний аналіз для України, і цього тижня буде опубліковано перші рекомендації для ГКК 
та гуманітарних організацій. 
  
Гуманітарна ситуація на сході України. Хоча активні бойові дії перешкоджають проведенню комплексних оцінок 
потреб, попередні оцінки пошкоджень у найбільш постраждалих районах Сходу України викликають занепокоєння. 
У Маріуполі, за оцінками місцевої влади, зруйновано близько 80 % інфраструктури міста. Система охорони здоров’я 
міста перебуває на межі колапсу, оскільки від активних бойових дій потерпають як медичні працівники, так і медична 
інфраструктура, що практично призупинило надання найнеобхідніших медичних послуг, включно з послугами у 
сфері сексуального та репродуктивного здоров’я (СРЗ). Наприклад, як повідомляється, у міській лікарні № 4 
залишилось лише 10 % із майже 100 штатних працівників. На НПУТ Донецької області залишається критичним 
доступ до безпечного водопостачання. Повідомляється, що на НПУТ водопостачання у Донецьку проводиться за 
графіком три години на добу в більшості та дві години на добу в деяких районах міста. 
 
Гуманітарна ситуація на півночі України та в районі столиці. На півночі України, хоча пошкодження не такі 
критичні, як на сході, рівень руйнувань високий. У Чернігові внаслідок постійних бойових дій майже половину 
населення було вимушено переміщено, серед тих, хто залишився, — найуразливіші групи населення, включно з 
людьми з інвалідністю та людьми похилого віку. За даними міського голови, у прифронтових околицях Бобровиця 
та Киїнка зруйновано від 60 % до 70 % будинків, та терміново потрібні резервні генератори та ємності для розподілу 
води, оскільки об’єкти електро- та водопостачання зазнали серйозних пошкоджень. За даними керівництва області, 
Чернігів залишається без електропостачання, що негативно впливає на роботу залежних від електрики систем 
водопостачання та опалення. Через активні бойові дії на Сумщині без світла залишилися 73 населені пункти з майже 
19 000 мешканців, а в Охтирці обмежений доступ до водопостачання та опалення. 
 
У Києві, за оцінками міської влади, станом на 22 березня з 24 лютого понад 70 житлових будинків зазнали 
пошкоджень різного ступеня. Водночас, в обласній владі повідомляють, що унаслідок постійних сутичок на околицях 
столиці на межі гуманітарної кризи опинились кілька населених пунктів, зокрема Березівка, Миколаївка, Северинівка 
та Тарасове у Бучанському районі. Ситуація продовжує погіршуватися в Димерській, Іванківській та Поліській 
громадах у Вишгородському районі, а в Броварському районі спостерігаються масштабні пошкодження цивільної 
інфраструктури. 
 
Гуманітарна ситуація на півдні України. Місто Херсон, як повідомляється, залишається під контролем Російської 
Федерації. Обласна адміністрація повідомляє про нагальні потреби в харчових продуктах, зокрема дитячому 
харчуванні, предметах гігієни для немовлят та важкохворих, а також медикаментах. Крім того, майже 46 000 людей 

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/334720482019238
https://reliefweb.int/report/ukraine/rapid-assessment-impact-war-ukraine-womens-civil-society-organizations-march-2022
https://t.me/mariupolrada/8944
https://t.me/mariupolrada/8948
https://t.me/chernigivskaODA/578
https://t.me/kyivoda/2553
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залишились без водопостачання та електроенергії, а близько 4 000 людей не мають доступу до природного газу, 
який використовується для приготування їжі та опалення. 
 
Евакуація мирного населення. За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України, 21–22 березня з найбільш постраждалих місць було евакуйовано 15 083 особи, у тому числі 8 933 з 
Маріуполя до Запоріжжя та 4 750 із районів поблизу столиці. Повідомляється, що наразі органи державної влади 
України сприяли евакуації понад 190 000 осіб, і мільйони людей самостійно виїхали з найбільш постраждалих 
регіонів у західні частини країни та за кордон. За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій, на 23 березня узгоджено дев’ять евакуаційних коридорів. За даними Російської Федерації, 22 березня з 
постраждалих районів у бік Російської Федерації було евакуйовано 17 929 осіб. Загалом Російська Федерація 
повідомляє, що станом на сьогодні сприяла евакуації 384 111 осіб з непідконтрольної території та інших районів 
України до Російської Федерації. 
 

ГУМАНІТАРНЕ ФІНАНСУВАННЯ   
У зв’язку зі збільшенням благодійних внесків 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. Термін подачі заявок на виділення коштів продовжено до 25 
березня 2022 року. Для отримання докладної інформації щодо UHF надсилайте заявки на адресу: ocha-uhf@un.org.  
 

ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ 
За даними Президента України, за останні два тижні Україна отримала понад 100 000 тон гуманітарної допомоги від 
різних організацій та країн. Для сприяння отриманню допомоги Урядом України створено спеціальний веб-сайт 
help.gov.ua, на якому зазначені поточні потреби та отримана допомога. Водночас Російська Федерація повідомила, 
що станом на 23 березня на НПУТ Донецької та Луганської областей та в п’ять інших областей України (Запорізька, 
Київська, Чернігівська, Харківська та Херсонська) доставлено 4 554 тонни допомоги.  
 
22 березня, Уряд України прийняв постанову про внесення змін до правил доставки гуманітарної допомоги з-за 
кордону. Єдиним документом, який зараз необхідний для оформлення вантажу, є декларація із зазначенням 
відправника, одержувача, місця розвантаження вантажу та виду доставленої гуманітарної допомоги. Одержувачем 
гуманітарного вантажу може бути відповідна обласна військова адміністрація, міністерство або конкретна громада. 
Крім того, скасовано перелік товарів, які підлягають визнанню як гуманітарна допомога; жодних додаткових 
процедур для імпорту товарів, заявлених як гуманітарна допомога, не потрібно. Крім того, 14 європейських країн 
погодилися на бездозвільний транзит гуманітарних вантажів в Україну.  

22 березня Товариство Червоного Хреста України (ТЧХ) повідомило, що за останній тиждень ним було отримано 
понад 1 000 тонн гуманітарної допомоги від партнерів Міжнародного комітету Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця. Отримано продуктові набори, воду, ковдри, намети, ліки, аптечки, підгузки для дітей та дорослих, інші 
предмети гігієни, одяг та інші речі. Станом на 21 березня у звітах зазначено, що Адвентистське агентство розвитку 
та допомоги (ADRA) у партнерстві з Норвезькою радою у справах біженців (NRC) доставило в Україну 130 тонн 
товарів першої необхідності, включно з харчовими продуктами, ковдрами та іншими товарами. 
 
Громадська організація «Асоціація саперів України» (АСУ), партнер Кластера з питань захисту, забезпечила 
харчовими продуктами, медикаментами та будівельними матеріалами 391 людину, у тому числі 61 людину з 
інвалідністю, з Донецької, Київської, Луганської, Сумської та Харківської областей. Також АСУ надала допомогу 
речами 60 людям у медичних закладах Миколаївської області. Щонайменше 500 незахищеним сім’ям з дітьми було 
надано гуманітарну допомогу в 12 містах Донецької та Луганської областей (ПУТ) в рамках проєкту ЮНІСЕФ 
«Спільно». Українська мережа за права дитини оцінила потреби, закупила та доставила засоби гігієни, харчові 
продукти та теплий одяг щонайменше 527 дітям, у тому числі дітям з інвалідністю та дітям-переселенцям.  
 

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

  Освіта  

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
https://www.president.gov.ua/news/stvoreno-sajt-dlya-nadannya-adresnoyi-gumanitarnoyi-dopomogi-73753
https://help.gov.ua/ua
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/514714010218711
https://bit.ly/3CIe3lD
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Заходи реагування:  
• Міжнародна неурядова організація (МНО) «People in Need» (PIN) підтримує навчання майже 120 вчителів, щоб 

допомогти їм працювати з постраждалими дітьми. Крім того, PIN надає школам та вчителям сучасні ресурси для 
роботи з дітьми в поточних умовах.  

 
 Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС) 

Заходи реагування:  
• 21 березня до Львова прибув фахівець із телекомунікацій Групи оперативної підтримки ІТ та телекомунікацій 

Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), щоб провести подальше оцінювання у рамках підготовки до створення 
систем безпечної комунікації агенції у місті. Під час тижневої місії в Україні також буде проведено оцінювання 
потреб установ у Вінниці у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та систем безпечної комунікації.  

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

 Продовольча безпека та засоби до існування 
Потреби: 
• Особливо гострими потреби в харчових продуктах є на сході, зокрема в Маріуполі, Луганській області, Чугуєві та 

Ізюмі, Сумській області, насамперед у Сумах та Охтирці.  
  

• Харківська міська рада запросила термінову продовольчу допомогу в обсязі 50 тонн на тиждень. Якщо ваша 
організація може надати підтримку, зв’яжіться з Кластером для отримання додаткової інформації: 
info.ukraine@fscluster.org.  
 

Заходи реагування:   
• Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надало ДСНС у Сєвєродонецьку продовольчу допомогу для 

близько 1 500 людей (1 268 кг печива та 1 267 кг заморожених продуктів) для людей, які перебувають у 
бомбосховищах, та на громадські кухні. 

 
Прогалини та обмеження 
• Значні логістичні обмеження, в тому числі відсутність водіїв або транспортних засобів, перешкоджають 

перевезенню продуктів та інших предметів першої необхідності з відносно безпечних місць до найбільш 
постраждалих районів. Особливо складна ситуація склалася в Луганській області. 

 
• 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 
• Кластер охорони здоров’я продовжує отримувати запити від медичних закладів, 

державних органів та неурядових організацій на ліки, медичні товари та обладнання, 
зокрема на антибіотики, знеболюючі, кров і кровозамінники, рідини для 
внутрішньовенного введення, засоби індивідуального захисту, інфузійні насоси, 
кардіомонітори та комплекти першої допомоги.  

 
• В Україні наразі функціонує 70 пологових та перинатальних центрів у 398 лікарнях, 

частина з яких потрапила під обстріли, а їхня діяльність була частково припинена. Так, 
постраждали Житомирський перинатальних центр (потрапив під обстріл, робота відновлена 8 березня після 
ремонту), Харківський міський перинатальний центр у Салтівському районі (потрапив під обстріл, наразі працює з 
обмеженими можливостями), Попаснянська лікарня в Луганській області (ПУТ) та приватний пологовий будинок 
«Адоніс» у Києві. Багато постраждалих закладів використовують підвали для надання послуг.  

 
Заходи реагування:  
• За останні тижні Уряд Великобританії передав Україні понад 3,7 млн виробів медичного призначення, у тому числі 

понад 1,5 млн доз необхідних ліків, які надійшли до країни 21 березня.  
 

64 
підтверджений інцидент  
з медичними закладам 

та персоналом з   
24 лютого 

https://bit.ly/3CIe3lD
mailto:info.ukraine@fscluster.org
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• Інструмент відстеження звернень по допомогу Кластера охорони здоров’я використовується партнерами, щоб 
звітувати та реагувати на найнагальніші потреби у сфері охорони здоров’я. 

 
• Міністерство охорони здоров’я та Міністерство закордонних справ Ізраїлю розпочали будівництво польового 

госпіталю поблизу Львова.  
 

• Організація «Християнська допомога» співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України над наданням 10 000 
травматологічних комплектів для постраждалих цивільних.  

 
• У партнерстві з Прикордонною службою Польщі Міжнародна організація з міграції (МОМ) надала 1 000 медичних 

аптечок для українських прикордонників.  
 

• Фонд ООН у галузі народонаселення закупив міжвідомчі комплекти для забезпечення репродуктивного здоров’я в 
надзвичайних ситуаціях (IARH), які містять необхідні ліки, вироби та обладнання. Комплекти будуть 
використовуватися для надання пріоритетних послуг у сфері репродуктивного здоров’я в постраждалих районах 
із дефіцитом поставок. Перша партія із 183 комплектів IARH прибула до Львова та, за домовленістю з МОЗ і за 
погодженням з ключовими партнерами у сфері охорони здоров’я, буде відправлена до 7 лікарень та 2 мобільних 
бригад у 4 областях. Комплекти IARH забезпечують життєво важливі потреби приблизно 500 000 людей, які 
потребують базової та комплексної невідкладної акушерської допомоги та допомоги для новонароджених, 
планування сім’ї, а також допомоги у разі інфекцій, що передаються статевим шляхом, та клінічного лікування 
зґвалтування. 
 

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 працюють 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, а це 
найбільш уразливі групи, у віддалених районах, а також забезпеченню основними товарами, включаючи воду та 
продукти харчування, та терміново необхідними медикаментами для продовження лікування хронічних 
захворювань. 

 

 Логістика 
Заходи реагування: 
• Кластер логістики наразі займається картуванням діяльності партнерів в Україні та звертається за підтримкою до 

партнерів для проведення п’ятихвилинного опитування, яке можна пройти тут. 
 

• Станом на 23 березня Кластер логістики забезпечив транспортування 192,75 тонни допомоги до Івано-Франківська, 
Львова та Ужгорода і зберігання 83,5 тонни допомоги. Кластер логістики планує забезпечити транспортування 
770,8 тонни гуманітарної допомоги і надати 2 859 м3 складських приміщень. 

 
Недоліки:  
• Конкуренція за логістичні активи та послуги в Україні та в прикордонних районах продовжує зростати, оскільки все 

більше учасників збільшують обсяги реагування, що ускладнює гуманітарним організаціям забезпечення доступу 
до постачальників логістичних послуг. Процедури імпорту та митного оформлення й надалі залишаються для 
партнерів постійною проблемою. 

 
 Харчування 

Потреби: 
• Зараз Кластер харчування оновлює оцінки потреб населення, беручи до уваги останні дані про переміщення 

населення. Згідно з останніми оцінками, які очікують підтвердження, близько 300 000 дітей у віці від 0 до 11 місяців 
потребують програм харчування для немовлят і дітей раннього віку.  
 

32 000 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rErcAMjXGezLprxs8kfULu_slFfsPt-1Yw3xg87y21I/edit#gid=783758344
https://enketo.moda.wfp.org/single/43a3fa752d348e07b2cd73e8f0d6d52c
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•  Кластер харчування надає пріоритет допомозі людям у районах, де тривають активні 
бойові дії, та ВПО; діти віком до двох років вважаються найбільш вразливими до 
ескалації бойових дій через їх високу залежність від дитячих сумішей. 

 
Заходи реагування:  
• Кластер харчування проводить оперативне планування для встановлення місць та 

залучення партнерів для створення сприятливих середовищ для матерів та дітей, у постраждалих від конфлікту 
районах, зокрема для створення цілодобової «гарячої лінії» для вагітних та матерів-годувальниць, а також матерів 
дітей віком від 0 до 5 місяців.  
 

• Основна група з питань вигодовування немовлят у надзвичайних ситуаціях (IFE) розробляє стандартні навчальні 
матеріали з вигодовування немовлят та дітей раннього віку для навчання недієтологів в Україні, щоб допомогти 
місцевому населенню в питаннях харчування.  

 
Прогалини та обмеження 
• Більшість заходів реагування залишаються недостатньо фінансованими та знаходяться на стадії підготовки, а 

партнери працюють над залученням необхідних людських ресурсів. Кластер харчування також повідомляє про 
недостатню кількість місцевих партнерів-виконавців (НУО) та кваліфікованого персоналу, який міг би забезпечити 
впровадження заходів, пов’язаних із харчуванням, на місцях. Заплановано посилення їхніх спроможностей, у разі 
забезпечення необхідного фінансування. 

 
 Захист 

Потреби: 
• За даними Кластера з питань захисту, у місцях, де можливе спостереження, більшість 

переміщених осіб становлять люди з інвалідністю, люди похилого віку та представники 
меншин. Крім того, очікується, що проблеми фізичної мобільності та доступу до 
медичної допомоги для осіб з інвалідністю середнього та високого ступеня тяжкості, про 
які раніше повідомлялося, збільшаться із продовженням бойових дій.  
 

• Повідомлення про дітей без супроводу або відокремлених від батьків та дітей з дорослими у випадках, коли 
спорідненість не підтверджена, що прибувають до пунктів перетину кордону, свідчать про підвищений ризик 
торгівлі людьми та інших форм експлуатації та зловживань. Ще вищі ризики для дітей, евакуйованих з інтернатних 
закладів України та вивезених за кордон без узгодження з уповноваженими органами. 

 
• Евакуація, забезпечення місць проживання у безпечних зонах, надання інформації про пункти перетину кордону, 

розшук сімей, психосоціальна підтримка та допомога у сфері психічного здоров’я є одними з найбільш нагальних 
потреб. Місцева НУО, що надає послуги психосоціальної підтримки (ПСП) та допомогу в Дніпропетровській, 
Закарпатській та Харківській областях, повідомила про високий рівень стресу та тривожності серед переміщених 
осіб через страх, втрату членів сім’ї чи друзів та розділення сім’ї. 
 

• Кластер захисту створив інформаційну панель англійською та українською мовами, де відображаються результати 
збору даних, проведеного понад 20 партнерами в 16 областях України. Згідно з результатами, продовжується 
переміщення населення в західну частину України, більшість переселенців — з Київської та Харківської областей. 
Щонайменше 40 % нових переміщених осіб підтвердили свій намір їхати далі, що є збільшенням порівняно з 
оцінками минулого тижня (у середньому 20-30 %). 

 
Заходи реагування:  
Загальні заходи захисту:  
• Норвезька рада у справах біженців (NRC) створила у Львові центр підтримки та безкоштовну столову. Крім того, 

NRC продовжує надавати інформаційно-правову допомогу переміщеним особам для отримання соціально-
правового захисту та інших основних послуг. Протягом останніх тижнів 1,2 млн людей вже відвідали сторінку NRC 
у Facebook. 
 

• Національна НУО «Проліска» надала консультації з питань захисту 325 людям з Донецької області та послуги 
соціального супроводу 364 особам з Донецької та Луганської областей. Крім того, Міжнародна організація з міграції 
надала консультації 794 особам через «гарячу лінію» з питань протидії торгівлі людьми та мігрантам. З 25 лютого 
НУО «Центр розвитку Донбасу» (ЦРД) надала, серед інших видів допомоги, консультації з індивідуального захисту 
258 особам. NRC також надала дистанційні юридичні консультації 19 людям.  

дітей віком 0–11 
місяців, за оцінками, 

залишаються в 
районах активних 

бойових дій 

6,48 млн 
 ВПО в Україні  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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• НУО People in Need (PIN) надала психосоціальну підтримку (ПСП) через гарячі лінії та онлайн 103 людям із 

Бахмута, Добропілля та Слов’янська, а також інших населених пунктів Донецької області. Наразі понад 600 людей 
скористалися психосоціальними послугами, наданим PIN. Громадська організація Equilibrium забезпечила ПСП по 
телефону 40 особам. НУО ЦРД надала психосоціальні послуги п’яти особам.  
 

• НУО «Польська гуманітарна акція» (PAH) надала допомогу на дому 115 літнім людям у Донецькій, Луганській та 
Київській областях. У Чернівцях УВКБ ООН та партнери створили механізм перенаправлення для отримання 
послуг соціально-правового захисту в окремих випадків та допомагають координувати учасників у межах місцевої 
мережі. 

 
Захист дітей: 
• Фонд ЮНІСЕФ спільно з Українською мережею за права дитини, Мінсоцполітики та Національною державною 

службою запустили «гарячу лінію» для соціальних працівників та незахищених сімей з дітьми та опікунів і надав 
інформацію 2 000 людей, в тому числі за зверненнями до державних служб. Основні запити стосувалися 
переміщення в безпечні місця та доступу до гуманітарної допомоги і послуг для постраждалих дітей та їхніх сімей, 
психосоціальних послуг і рекомендацій щодо останніх змін у законодавстві. Крім того, Національна гаряча лінія 
для дітей (116-111), за підтримки ЮНІСЕФ, безпосередньо надала психосоціальні послуги та консультації 870 
дітям. 
 

• ЮНІСЕФ та громадська організація «Професійний розвиток» створили та облаштували куточки соціально-
емоційної підтримки на станціях метро Харкова і надали необхідні навчальні та розвиваючі матеріали для дітей 
дошкільного і шкільного віку. Надані матеріали містять навчальні матеріали для арт-терапії, гри, читання, навчання 
та емоційної підтримки. 
 

Гендерно зумовлене насильство (ГЗН):  
• Фонд ООН у галузі народонаселення створює та/або надає технічну допомогу для роботи 67 установ, які надають 

послуги захисту постраждалим від ГЗН в Україні. Наразі діють дві «гарячі лінії», які надають консультаційні та 
довідкові послуги особам, які пережили ГЗН. Також у Львові зараз створюється заклад, де жінки та дівчата 
безпосередньо одержують допомогу.   
 

• Фонд ООН у галузі народонаселення та партнери надрукували та почали розповсюджувати понад 450 000 листівок 
для вимушено переміщених жінок, які містять важливу інформацію щодо ГЗН та торгівлю людьми, а також про 
послуги допомоги щодо СРЗ та ГЗН. 330 жіночих наборів першої необхідності було роздано вимушено 
переміщеним жінкам з дітьми, людям похилого віку, вагітним жінкам та жінкам з інвалідністю через «Татохаби» в 
Вінниці, Запоріжжі, Одесі та Полтаві. Очікується, що найближчими днями до Ужгорода прибудуть додаткові 2 000 
жіночих наборів першої необхідності, які будуть відправлені до постраждалих міст на сході (Дніпро, Полтава, 
Харків). 
 

Прогалини та обмеження  
• За оцінками, понад 12 млн людей залишаються заблокованими в постраждалих районах або не можуть виїхати 

через підвищені ризики небезпеки, руйнування мостів і доріг, а також через брак ресурсів або інформації про те, 
де можна знайти безпечне місце та житло. Гуманітарні коридори з достатніми гарантіями безпеки для безпечної 
евакуації мирного населення продовжують залишатися найбільш гострою та нагальною потребою в Україні.  

  
 Житло та непродовольчі товари 

Потреби: 
• Розширення можливостей центрів для розміщення/тимчасового проживання 

переміщених осіб, а також надання житла, непродовольчих товарів та грошової 
допомоги, оскільки обсяги та масштаби переміщення збільшуються.  

 
Заходи реагування:  
• Протягом найближчих днів МОМ надасть близько 7 900 гігієнічних наборів серед 

найбільш незахищених людей з числа ВПО у Закарпатській області, додатково до  
18 000 ковдр, які були надані раніше.  
 

18 000 
ковдр надала МОМ у 
центри тимчасового 
проживання ВПО в 

Закарпатській області 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-21032022.pdf
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• Дванадцять вантажівок, які перевозили набори посуду, ковдри та балони з водою від Бюро гуманітарної допомоги 
USAID, відправилися зі складу Кластера логістики в Польщі до Львова. Крім того, МОМ отримала від USAID 6 
наметів зі складу в Ряшеві, Польща.   

 
• У Херсоні партнер УВКБ ООН «Десяте квітня» закупив предмети гігієни для близько 50 сімей, визначених як 

найбільш незахищені.  
 

• У Дніпропетровській області УВКБ ООН допомогло збільшити спроможності гуртожитку в П’ятихатках прийняти 
більше людей, надавши близько 180 непродовольчих товарів, зокрема матраців та ковдр. У Вільногірську 
(Дніпропетровська область) партнер УВКБ ООН «Право на захист» закупив 10 електричних плит і два 
водонагрівачі для колективних центрів, де по черзі перебувають близько 150 ВПО.  

 
• УВКБ ООН та його партнер NEEKA поставили 195 ковдр до 4 колективних центрів Чернівецької області, зокрема 

у Чернівці.  
 
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 матеріалів різняться залежно від регіону України.  

 
 Водопостачання, 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:  
• НУО PIN продовжує регулярно постачати безпечну питну воду для понад 15 000 людей у найбільш постраждалих 

районах сходу України. Крім того, PIN заповнює водою майже 20 цистерн поблизу Авдіївки та Вугледара (Донецька 
область), звідки шестилітровими каністрами воду доставляють в інші місця, водопостачання в яких постраждало 
внаслідок активних бойових дій.  

 
Прогалини та обмеження 
• Ключова інфраструктура сфери ВСГ була частково пошкоджена або повністю зруйнована. Через обмежений 

доступ виявлення та усунення пошкоджень ускладнюється. Через відсутність електроенергії в певних частинах 
країни перебої з водопостачанням 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 (БГД) 

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

 
 
Для НУО 
Якщо вам потрібна додаткова інформація про те, як розпочати роботу з надання гуманітарної допомоги в Україні, 
звертайтесь за адресою ochaukraine@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  

https://bit.ly/3CIe3lD
mailto:ochaukraine@un.org
mailto:bochorishvili@un.org
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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. 
 
НАБІР ЗА ПРОГРАМОЮ ВОЛОНТЕРІВ ООН (UNV) 
Оскільки установи ООН продовжують збільшувати обсяги заходів реагування, Програма волонтерів ООН (UNV) 
набирає волонтерів на місцях та онлайн для підтримки системних заходів реагування ООН 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для перегляду докладної інформації щодо отримання матеріалів 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  
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