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Including 6.3M IDPs2

* З 24 лютого по 28 липня 2022 р. надано допомогу в тій чи іншій формі 11,7 млн людей. Ця цифра представляє загальну кількість 
людей, що отримали допомогу, а не окремих бенефіціарів.

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
НАСЕЛЕННЯ 

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ  
ФІНАНСУВАННЯ (ДОЛ. США)

ЛЮДИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 
ДОПОМОГУ*

44млн 17,7млн 11,5млн $4,3млрд 11,7млн

Екстрене звернення: Україна
Серпнева редакція (березень - грудень 2022 року)

СВІТЛИНА НА ОБКЛАДИНЦІ
Краматорськ, Донецька область, Україна. 19 липня 2022 р. Жінка прибирає на балконі 
після того, як її квартира постраждала від ракетного удару. УКГС/Олександр Ратушняк

Цей документ є третьою ітерацією 
Екстреного звернення щодо України, яке 
було опубліковано 1 березня 2022 року 
й вже переглянуто в середині квітня. Це 
оновлене Екстрене звернення охоплює період 
10 місяців після початку війни в Україні, яка 
розпочалася 24 лютого 2022 року (тобто з березня 
по грудень 2022 року). Фінансові вимоги цього 
Екстреного звернення показують гуманітарні 
потреби з березня до кінця 2022 року, беручи 
до уваги стан фінансування та вже здійснені на 
сьогодні заходи реагування, а також реалістичний 
прогноз спроможностей реагування у другій 
половині року. Менший набір пріоритетних 

заходів, викладених у документі «Winter Priority 
Procurement and Repair Plan (План першочергового 
постачання і ремонтних робіт на зимовий період)», 
опублікованому наприкінці червня 2022 року, 
було внесено в це Екстрене звернення та 
доповнено іншими найважливішими заходами 
щодо підготовки до зимового періоду. До них 
належать (але не обмежуються ними) кошти на 
оплату житла й комунальних послуг, кошти чи 
сільськогосподарські засоби виробництва для 
фермерів для підтримки в підготовці до зими, 
ремонт систем опалення тощо. Це оновлення 
Екстреного звернення щодо України стане 
останньою ітерацією 2022 року.

Гендерно-віковий розподіл людей, які потребують допомоги

ЖІНОЧА СТАТЬ ЧОЛОВІЧА СТАТЬ

9,5млн 8,2млн

5,2млн
жінки

2,7млн
літні жінки

1,6млн
дівчинки

5млн
чоловіки

1,5млн
літні чоловіки

1,7млн
хлопчики
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Ч О Р Н Е  М О Р Е

АЗОВСЬКЕ МОРЕ

ВІННИЦЬКА

ВОЛИНСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ДОНЕЦЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ЛУГАНСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА
ОДЕСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

РІВНЕНСЬКА
СУМСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЧЕРКАСЬКА

ХАРКІВСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА

КРИМ

ЧЕРНІГІВСЬКА

КИЇВСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКАЗАКАРПАТСЬКА

Б І Л О Р У С Ь

У Г О Р Щ И Н А

П О Л Ь Щ А

Р У М У Н І Я

Р О С І Й С Ь К А
Ф Е Д Е Р А Ц І Я

С Л О В А Ч Ч И Н А

Р Е С П У Б Л І К А
М О Л Д О В А

Кишинів

Бухарест

Київ

2,5млн

764тис.

1,3млн

1,4млн
524тис.

160тис.

1,4млн

483тис.

777тис.

872тис.
919тис.

976тис.
552тис.

548тис.

634тис.

470тис.

389тис.

493тис.

424тис.

363тис.

400тис.

383тис.

358тис.

288тис.341тис.

Переміщення з України в сусідні країни

Розподіл ВПО за макрорегіонами

Розподіл людей, які потребують 
допомоги за областями

*Цифри показують кількість перетинів через 
міжнародні кордони (не кількість людей, які їх 
перетинають).

Крім того, 105 000 людей в’їхали в Російську 
Федерацію з Донецької та Луганської 
областей з 18 по 23 лютого.

Джерела: Країна та адміністративний поділ – ГІС ООН та Державне науково-виробниче 
підприємство «Картографія». Біженці – Зіставлення офіційних даних та УВКБ ООН (станом 
на 13 липня 2022 року). ВПО – МОМ.

Використані на карті межі, назви, а також позначення не означають їх офіційного визнання 
чи схвалення Організацією Об’єднаних Націй.

4,6млн

950
тис.

532
тис.

589
тис.

17тис.

1,3млн

832 503

1,6млн

РУМУНІЯ

МОЛДОВА

УГОРЩИНА

СЛОВАЧЧИНА

БІЛОРУСЬ
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

ПОЛЬЩА

ЗАХІД ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СХІД

КИЇВ

ПІВНІЧ

324тис.

431тис.

1,9млн1,4млн
1,6млн

668тис.

ПЕРЕМІЩЕННЯ

Розподіл людей, які потребують допомоги, за областями
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 КЛАСТЕР ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

ФІНАНСОВІ ПОТРЕБИ 
(ДОЛ. США)

Координація та управління об’єктами 
розміщення ВПО

0,7млн 0,5млн 42,0млн

Координація – – 23,1млн

Освіта 5млн 2,4млн 57,2млн

Телекомунікації в надзвичайних 
ситуаціях (ТНС)

– – 3,7млн

Продовольча безпека та засоби до 
існування 

9,3млн 5,2млн 905,4млн

Охорона здоров’я 14,5млн 9,5млн 310млн

Логістика – – 6,8млн

Багатоцільова грошова допомога 
(БГЦД)

– 6,3млн 1,72млрд

Харчування 0,7млн 0,4млн 25,2млн

Захист 17,7млн 7,8млн 411,9млн*

     Захист дітей 2,8млн 2,0млн 90,0млн

     Гендерно зумовлене насильство 3,7млн 1,3млн 64,2млн

     Протимінна діяльність 14,6млн 6,0млн 89,4млн

Житло та непродовольчі товари 11,2млн 4,1млн 477,2млн

Вода, санітарія та гігієна 16,0млн 11,5млн 310,0млн

ЗАГАЛОМ 17,7млн 11,5млн 4,29млрд

Секторальні показники

Including 6.3M IDPs2

* Потреби кластера з питань захисту в сумі 411,9 млн дол. США включають потреби щодо захисту дітей, з питань гендерно 
зумовленого насильства та протимінної діяльності.
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Огляд кризи 

Після п’яти місяців з початку війни в Україні 
гуманітарні потреби продовжують стрімко 
зростати. Мільйони людей по всій країні 
пережили місяці інтенсивних бойових дій, 
не маючи достатнього доступу до їжі, води, 
медичного обслуговування, освіти, захисту та 
інших необхідних послуг. Через масштабне 
руйнування цивільної інфраструктури сотні 
тисяч мешканців України залишились без житла 
та засобів до існування. Багато хто зараз живе 
в пошкоджених будинках або в будівлях, не 
пристосованих до суворого холодного сезону, коли 
мінусові температури можуть бути небезпечні для 
життя. Гуманітарні організації в Україні суттєво 
розширили масштаби своєї діяльності, охопивши 
понад 11,7 мільйона1 людей за перші п’ять місяців 
конфлікту. Погіршення ситуації та, як наслідок, 
постійна потреба в життєво необхідній допомозі, 
а також прогнози щодо потенційно суворого 
осінньо-зимового періоду спонукали переглянути й 
розширити Екстрене звернення щодо України, щоб 
забезпечити підтримку гуманітарного реагування 
до кінця 2022 року.

Війна в Україні не вщухає та продовжує 
спричиняти зростання гуманітарних потреб по всій 
країні, особливо на Донбасі та в деяких північних 
і південних областях. Потреби також зберігаються 
серед переміщених осіб, які сьогодні шукають 
безпеки в західних і центральних областях України. 
У результаті інтенсивних бойових дій і зіткнень з 
початку вторгнення Росії 24 лютого щонайменше 
17,7 мільйона людей потребують гуманітарної 
допомоги й захисту, що приблизно на 2 мільйони 
більше, як порівняти з квітнем, коли востаннє 
переглядали Екстрене звернення. З травня бойові 
дії та бойові зіткнення ще більше посилилися по 
всій лінії фронту, причому зіткнення й обстріли 
завдають тяжких утрат цивільному населенню, 
яке проживає в містах, контроль над якими 
нещодавно змінився, включно із Сєвєродонецьком 
і Лисичанськом, які наразі контролюються силами 
Російської Федерації та пов’язаними групами. 
У Донецькій області бойові дії, що тривають, 
надзвичайно ускладнюють життя цивільного 
населення в містах, які все ще перебувають під 
контролем української влади. Паралельно із цим 
на не підконтрольних урядові територіях (НПУТ) 
Донецької та Луганської областей гинуть і дістають 
поранення цивільні мешканці, ушкоджуються 
та руйнуються будинки й інші важливі об’єкти 
цивільної інфраструктури. 

Унаслідок частого застосування вибухової зброї 
у населених пунктах, включно з обстрілами з 
важкої артилерії, а також ракетними й авіаційними 
ударами, сотні мирних жителів загинули, були 
поранені або дістали каліцтва. Згідно з даними, 
перевіреними й підтвердженими Моніторинговою 
місією ООН з прав людини в Україні, з 24 лютого по 
31 липня 2022 року в Україні було зареєстровано 
12 584 постраждалих серед цивільного населення2, 
зокрема 5 327 загиблих і 7 257 поранених. 

Тенденції внутрішнього переміщення*

0

2  млн

4  млн

6  млн

8  млн

10  млн

23 лип.23 черв.23 трав.3 трав.17 квіт.1 квіт.16 бер.

6 478 000

7 139 000

7 707 000 8 029 000

7 134 000

6 275 000

6 645 000

* IOM, General Population Survey Round 7, 23 липня 2022 р.

https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-7-23-july-2022
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Справжні цифри, найімовірніше, є набагато 
вищими, але наразі вони вже перевищують 
підтверджені 10 982 постраждалі серед цивільного 
населення (3 404 загиблі й 7 578 поранених), про 
які повідомлялося протягом попередніх восьми 
років конфлікту на сході України. 

Мільйони людей, які були змушені залишити свої 
будинки протягом перших двох місяців війни, 
зараз намагаються повернутися до рідних місць, 
хоча у багатьох немає іншого виходу, окрім як 
шукати безпеки далеко від дому. Лише з травня 
по липень понад 5,5 мільйона людей, які були 
змушені залишити свої домівки по всій Україні, 
повернулися, переважно в Київ, східні і північні 
області країни. Проте динаміка переміщення 
залишається мінливою, і майже 60 % тих, хто 
повернувся додому, не почуваються в безпеці3. 
Водночас тисячі людей і зараз змушені залишати 
райони, де точаться активні бойові дії. За даними 
Міжнародної організації з міграції (МОМ), станом 
на липень 2022 року близько 6,6 мільйона осіб — не 
менше як 64 % з них жінки — усе ще намагаються 
знайти безпечне місце в різних регіонах України. У 
західних областях України внутрішньо переміщені 
особи (ВПО) намагаються знайти відповідне житло 
та дохід, що призводить до ризиків стати об’єктом 
експлуатації, гендерно зумовленого насильства 
й розділення сімей. Водночас надходять 
повідомлення про випадки соціальної напруги в 
громадах, що їх приймають. Крім того, за оцінками 
Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), 
станом на 3 серпня 2022 року понад 6,3 мільйона 
українських громадян проживають у різних 
європейських країнах4. 

Війна серйозно вплинула на сільське господарство 
в Україні, залишивши тисячі фермерів без доходу, і 
посилила продовольчу небезпеку серед уразливих 
груп населення. Найбільше постраждали ті, хто 
був переміщений унаслідок війни. За даними 
Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), 
20 % жителів України відчувають дефіцит 
продовольства, а кожна третя сім’я вдається до 
негативних стратегій пристосування. Ситуація 
особливо тривожна в східній і південній частинах 
країни, де кожна друга родина стикається з 
проблемами забезпечення продовольством. Крім 

того, майже 40 % сімей, очолюваних жінками, у 
районах, що постраждали від війни, відчувають 
нестачу продовольства й потребують підтримки 
для задоволення конкретних харчових потреб, 
особливо вагітні та жінки, що годують груддю. 
Люди із хронічними захворюваннями або 
інвалідністю також стикаються з проблемами, які 
лише зростають5. 

Оскільки кампанія зі збору врожаю 2022 року 
в Україні вже триває, фермери стикаються з 
проблемами збирання, зберігання й експорту 
своєї продукції. За оцінками Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у 
сезон збирання врожаю в Україні відбудеться 
20–30-відсоткове скорочення виробництва озимих 
зернових (кукурудзи й соняшника), оскільки 
фермери або не змогли посадити, або не зможуть 
зібрати врожай. В останні місяці все частіше 
надходять повідомлення про знищення родючих 
земель чи посівів під час бойових дій. Крім того, 
за даними ФАО, близько 14 % усіх сховищ, які 
використовують фермери, пошкоджено або 
зруйновано, а дефіцит місць для зберігання зерна 
під новий урожай оцінюється в 16,3 мільйона тонн. 
За збереження таких тенденцій дефіцит у новому 
сезоні може сягнути 20 мільйонів тонн.

Понад 5,7 мільйона дітей шкільного віку 
постраждали від війни, зокрема 3,6 мільйона 
— від закриття закладів освіти. Гострий і 
постійний вплив травм, пов’язаних із конфліктом, 
та зумовлений ними психологічний стрес 
також впливають на освіту й створюють ризик 
припинення відвідування шкіл і негативних 
механізмів пристосування. Міністерство освіти і 
науки України (МОНУ) повідомило, що на кінець 
липня по всій країні було пошкоджено близько 
2 200 закладів освіти, зокрема понад 220 повністю 
зруйновано. Крім того, близько 3 500 навчальних 
закладів використовують у гуманітарних цілях (як 
притулки, центри збору/розподілу гуманітарної 
допомоги, приготування їжі), що ще більше 
впливає на доступ до освіти. Узимку очікуваний 
брак електроенергії й палива посилить проблеми, 
пов’язані з можливістю українських дітей 
продовжувати навчання.
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Війна завдає величезної психічної травми 
людям, які бачать, як убивають і ранять їхніх 
близьких, руйнують їхні будинки й міста. Особливо 
страждають діти. Дівчинки, хлопчики й цілі 
сім’ї змушені справлятися зі втратою, горем, 
тривогою, страхом, незнанням місця перебування 
близьких, необхідністю залишати свої будинки та 
школи, бути свідками чи об’єктами насильства 
й ізоляції. Психосоціальний добробут дітей і їхня 
емоційна життєстійкість безпосередньо пов’язані 
з наявністю рутини й передбачуваності в житті, у 
якому доступ до шкільної спільноти, соціальних 
мереж та систем підтримки відіграє життєво 
важливу роль.

Масштабне руйнування цивільної інфраструктури 
надзвичайно ускладнило життя мільйонів людей 
і серйозно порушило роботу основних служб, 
особливо у сфері охорони здоров’я. Понад 70 % 
усіх випадків у світі, коли постраждали медичні 
установи, медичні працівники або пацієнти, 
— 434 із 615 зареєстрованих на сьогоднішній 
день — сталося в Україні. Ці випадки призвели до 
руйнування системи охорони здоров’я в той час, 
коли люди найбільше її потребують. Програми 
лікування туберкульозу, ВІЛ і вірусних гепатитів 
були порушені, що перешкоджає доступу до ліків, 
перериває тестування й затримує лікування. 
Особливо гостра ситуація склалася на не 
підконтрольних Уряду територіях (НПУТ), де люди 
стикаються із серйозними проблемами під час 
отримання медичної допомоги або необхідних 
ліків. За повідомленнями, через проблеми з 
доставленням товарів та послуг через лінію 
фронту в Донецькій і Луганській областях люди, 
які страждають на хронічні або інфекційні 
захворювання, включно з ВІЛ, туберкульозом 
(ТБ) та вірусним гепатитом, залишаються без 
життєво необхідного лікування. За даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
тоді як 92 % ВІЛ-клінік по всій країні продовжують 
надавати лікування, на Луганщині працюють лише 
9 % закладів лікування ВІЛ. 2020 року Україна 
посідала друге місце в Європейському регіоні 
бюро ВООЗ за рівнем нових діагностованих 
випадків ВІЛ-інфекцій і входила до числа 20 
країн із найбільшою розрахунковою кількістю 

випадків лікарсько-стійкого туберкульозу. По 
всій країні жінки стикаються з підвищеним 
навантаженням по догляду, відсутністю доступу 
до послуг сексуального й репродуктивного 
здоров’я або притулків з достатньою кількістю 
медичного приладдя для новонароджених і людей 
похилого віку. Доступ до основних ліків став 
проблематичним для людей з інвалідністю та 
хронічними захворюваннями. Трансгендерні люди 
також страждають через відсутність доступної 
гормональної терапії. 

У зв’язку з великим переміщеннями населення, 
посиленням соціального змішання та порушенням 
роботи служб вакцинації та спостереження 
зростає ризик спалахів захворювань, яким 
можна запобігти за допомогою вакцин. До війни 
охоплення вакцинацією проти поліомієліту, 
кору й гепатиту В вже було особливо низьким, 
а охоплення вакциною COVID-19 було одним 
із найнижчих у Європі. Крім того, почастішали 
повідомлення про шлунково-кишкові інфекції й 
бактеріальні захворювання. У кількох областях 
було зареєстровано випадки ботулізму, 
пов’язаного з вживанням зараженого м’яса й риби. 
Неінфекційні захворювання (НІЗ) також широко 
поширені в Україні через поведінкові й біологічні 
фактори ризику, особливо серед чоловіків. 
Доступ до основних медичних послуг і ліків має 
вирішальне значення для лікування НІЗ, особливо 
в людей похилого віку, багато з яких не змогли 
залишити місця бойових дій через обмежену 
мобільність. 

Доступ до послуг охорони здоров’я, основних 
медикаментів і ринкових товарів обмежений через 
відсутність безпеки та обмеження на пересування 
у зв’язку з бойовими діями, воєнним станом й 
комендантською годиною. У зв’язку зі зміною 
оперативної ситуації понад 200 медичних закладів 
опинилися поблизу лінії фронту або в районах 
зі зміненим контролем. У багатьох сільських 
населених пунктах немає аптек і медичних центрів. 
Ланцюжки постачання ліків, медикаментів і 
товарів загального користування було порушено, 
що призвело до виникнення невідкладних потреб. 
Багато дистриб’юторів більше не працюють, 
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а багато державних і гуманітарних запасів 
недоступні через активні бойові дії.

Пошкодження критично важливої інфраструктури 
серйозно вплинуло на доступ до водопостачання, 
особливо на не підконтрольних Уряду територіях 
Донецької області, Миколаєві та в містах, які зараз 
перебувають під контролем Російської Федерації, 
включно з Маріуполем та Сєвєродонецьком, 
збільшуючи ризик захворювань, що передаються 
через воду. На Донеччині тисячі людей отримують 
водопровідну воду всього на кілька годин раз 
на два дні. Влада України повідомила, що жителі 
Маріуполя змушені використовувати воду з калюж 
і колекторів, не призначену для пиття, оскільки 
можуть отримувати лише п’ять літрів питної 
води на людину на тиждень. Люди в Миколаєві 
також стикаються зі зростанням проблем із 
доступом до води для пиття або приготування 
їжі через руйнування опріснювальних та очисних 
споруд міста. Нещодавно пробурені свердловини 
обслуговують лише близько 5 % населення, а 
якість видобутої води часто нижча за стандартні 

вимоги. Також зростає попит і потреба в окремих 
громадських туалетах та об’єктах водопостачання, 
санітарії та гігієни для чоловіків та жінок у центрах 
компактного проживання, щоб знизити ризики у 
сфері захисту, зокрема для жінок і дітей.

У холодний сезон, що наближається, руйнування 
будинків і відсутність доступу до палива або 
електроенергії через пошкоджену інфраструктуру 
може стати питанням життя та смерті, якщо 
люди не зможуть обігріти будинки. За даними 
Уряду України, з початку війни в країні було 
пошкоджено або зруйновано понад 800 000 
будинків, і тисячі людей зараз живуть або 
в центрах компактного проживання, або в 
пошкоджених будинках, не маючи необхідного 
захисту від низьких температур холодної пори 
року. Крім того, приблизно 244 000 споживачів 
по всій країні, включно із сім’ями, комерційними 
підприємствами й такими службами, як-от школи 
та лікарні, не мають газопостачання, необхідного 
не тільки для приготування їжі, а й для обігріву 
приміщень. У Донецькій та Луганській, а також 

ЛИСИЧАНСЬК, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
14 червня 2022 р. Люди набирають воду з пожежної машини у Лисичанську. У місті немає водо-, електро-  та 
газопостачання через значні пошкодження, спричинені бойовими діями. УКГС/Олександр Ратушняк
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Харківській, Миколаївській і Запорізькій областях 
понад 620 000 споживачів не мають електрики у 
будинках, на підприємствах, у школах та медичних 
установах через пошкодження електричних мереж.

За прогнозами, у деяких районах країни очікується 
похолодання до -20 градусів за Цельсієм, що 
серйозно позначиться на мільйонах людей, які 
живуть в умовах, які не відповідають стандартам, 
не мають достатньої теплоізоляції або доступу 
до опалення. Крім того, багато постраждалих 
громад стикаються зі значними обмеженнями 
в доступі до наявних ринків твердого палива, 
пічок, зимового одягу й інших предметів першої 
необхідності в зимовий період. Доступність 
безпечного й недорогого транспорту до ринків 
також відрізняється у різних місцях. До районів, 
що особливо постраждали від обмежень доступу 

до ринків, входять Сумська й Харківська області, а 
також значні території Донбасу.

Надходить дедалі більше повідомлень про 
сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, 
та інші форми гендерно зумовленого насильства 
(ГЗН), скоєного щодо жінок і дівчат під час війни. 
Повідомляється, що ті, хто переміщається з однієї 
частини країни в іншу, на прикордонних пунктах, 
у транзитних центрах/центрах компактного 
проживання або в сховищах особливо не захищені 
й наражаються на високий ризик сексуальної 
експлуатації та наруги, сексуальних домагань, 
торгівлі людьми й економічного насильства. 
Повідомляється, що насильство з боку інтимних 
партнерів зростає в різних регіонах України 
й непропорційно сильно зачіпає жінок. Хоча 
спеціалізовані служби із запобігання ГЗН 
продовжують працювати в низці муніципалітетів 

Середньомісячна мінімальна температура із жовтня по березень 
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Використані на карті межі, назви, а також позначення не означають їх офіційного визнання чи схвалення Організацією Об’єднаних Націй.
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і багатьох великих містах (крім тих населених 
пунктів, де ведуться активні бойові дії), основні 
служби нині страждають від значних прогалин та 
обмежень. Серед них зміщення уваги державних 
служб із ГЗН на користь задоволення інших 
невідкладних потреб переміщених осіб, як-от 
житло, соціальний захист, догляд за пораненими. 
Зниження можливостей і без того перевантаженої 
системи охорони здоров’я реагувати на 
сексуальне насильство щодо жінок і дівчат 
також є проблемою, що посилюється нестачею 
ресурсів (людських та фінансових) у багатьох 
постачальників послуг, порушеними шляхами 
направлення до фахівців та обмеженим доступом 
внутрішньо переміщених осіб до життєво важливої   
інформації, включно з тим, як і де отримати 
спеціалізовані послуги з ГЗН.

Чоловіки стикаються з різними особливими 
проблемами, включно з обов’язковим 
військовим призовом, що впливає на їхню 
свободу пересування. Загалом, війна посилює 

нерівність, що існувала раніше, і створює нові 
проблеми як для жінок, так і для чоловіків країни. 
Населення України має чітко визначений гендерно 
диференційований профіль: 54 % відсотки 
складають жінки та 46 % — чоловіки, зокрема 
особливо багато жінок похилого віку. До початку 
конфлікту 24 лютого 71 % домогосподарств у 
районах поблизу колишньої «лінії розмежування» 
на підконтрольних Уряду територіях Донецької 
й Луганської областей очолювали жінки. Жінки 
з уразливих груп населення, особливо люди 
похилого віку, залишаються поза увагою й 
непропорційно страждають від руйнувань, 
викликаних війною. Водночас обмеження, які 
виникають для чоловіків, обумовлюють гендерні 
особливості руху переміщених осіб і біженців: 
64 % переміщених осіб — це жінки. Це створює 
проблеми як для жінок, так і для чоловіків у 
забезпеченні сімей і накладає додатковий тягар 
на жінок, які часто виконують неоплачувану роль 
доглядальниці/опікуна.
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Зміни заходів гуманітарного 
реагування

З початку війни гуманітарні організації 
в Україні швидко розширили свою 
діяльність з порятунку життів на сході 
країни й поширили допомогу на всі 
регіони країни. 

До кінця липня кількість гуманітарних партнерів 
збільшилася майже вчетверо й склала понад 
400 організацій проти приблизно 120 на початку 
війни. Гуманітарні заходи доповнюють постійні 
й неймовірні зусилля тисяч волонтерських груп 
та українських організацій громадянського 
суспільства, які ризикують життям, щоб підтримати 
тих, хто найбільше потребує допомоги. 

Збільшення гуманітар-
ного реагування 

Близько 11,7 мільйона людей по всій Україні 
отримали гуманітарну допомогу в тій чи іншій 
формі й послуги із захисту з боку гуманітарних 
організацій хоча б один раз з кінця лютого до 
липня 2022 року6. Це майже 8,9 мільйона людей, 
які кілька разів отримали продовольчу допомогу, і 
близько 4,4 мільйона осіб, які отримали критично 
важливу медичну допомогу по всій країні. Близько 
5,6 мільйона людей отримали доступ до чистої 
води й засобів гігієни, а близько 1 мільйона — 
допомогу з екстреним забезпеченням житлом 
чи предметами першої необхідності. Гуманітарні 
організації надали послуги соціально-правового 
захисту майже 5,1 мільйона осіб, а освітні послуги 
зараз отримують 200 000 дітей, які залишили свої 
домівки й школи. Крім того, 2,3 мільйона людей 
отримали багатоцільову грошову допомогу (БЦГД).

Зміни кількості людей, яким планувалося надати 
допомогу

Б І Л О Р У С ЬБ І Л О Р У С Ь

У ГО РЩ И Н АУ ГО РЩ И Н А

П О Л ЬЩ АП ОЛ ЬЩ А

Р У М У Н І ЯР У М У Н І Я

Р О С І Й С Ь К А
Ф Е Д Е РА Ц І Я
Р О С І Й С Ь К А
Ф Е Д Е РА Ц І Я

С Л О В АЧ Ч И Н АС Л О В АЧ Ч И Н А

Р Е С П У Б Л І К А
М ОЛ Д О В А

Р Е С П У Б Л І К А
М ОЛ Д О В А

0,75 млн - 1 млн
1млн+

0,5 млн - 0,75 млн
0,2 млн - 0,5 млн
< 0,2 млн

Б І Л О Р У С ЬБ І Л О Р У С Ь

У ГО РЩ И Н АУ ГО РЩ И Н А

П О Л ЬЩ АП ОЛ ЬЩ А

Р У М У Н І ЯР У М У Н І Я

Р О С І Й С Ь К А
Ф Е Д Е РА Ц І Я
Р О С І Й С Ь К А
Ф Е Д Е РА Ц І Я

С Л О В АЧ Ч И Н АС Л О В АЧ Ч И Н А

Р Е С П У Б Л І К А
М ОЛ Д О В А

Р Е С П У Б Л І К А
М ОЛ Д О В А

0,75 млн - 1 млн
1млн+

0,5 млн - 0,75 млн
0,2 млн - 0,5 млн
< 0,2 млн

Квітень 2022 р.
8,7 мільйона

Лютий 2022 р.
1,8 мільйона

Б І Л О Р У С ЬБ І Л О Р У С Ь

У ГО РЩ И Н АУ ГО РЩ И Н А

П О Л ЬЩ АП ОЛ ЬЩ А

Р У М У Н І ЯР У М У Н І Я

Р О С І Й С Ь К А
Ф Е Д Е РА Ц І Я
Р О С І Й С Ь К А
Ф Е Д Е РА Ц І Я

С Л О В АЧ Ч И Н АС Л О В АЧ Ч И Н А

Р Е С П У Б Л І К А
М ОЛ Д О В А

Р Е С П У Б Л І К А
М ОЛ Д О В А

0,75 млн - 1 млн
1млн+

0,5 млн - 0,75 млн
0,2 млн - 0,5 млн
< 0,2 млн

Серпень 2022 р.
11,7 мільйона
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Цей різноплановий підхід використовується під час 
масштабного реагування на надзвичайні ситуації 
з лютого 2022 року, комплексно задовольняючи 
різноманітні потреби населення з повагою до 
гідності людей, водночас сприяючи відновленню 
місцевої економіки. 

Масштабне розширення гуманітарного реагування 
в Україні стало можливим завдяки колективним 
зусиллям понад 400 організацій (більш ніж 60 % 
із них — це українські національні неурядові 
організації (НУО)) та щедрій і своєчасній підтримці 
донорів. До початку війни гуманітарні партнери в 
Україні надавали допомогу здебільшого на сході 
країни, по обидва боки «лінії розмежування» 
у Донецькій і Луганській областях. Сьогодні 
співробітники гуманітарних організацій працюють 
у всіх 24 областях, докладаючи всіх можливих 
зусиль, щоб доставити допомогу людям, 
які її потребують, де б вони не перебували. 
Гуманітарним партнерам довелося зіткнутися з 
повною зупинкою повітряного сполучення (як 
пасажирського, так і вантажного), пошкодженням 
транспортної інфраструктури, постійною загрозою 
з боку військових операцій, мін і боєприпасів, 
що не розірвалися, у зонах активного конфлікту, 
а також значними труднощами з доступом 
до населення. Гуманітарні партнери швидко 
адаптувалися до цих проблем за останні п’ять 
місяців, використовуючи різноманітні операційні

модальності — від грошової допомоги до 
допомоги в натуральній формі, від доставлення 
допомоги безпосередньо людям до співпраці 
з налагодженими мережами для забезпечення 
людям, які потребують допомоги.

Ситуація з доступом 

Перешкоди, запроваджені сторонами конфлікту, 
і небезпека вплинули на здатність гуманітарних 
організацій діставатись до людей у   районах, які 
сильно постраждали від війни, або проводити 
оцінки в містах і регіонах, які не перебувають 
під контролем українського Уряду. Гуманітарні 
організації в Україні не змогли провести оцінку 
впливу війни на гуманітарні потреби в оточених 
містах чи районах, де відбувалась зміна контролю. 
У Маріуполі й Херсоні перешкоди, запроваджені 
сторонами, не дозволили гуманітарним 
організаціям дістатися міст, і допомогу було 
надано лише частково. У Луганській області 
співробітники гуманітарних організацій, попри 
неодноразові звернення, не змогли отримати 
доступ до Сєвєродонецька, Лисичанська та інших 
районів після того, як російські сили й пов’язані з 
ними групи взяли міста під контроль.

Реагування також було вкрай обмеженим у 
містах поблизу лінії фронту, з обох боків, як через 
небезпеку, так і через труднощі з доступом. 
Люди, які вирішили залишитись у цих районах або 
не змогли їх покинути, не отримують необхідної 
допомоги. Переговори щодо встановлення 
гуманітарних режимів тиші здебільшого не мали 
успіху, а небезпека, спричинена застосуванням 
вибухової зброї в населених пунктах, 
спостерігається з кінця березня. Гуманітарні 
організації взаємодіють зі сторонами щодо вжиття 
попереджувальних заходів і заходів готовності 
для підтримки цивільного населення, для якого 
існує загроза, зокрема щодо створення або 
поліпшення житла, створення резервних запасів, 
заходів раннього попередження, превентивної 
гуманітарної евакуації та переселення. Гуманітарне 
реагування також є невідкладним і вимагає від 
сторін погодження режимів тиші чи гуманітарних 

Зміни кількості людей, яким було надано допомогу

1  млн

2  млн

3  млн

4  млн

5  млн

6  млн

7  млн

8  млн

9  млн

10  млн

11  млн

12  млн

28 лип.28 черв.28 трав.28 квіт.28 бер.24 лют.

Поточний 
показник
11,7млн

Початок 
бойових дій
500тис.

0
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коридорів, чи локального припинення вогню, 
щоб забезпечити можливість надання екстреної 
допомоги чи безпечної евакуації цивільних осіб, які 
опинилися в зоні бойових дій.

Хоча з початку війни спостерігаються зрушення 
щодо гуманітарного доступу, проблеми з 
реагуванням на території поза урядовим 
контролем зберігалися протягом п’яти місяців 
бойових дій. Це відбувалося, попри неодноразові 
заклики Організації Об’єднаних Націй та 
організацій з надання гуманітарної допомоги. З 
початку війни в   лютому гуманітарні організації 
взаємодіяли зі сторонами на найвищому рівні 
та закликали їх виконувати свої зобов’язання 
з міжнародного гуманітарного права та прав 
людини, зокрема гарантувати безпеку й захист 
цивільного населення в Україні, а також безпечний 
прохід для гуманітарних працівників, щоб вони 
могли надавати екстрену допомогу. 

Загалом доступ до підконтрольних Уряду 
територій став відносно простішим. По всій 
країні ситуацію й динаміку доступу можна 
поділити на дві широкі категорії. Перша категорія 
охоплює внутрішньо переміщених осіб, громади, 
що їх приймають, і людей, які мешкають на 
підконтрольній Уряду України території, зокрема 
ті міста чи регіони, які нещодавно повернулися 
під контроль Уряду, як-от передмістя Київської 
області, Чернігівська й Сумська області. У цих 
районах доступ був відносно менш обмеженим і 
більш передбачуваним, попри поодинокі інциденти 
у сфері безпеки. Друга категорія — це райони, 

де активні бойові дії посилилися, або ті, які не 
контролює Уряд України, особливо в східних і 
південних областях, де доступ до постраждалого 
внаслідок конфлікту населення може бути дуже 
складним, а іноді й неможливим.

Гуманітарні партнери швидко та оперативно 
долали труднощі з доступом, які виникли під час 
гуманітарного реагування для підтримки людей, 
які були переміщені внаслідок війни й шукають 
притулку в західних і центральних областях 
країни. У цих районах раніше не проводилися 
військові дії та/або вони не зазнавали 
безпосереднього впливу тривалих бойових дій. 
Ці проблеми мали здебільшого бюрократичний 
характер, зокрема у зв’язку з воєнним станом 
та призовом на військову службу національних 
співробітників чоловічої статі призовного віку, 
а також з відсутністю ясності щодо процесу 
реєстрації новостворених національних і 
міжнародних НУО7. Уряд України, зі свого боку, 
продемонстрував готовність сприяти гуманітарним 
заходам, запровадивши низку адміністративних 
послаблень, як-от 90-денний безвізовий режим 
для гуманітарних працівників8 і звільнення від 
призову національних співробітників ООН. Уряд 
також ухвалив нове законодавство, пов’язане 
з гуманітарним реагуванням, для розв’язання 
питань, пов’язаних з реєстрацією НУО. 
Гуманітарним працівникам також доводилося 
долати проблеми, пов’язані з нестачею палива й 
відсутністю передбачуваних великомасштабних 
транспортних потужностей і запасів. 
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Полтава

Черкаси

Кропивницький

Запоріжжя

Херсон

Луганськ

Дніпро

Донецьк

Сімферополь

Харків

Миколаїв

Суми

Севастополь

Чорне море

Азовське море

¯

Місця військових дій

Адміністративний
центр області/регіону

Лінія фронту

Область

Район(24 лютого - 7 липня) 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯСумськаЧернігівська

Київська

Черкаська

Харківська

Луганська

Кіровоградська Дніпропетровська

Донецька

Полтавська

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Одеська

Автономна
Республіка

Крим

Вища інтенсивність
військових дій

Нижча інтенсивність
військових дій

Території,
не підконтрольні
Уряду України

Джерела Військові дії: відкриті джерела. ВПО: МОМ. Біженці: УВКБ ООН. Адміністративні межі: ГІС ООН та Державне науково-виробниче підприємство
«Картографія». Території, не підконтрольні Уряду України: Інститут дослідження війни та Проєкт критичних загроз Американського інституту підприємництва.
На карті відсутні назви постраждалих міст, щоб зберегти візуальну читаність. Показані межі та назви, а також позначення використані на цій карті, не означають
офіційного схвалення чи прийняття Організацією Об’єднаних Націй.

Огляд районів бойових дій і не підконтрольних уряду територій
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Короткий огляд ситуації з гуманітарним доступом у 
районах активних бойових дій та/або на не підконт-
рольних уряду територіях: 

1. Гуманітарний доступ до районів уздовж лінії 
фронту на підконтрольному уряду боці, переважно 
в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській і 
Харківській областях. Надзвичайно нестабільна 
безпекова ситуація, недоступність доріг та 
обмежені можливості реагування на місцях є 
одними з основних проблем доступу, з якими 
стикаються гуманітарні організації, що працюють 
уздовж лінії фронту. Доставлення до віддалених 
районів виявляється надзвичайно складним 
завданням, а покладання на волонтерські мережі 
може спричинити побоювання, пов’язані з 
передачею ризиків і дотриманням гуманітарних 
принципів. Для відвідання цих районів міжвідомчі 
автоколони часто є єдиним можливим способом, 
зокрема для завчасного доставлення вантажів 
у районах, де можлива зміна контролю. Участь 
місцевих органів влади в зберіганні й розподілі 
гуманітарної допомоги може спричиняти 
конфлікти щодо дотримання принципів 
нейтральності, неупередженості й цільового 
використання допомоги. 

2. Гуманітарний доступ до районів, які 
перебувають під контролем сил Російської 
Федерації та пов’язаних з ними угруповань. Доступ 
через лінію фронту до цих районів — окремих 
районів Донецької, Запорізької, Луганської, 
Миколаївської, Харківської та Херсонської 
областей — неможливий з початку війни, попри 
численні спроби. Гуманітарні працівники не змогли 
провести оцінку впливу війни на гуманітарні 
потреби в оточених містах чи населених пунктах, 
які наразі не перебувають під контролем Уряду 
України. Волонтерські мережі в цих районах, що 
підтримуються низкою НУО (як національних, 

так і міжнародних), продовжують надавати 
дуже обмежену допомогу, водночас наражаючи 
себе на безліч ризиків. Повідомляється також 
про проблеми, пов’язані з перенаправленням 
допомоги. У Маріуполі й Херсоні через перешкоди, 
запроваджені сторонами конфлікту, гуманітарні 
організації не змогли дістатися міст, і надали 
лише обмежену допомогу. Гуманітарна спільнота 
продовжує вести перемовини про доступ через 
лінію фронту, використовуючи автоколону чи інші 
форми допомоги. 

3. Доступ до районів Донецької й Луганської 
областей, які до початку повномасштабного 
вторгнення не контролювалися Урядом України. 
Доступ через «лінію розмежування» в ці райони 
неможливий з 24 лютого, що погіршило проблеми, 
які існували раніше, включно з бюрократичними 
вимогами, відсутністю банківської системи й 
військовим призовом національних гуманітарних 
співробітників чоловічої статі. Попри перешкоди, 
низка міжнародних організацій, які були присутні 
в цих районах до війни, зокрема установи ООН, 
продовжують вести обмежену гуманітарну 
діяльність безпосередньо або через місцевих 
партнерів-виконавців, наскільки це можливо. 
Гуманітарна спільнота продовжує вести 
адвокаційну роботу на кількох рівнях, щоб 
забезпечити доступ до цих районів. Різні умови 
вивчаються та обговорюються на найвищому рівні.
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ЛИСИЧАНСЬК, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

16 червня 2022 р. Жінка в автобусі волонтерів очікує на евакуацію з постраждалого від війни Лисичанська. 
УКГС/Олександр Ратушняк
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Припущення для цілей планування 

Бойові дії, що продовжуються й 
посилюються, імовірно, ще більше 
посилять гуманітарні потреби по всій 
Україні в другій половині 2022 року. 

Гуманітарна ситуація, імовірно, залишиться 
складною через масові руйнування, зумовлені 
п’ятьма місяцями війни, у поєднанні з 
безпрецедентним переміщенням цивільного 
населення й початком холодного періоду року. 
Оскільки війна, імовірно, затягуватиметься, буде 
потрібна постійна та комплексна гуманітарна 
допомога для задоволення життєво важливих 
потреб мільйонів українців, ураховуючи 
обмежені можливості місцевої й національної 
влади впоратися із ситуацією, що погіршується. 
Гуманітарні працівники повинні будуть шукати 
новаторські способи задоволення росту потреб і 
підтримки масштабів реагування, зокрема шляхом 
більшого запровадження заходів щодо створення 
робочих місць та ремонту найважливіших 
об’єктів інфраструктури, як-от водо-, газо- й 
електропостачання. 

Проблеми з доступом, вірогідно, збережуться, 
особливо на територіях поза урядовим контролем, 
а гуманітарні оперативні спроможності 
залишатимуться стабільними. За нинішніх 
тенденцій динаміки конфлікту небезпека й 
перешкоди, запроваджені сторонами, як і раніше, 
позначатимуться на діяльності організацій. 
Це, імовірно, вплине на допомогу в районах, 
які перебувають під контролем сил Російської 
Федерації та пов’язаних із ними угруповань, а 
також на лінії фронту на сході й півдні України. 
Спроможності гуманітарного реагування, 
ймовірно, залишаться стабільними, при цьому 
продовжаться та активізуватимуться зусилля 
щодо надання підтримки по всій країні, зокрема 
для найбільш постраждалих спільнот та у 
важкодоступних районах. 

Попри те, що за прогнозами очікуються 
складні погодні умови взимку 2022–2023 
років, можливості пристосування — на 
загальнодержавному, обласних рівнях і на рівні 
домогосподарств, — імовірно, зменшуватимуться, 
через значний вплив конфлікту як у фізичному, 
так і в економічному плані. Потреби вразливих 
домогосподарств в Україні зазвичай 
загострюються в зимові місяці, а війна, імовірно, 
призведе до критичнішої ситуації наступного 
осінньо-зимового періоду. Вичерпання фінансових 
ресурсів Уряду України може знизити його 
здатність надавати допомогу найбільш вразливим 
мешканцям країни. 

Пересування людей, вірогідно, 
залишиться мінливим.

Переміщення, імовірно, збільшиться до холодної 
пори року, що може призвести до збільшення 
потреб. Попри те, що понад 5,5 мільйона 
внутрішньо переміщених осіб повернулися додому, 
а загальна кількість людей, змушених залишити 
рідні місця в результаті війни, з травня поступово 
скорочується, за повідомленнями, вразливість 
серед переміщених сімей залишається високою. 
46 % становлять сім’ї з дітьми віком від 5 до 
17 років, 38 % — особи віком від 60 років, 30 % 
— люди з хронічними хворобами, 20 % — люди 
з інвалідністю, 4 % — вагітні жінки й жінки, що 
годують грудьми9. Настання холодів принесе 
додаткові проблеми та, можливо, нову хвилю 
переміщень у разі вимкнення опалення. Люди, які 
живуть у регіонах, які відчувають нестачу гарячої 
води, газу та електрики, найімовірніше, спробують 
знайти допомогу далі від місця постійного 
проживання. Крім того, близько 3 % з більш ніж 
6,6 млн переміщених осіб по всій Україні мешкають 
у центрах компактного проживання, багато з 
яких є навчальними закладами, які необхідно 
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звільнити до початку навчального року у вересні. 
Тим, хто живе в пошкоджених будинках або 
центрах компактного проживання, також потрібна 
допомога, щоб пережити сувору зиму, зокрема газ 
та інші матеріали для опалення будинків. 

Початок навчального року, імовірно, зумовить 
додаткове повернення внутрішньо переміщених 
домогосподарств у райони постійного 
проживання10. Нещодавнє опитування Кластера 
з питань захисту серед перших осіб, що 
повернулися, показало, що це переміщення 
супроводжується проблемами у сфері соціально-
правового захисту, зокрема пов’язаними з 
руйнуванням будинків і громадських об’єктів 
та наявністю вибухонебезпечних предметів-
залишків війни (ВЗВ). Водночас багато 
переміщених осіб, імовірно, залишаться у місцях 
переміщення: понад 50 % домогосподарств 
повідомляють про відсутність доходу, 41 % 
повідомляють про втрату майна та 35 % про 
побоювання щодо безпеки дітей згідно з 
опитуванням, проведеним у травні 2022 року11. 
Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які нині 
проживають у школах, а також підтримка щодо 
альтернативних варіантів житла є невідкладним 
і важливим завданням, поміж іншого, до 
настання зими.

Хоча кількість повернень подвоїлася з 
приблизно 2,8 мільйона в середині квітня до 
понад 5,5 мільйона в липні, важко визначити, 
чи є вони постійними чи тимчасовими. 
Відповідно до моніторингових звітів у сфері 
захисту12, повернення в основному мотивовані 
поєднанням проблем інтеграції (наприклад, 
туга за домівкою та непристосованість), 
виснаженням фінансових ресурсів, неможливістю 
знайти відповідні варіанти для проживання та 
страхом утратити роботу в місці походження, 
а не завдяки поліпшенню безпекової ситуації 
в місцях походження. Паралельно із цим 
безпекова ситуація, включно із забрудненнями 
мінами й вибухонебезпечними предметами–
залишками війни (ВЗВ), залишається для 
багатьох проблемою та причиною, через яку 
люди повідомляють, що вони можуть знову 
переїхати. Попри збільшення повернень за 
останні два місяці, не всі змогли повернутися 
через пошкодження чи руйнування їхніх будинків 
та сильне забруднення наземними мінами та ВЗВ 
у районах повернення, що потребує невідкладної 
уваги та дій, особливо напередодні зимових 
місяців. Тиск на ВПО через їхню нездатність 
дозволити собі відповідне тимчасове житло 
або повернутися додому робить їх особливо 
вразливими для експлуатації. Оскільки 
переміщення населення залишається дуже 
динамічним і мінливим, гуманітарне реагування 
має залишатися гнучким та адаптованим, 
щоб своєчасно та ефективно реагувати на 
будь-які потреби.

Виснаження механізмів пристосування 
та збільшення потреб

Декілька місяців війни виснажують обмежені 
ресурси й механізми пристосування сімей, 
збільшуючи залежність від гуманітарної 
допомоги. Оскільки українська економіка 
перебуває на шляху до прогнозованого Світовим 
банком13 скорочення до 45 % до 2022 року, 
українські сім’ї опиняються на надзвичайно 
високому рівні вразливості. За оцінками ПРООН, 
за такого скорочення від 64,5 % до 90,5 % сімей 

Тенденції повернення*

* IOM, General Population Survey Round 7, 23 липня 2022 р.
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у країні зіткнуться з грошовою бідністю, що 
вдвічі перевищує рівень, що прогнозується 
за відсутності ескалації війни у   2022 році14. 
Виснаження ресурсів домогосподарств 
збільшить потреби в зимові місяці, що 
призведе до критичного поєднання низьких 
температур, вразливості домогосподарств і 
макрофінансових проблем. 

Доступ до основних послуг, включно з 
водопостачанням, медичними послугами, 
освітою та соціально-правовим захистом, 
найімовірніше, залишиться обмеженим у деяких 
частинах країни, особливо на сході й півдні. Ліки 
та медичні послуги, як і раніше, залишаються 
актуальною проблемою: 28 % переміщених осіб 
по всій країні повідомляють про відсутність 
таких послуг15. Зростає потреба у фінансовій 
підтримці. Вразливість серед переміщеного 
населення є високою: 64 % становлять жінки, 
38 % переміщених сімей мають принаймні одну 
літню людину (у віці 60 років і старше), в одній 
третині є принаймні один член сім’ї із хронічним 
захворюванням, а одна п’ята повідомляє про 
одного або кількох членів сім’ї з інвалідністю. 
Крім того, ці вразливі групи населення часто 
мають складні медичні потреби, які навряд 
чи можуть бути повністю задоволені за 
поточних обставин.

За даними Кластера з питань захисту на липень 
2022 року, понад 2 мільйони людей, як і раніше, 
потребують допомоги у сфері захисту, переважно 
в Сумській, Херсонській та Чернігівській областях. 
Конкретна допомога людям з інвалідністю та 
літнім людям (особливо серед переміщених осіб), 
така як надання технічних засобів реабілітації 
інвалідів, залишається суттєвою прогалиною у 
всіх регіонах, оскільки люди не мають коштів на 
їх придбання. Потреба допомоги постраждалим 
від мін або інших вибухонебезпечних предметів 
є особливо високою, враховуючи величезну 
прогалину, що існувала до війни, і суттєве 
збільшення кількості людей, які постраждали від 
забруднення мінами та ВЗВ з лютого 2022 року, 
зокрема в районах, куди, як повідомлялося, 
поверталися люди. Попри розширення надання 
спеціалізованих послуг з подолання гендерно 

зумовленого насильства, з початку військової 
операції зросла кількість постраждалих від 
різних форм насильства — за ознакою статі, у 
тому числі побутового насильства, сексуального 
насильства, у тому числі сексуального 
насильства, пов’язаного з конфліктом. А також 
зросла кількість постраждалих від торгівлі 
людьми з метою сексуальної експлуатації. Також 
інші постраждалі ще не мають повного доступу 
до міжсекторальних послуг щодо гендерно 
зумовленого насильства у всіх постраждалих 
областях України. 

З травня 2022 року підхід Уряду України до 
фінансової допомоги, що надається переміщеним 
особам, став більш вибірковим, з вужчими 
критеріями відповідності встановленим вимогам, 
орієнтованими лише на дві групи. Перша група, 
яка має право на отримання допомоги, — це ті, 
хто переїхав з районів бойових дій, районів, які 
зараз окуповані, та/або районів, які залишаються 
в блокаді16. Друга група — це переселенці, 
будинки яких зруйновані або непридатні для 
проживання у зв’язку з завданими збитками 
та які звернулися за державною компенсацією 
відповідних збитків, у тому числі через єдину 
державну онлайн-платформу. Ця зміна у політиці 
означає, що низка вразливих переміщених осіб, 
які відповідають цим критеріям, імовірно, стануть 
більш залежними від гуманітарної допомоги. 
Для громад, що приймають ВПО, підтримка 
Уряду в розмірі 450 гривень (приблизно 15 
доларів США) на одну переміщену особу на 
місяць навряд чи буде достатньою для покриття 
рахунків за комунальні послуги, особливо в 
зимові місяці. Це посилить тиск на гуманітарні 
організації з метою забезпечення можливості 
людям в Україні отримати доступ до основних та 
життєво важливих послуг, і вимагатиме постійних 
гуманітарних заходів у найближчі місяці, навіть 
якщо війна закінчиться вже зараз. 
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Стратегічні цілі

СЦ № 1
Надавати своєчасну життєво необхідну 
багатосекторальну допомогу постраждалим 
від війни людям, відповідно до гуманітарних 
принципів, з урахуванням їхніх відгуків 
та гендерних, вікових особливостей та 
різноманітності потреб.

Дотримуючись гуманітарних принципів нейтральності, 

неупередженості та незалежності, гуманітарні організації 

мають надавати підтримку всім людям в Україні, 

які потребують допомоги, де б вони не знаходились, 

у тому числі за допомогою скоординованого 

мультисекторального підходу в місцях компактного 

проживання. Рятувати життя людей, забезпечуючи 

їм необхідний захист, житло, медичні послуги, 

непродовольчі товари, продовольчу безпеку та засоби 

до існування, послуги водопостачання, санітарії, гігієні 

та освіти, відповідно до статі та віку та запобігаючи 

розлученню сімей під час евакуації чи переселення. 

Розширювати та забезпечувати мультисекторальну 

підтримку шляхом надання багатоцільової грошової 

допомоги для комплексного задоволення різноманітних 

гуманітарних потреб постраждалих людей, враховуючи 

їх стать, вік та потреби людей з інвалідністю, 

пропонуючи їм гнучкість та гідність у виборі способів 

задоволення потреб. Збільшувати заходи логістики 

та телекомунікацій у надзвичайних ситуаціях, щоб 

забезпечити ефективне реагування. Взаємодіяти з 

постраждалими громадами для того, що планування 

реагування ґрунтувалось на їхніх потребах і щоб були 

наявні методи зв’язку для направлення скарг і відгуків 

та реагування на них, а також для забезпечення 

підзвітності перед постраждалим населенням.

СЦ № 2
Захищати постраждалих унаслідок конфлікту 
людей та цивільну інфраструктуру та виступати 
за те, щоб сторони конфлікту виконували 
свої зобов’язання згідно з міжнародним 
гуманітарним правом. 

Захищати, запобігати та мінімізувати фізичну 
шкоду цивільному населенню та цивільній 
інфраструктурі, у тому числі шляхом переговорів 
зі сторонами конфлікту щодо виконання їхніх 
зобов’язань згідно з нормами міжнародного 
гуманітарного права та міжнародного права з 
прав людини. Проводити моніторинг у сфері 
захисту, створювати спеціалізовані служби захисту, 
надавати спеціалізовані послуги у сфері захисту, 
інформувати щодо ризиків вибухонебезпечних 
предметів, а також надавати допомогу потерпілим 
від мін у місцях прибуття та/або проживання 
внутрішньо переміщених осіб, включаючи центри 
компактного проживання, та у місцях повернення, 
забезпечуючи реагування відповідно до статі і віку. 
Взаємодіяти з громадами для отримання запитів, 
відгуків та скарг та адаптування реагування 
відповідним чином. Зміцнювати зв’язки з 
громадами та збільшувати заходи запобігання 
сексуальній експлуатації та сексуальній нарузі над 
людьми, які постраждали від кризи. Збільшувати 
масштаби реагування, мінімізації та попередження 
гендерно зумовленого насильства та розширення 
інформації та комунікації про сексуальне 
насильство, пов’язане з конфліктом. 
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СЦ № 3 
Сприяти наданню основних та гендерно 
спрямованих послуг, розроблених на основі 
заявлених потреб громад, як у районах, які 
постраждали від конфлікту, так і в місцях, де 
приймають переміщених осіб. 

Забезпечувати реагування на масштабні 
руйнування та пошкодження життєво важливої   
цивільної інфраструктури, включаючи системи 
охорони здоров’я, освіти, водопостачання та 
газопостачання, у тісній співпраці з місцевою 
владою та організаціями у сфері розвитку. В тому 
числі шляхом доставлення критично необхідних 
матеріалів, проведення ремонтів для відновлення 
життєво важливих і необхідних послуг, а також 
забезпечення телекомунікацій в надзвичайних 
ситуаціях, послуг логістики, водопостачання, 
санітарії та гігієни (включаючи менструальну 
гігієну), освіти, соціально-правого захисту, 
допомоги у випадках гендерного насильства та 
медичних послуг, які доступні та відповідають 
різним потребам жінок, чоловіків, хлопчиків 
та дівчинок, людей з інвалідністю та людей 
похилого віку. Забезпечувати участь постраждалих 
людей у   розробці, плануванні та оцінюванні 
заходів реагування.
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Стратегія реагування 

У рамках цього переглянутого Екстреного заклику 
потрібно 4,29 мільярда доларів США для надання 
гуманітарної допомоги та захисту відповідно до 
гуманітарних принципів 11,5 мільйона людей 
по всій Україні, більше ніж половину з яких 
становлять жінки. Гуманітарні працівники будуть 
використовувати п’ять основних стратегій, 
що ґрунтуються на припущеннях планування, 
оперативних можливостях та реаліях доступу, 
щоб визначити пріоритетність життєво важливої   
допомоги на період з березня по грудень 2022 року.

1. Орієнтованість заходів реагування на потреби 
людей, забезпечення гендерної рівності та 
центральної ролі соціально-правового захисту. 
Забезпечення того, щоб гуманітарна допомога 
задовольняла особливі потреби жінок, 
чоловіків, дівчинок і хлопчиків, які перебувають 
у вразливому становищі і належать до різних 
маргіналізованих груп, керуючись стратегією 
Гуманітарної команди країни щодо центральної 
ролі соціально-правового захисту. Кожен 
кластер має забезпечити відповідність 
гуманітарним принципам, реалістичність 
та здійсненність запропонованих заходів, а 
також їхню придатність та доступність для 
всіх гендерних і вікових груп. Такий підхід 
включає посилення підзвітності перед 
постраждалим населенням, запобігання 
сексуальній експлуатації та нарузі, поліпшення 
обміну інформацією та повідомленнями 
про всі форми гендерно зумовленого 
насильства, включаючи сексуальне 
насильство, пов’язане з конфліктом, та 
торгівлю людьми. Гуманітарні працівники 
будуть прагнути до того, щоб реагування 
враховувало гендерні та вікові особливості, 
забезпечувати регулярний збір даних із 
розподілом за статтю, віком та з урахуванням 
інвалідності, а також просувати заходи 

соціально-правового захисту в усіх аспектах 
гуманітарних програм. Під час реагування 
мають враховуватись права жінок, ЛГБТКІА+ 
та феміністських цивільних організацій 
для сприяння локалізації та подальшому 
підвищенню гендерної сприйнятливості та 
інклюзивності. Гуманітарне реагування буде 
координуватися із зусиллями у сфері сталого 
відновлення, а також з поточними зусиллями 
щодо підтримки спроможності Уряду у сфері 
соціального захисту та надання базових 
послуг, дотримуючись при цьому гуманітарних 
принципів.

2. Забезпечення пріоритету підготовки до зими 
та відповідних заходів. У рамках переглянутого 
Екстреного звернення критично важливі 
заходи щодо підготовки до зими, спрямовані 
на забезпечення опалення, безпечних 
та гідних умов життя як для внутрішньо 
переміщених осіб, так і для постраждалих від 
війни людей, матимуть пріоритетне значення 
для досягнення найбільших результатів у 
короткостроковій перспективі. Для заходів 
щодо підготовки до зими пріоритетними 
групами є люди, які проживають у 
віддалених та сільських районах, оскільки 
багато переміщених та непереміщених осіб 
проживають у сільських будинках, що не 
відповідають стандартам, або у пошкоджених 
будинках, що підвищує їхню вразливість 
до холодів. Кластери запропонували низку 
гуманітарних дій, відповідно до гуманітарних 
принципів, адаптованих до очікуваних 
сценаріїв у зимовий період та потреб уразливих 
груп, що доповнюють роботу, яку проводить 
Уряд України (як на загальнодержавному, так і 
на обласному рівнях), а також враховують різні 
етапи кризи. 

3. Забезпечення доступності та надання 
допомоги всім людям, які її потребують, також 
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у важкодоступних регіонах. Децентралізація 
допомоги з міських до сільських районів, 
розширення масштабів реагування в районах, 
які нещодавно повернулись під контроль Уряду 
України, а також визначення пріоритетів та 
активне запровадження програм реагування 
у районах, до яких наразі є доступ і які 
можуть опинитись відрізаними, є основними 
стратегіями забезпечення надання допомоги 
якомога ближче до людей, що її потребують. 
Спираючись на роботу щодо розширення 
гуманітарної присутності й спроможностей 
та досягнення за останні п’ять місяців, 
цей підхід спрямований на заохочення 
гуманітарних організацій до диверсифікації 
методів реагування для охоплення більшої 
кількості вразливих груп населення в 
районах, де раніше програми реагування 
не здійснювались. Результати моніторингу 
реагування показали, що більша частина 
реагування, ймовірно, зосереджена у містах, 
тоді як допомога сільським громадам, зокрема 
у Харківській, Кіровоградській, Вінницькій, 
Чернігівській області, як повідомлялося, 
була обмеженою. У районах, близьких до 
інтенсивних бойових дій, важливо забезпечити 
доступність постачання протягом тривалого 
часу, щоб мінімізувати вплив на людей у   разі 
перекриття шляхів постачання. Переговори на 
високому рівні, як і раніше, мають першорядне 
значення для забезпечення безпечного 
доставлення гуманітарної допомоги до 
найбільш постраждалих районів, особливо 
до східних областей, куди доступ наразі 
неможливий. Зважаючи на серйозність 
потреб у таких районах, гуманітарні партнери 
доклали особливих зусиль, щоб дістатися цих 
місць, використовуючи Систему гуманітарних 
сповіщень для інформування сторін конфлікту 
про свої заплановані переміщення та 
діяльність обабіч лінії фронту. ООН і партнери, 
як гуманітарна спільнота, продовжуватимуть 
шукати та домовлятися про доступ для 
міжвідомчих та окремих автоколон, які 
надають гуманітарну допомогу постраждалим 
у районах, де на цей момент допомога вкрай 
обмежена, а в деяких випадках відсутня. 

Необхідність колективних підходів та 
недопущення односторонніх переговорів 
мають першорядне значення. Це включатиме 
додаткові міжвідомчі автоколони та частіші 
спроби доставлення за допомогою наявних 
спільних механізмів оперативного планування 
гуманітарної діяльності. 

4. Реагування на переміщення та вразливість у 
всіх районах країни та залучення приймаючих 
громад до гуманітарного реагування. 
Гуманітарна спільнота в Україні значно 
розширила масштаби реагування для 
підтримки переміщених осіб та громад, що 
приймають переміщених осіб, у всіх районах 
країни. Вона використовує багатоцільову 
грошову допомогу у всіх сферах, де це можливо 
та доцільно, активно координуючи свої дії з 
системами соціального захисту Уряду України. 
З моменту завершення підготовки останньої 
редакції Екстреного звернення у квітні 
потреба переміщених осіб у грошовій допомозі 
неухильно зростала: з 49 %, які повідомили 
про потребу у фінансовій підтримці в середині 
березня, до 71 % до кінця липня17. Зважаючи 
на те, що близько 97 % людей в Україні, які 
постраждали від війни, вказали багатоцільову 
фінансову допомогу як найкращий спосіб 
допомоги, а також можливості для інновацій 
та узгодження з державними системами, 
гуманітарні організації підтвердили своє 
зобов’язання приділяти пріоритетну увагу цій 
формі допомоги, де це можливо, протягом 
2022 року. Організації з надання допомоги 
також переходять до більш цілеспрямованого 
підходу, з урахуванням факторів вразливості, 
на відміну від загальної допомоги, необхідної 
для забезпечення того, щоб реагування 
досягло необхідного масштабу протягом 
перших п’яти місяців війни. На додаток 
до багатоцільової фінансової допомоги 
партнери також надають мультисекторальну 
допомогу та захист як переміщеним, так і 
вразливим людям, включаючи жінок, дітей, 
людей з інвалідністю, людей похилого 
віку, які пережили гендерне насильство та 
людей без документів, у тісній співпраці з 
місцевою владою.
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5. Подвоєння зусиль щодо поліпшення 
локалізації допомоги. Декілька каталітичних 
оцінок реагування в режимі реального 
часу за останні місяці викликали критичні 
міркування, особливо серед міжнародної 
гуманітарної спільноти, стосовно забезпечення 
надання допомоги на місцевому рівні. 
Зокрема, організації з надання допомоги 
в Україні працюють над тим, щоб краще 
узгодити заходи реагування із зусиллями, 
які докладають центральні та місцеві органи 
влади, національні та місцеві організації, 
включаючи національні НУО, організації 
громадянського суспільства та волонтерські 
групи. Було досягнуто загального консенсусу 
на підтримку вдосконалення локалізації, 
водночас дотримуючись принципу «не 
нашкодь». Це означає забезпечення того, 
щоб заохочувальний підхід не був поспішним, 

а ретельно спланованим з максимально 
широкою участю. У цьому ключову роль 
відіграватиме Гуманітарний фонд для 
України, у тому числі за допомогою програми 
малих грантів з менш суворими методами 
верифікації для національних НУО, організацій 
громадянського суспільства, волонтерських 
груп або груп людей, які колективно 
забезпечують потреби тисяч людей по всій 
країні. Згідно з цим підходом до локалізації 
гуманітарна спільнота досягла спільної позиції 
щодо взаємодії з місцевими органами влади 
та роботи з їхніми списками (потреб та/або 
бенефіціарів) без шкоди для гуманітарних 
принципів. На основі цього було розроблено 
та схвалено ГКК кодекс поведінки, яким слід 
керуватися при використанні урядових списків. 
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Моніторинг гуманітарного 
реагування 

Гуманітарні організації будуть проводити 
моніторинг реагування, яке здійснюється в рамках 
цього Екстреного звернення, щоб гарантувати, 
що воно є своєчасним, ефективним, відповідає 
поставленим цілям, обсягам та є підзвітним перед 
людьми, які постраждали від війни. 

У рамках перегляду Екстреного звернення 
кластери переглянули та оновили стандартні 
заходи та відповідні показники у рамках 
Стратегічних цілей Екстреного звернення. Повний 
список показників можна переглянути тут. 

З перших днів реагування УКГС ООН та кластери 
почали збір даних щодо заходів реагування. 
Міжкластерна координаційна група створила 
інструмент звітності «5W» («Хто що, коли, де 
і для кого робить»), який дозволяє кожному 
гуманітарному учаснику ділитися своїми 
досягненнями з відповідними кластерами, у 
тому числі про те, скільки людей було охоплено, 
де їм було надано підтримку і в формі якої 
допомоги. Очікується, що кластери кожного тижня 
звітуватимуть про досягнення своїх партнерів, у 
тому числі про загальний перебіг секторального 
реагування, за допомогою стандартного 
інструменту збору даних 5W. УКГС ООН відповідає 
за консолідацію кластерних звітів для загального 

подання інформації щодо заходів реагування 
для Гуманітарної команди країни. Усі ресурси 
моніторингу можна переглянути за посиланням 
https://www.humanitarianresponse.info. 

Загальний результат у рамках Екстреного 
звернення, у тому числі прогалини та проблеми, 
регулярно обговорюватиметься Гуманітарною 
командою країни. Оперативна присутність 
партнерів, досягнення та прогалини у реагуванні 
будуть відстежуватися Робочою групою з 
управління інформацією та Міжкластерною 
координаційною групою та повідомлятись 
Гуманітарній групі країни та Уряду України. Звіти 
про діяльність, де це можливо, будуть розподілені 
за групами населення (внутрішньо переміщені 
особи та місцеві мешканці), статтю та віком. 
Крім того, кластери взяли на себе зобов’язання 
посилити звітність про потреби людей з 
інвалідністю.

Через інтенсивний і швидкий темп війни кількість 
і географічне положення людей, які потребують 
допомоги, продовжує змінюватися. Гуманітарна 
спільнота продовжуватиме визначати потреби 
за допомогою поточних оцінок та механізмів 
ситуаційного моніторингу. Міжкластерна 
координаційна група також створила міжкластерну 

Хронологія циклу гуманітарних програм

БЕР КВІТ ТРАВ ЧЕРВ ЛИП СЕРП ВЕР ЖОВТ ЛИСТ ГРУД СІЧ

Екстрене звернення (редакція)

Звіт про виконання

Інформаційна панель

сайт Humanitarian Insight

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://reliefweb.int/attachments/75d0be41-557a-44a6-bbb8-d85efe4890aa/Ukraine%20Flash%20Appeal%202022%20Mar-Dec_Annex_UA_20221115_RW.pdf
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систему перенаправлення та відстеження потреб 
для координації та моніторингу реагування на 
виявлені потреби. Кластери повинні звітувати про 
заходи на найбільш детальному адміністративному 
рівні, щоб контролювати охоплення реагування та 
забезпечувати задоволення виявлених потреб.

Різні інформаційні продукти та аналіз будуть 
регулярно створюватись для надання оновленої 
інформації щодо потреб реагування, у тому 
числі, будуть створені огляди гуманітарного 
реагування та дешборди (інформаційні панелі), які 
повідомлятимуть про статус гуманітарних потреб, 
заходів та прогалини, а також про фінансування та 
прогалини фінансування.
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ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

21 квітня 2022 р. Гуманітарні співробітники вивантажують товари з вантажівки, яка прибула в Чернігів в рамках гуманітарної колони. 
УКГС/Олександр Ратушняк
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ЗРОБИТИ ФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК НА ПОТРЕБИ 
ЕКСТРЕНОГО ЗВЕРНЕННЯ
Фінансові внески на адресу авторитетних 
організацій з надання допомоги є однією 
з найцінніших та найефективніших форм 
реагування на надзвичайні гуманітарні ситуації. 
На цій сторінці зазначено декілька способів 
сприяння заходам реагування в Україні. Донорам 
державного та приватного сектору пропонується 
робити грошові внески безпосередньо на основі 
Екстреного звернення. Див. наведені контактні 
дані кластерів та організацій.

ПІДТРИМАТИ ГУМАНІТАРНИЙ ФОНД
ДЛЯ УКРАЇНИ
Гуманітарний фонд для України є спільним 
фондом фінансування країни (СФФК). СФФК — це 
підтримувані багатьма донорами інструменти 
фінансування гуманітарної діяльності, які 
отримують нецільові кошти для їх виділення у разі 
виникнення гуманітарних потреб, пріоритетність 
яких визначається залежно від ситуації на основі 
спільного планування та інклюзивного процесу 
прийняття рішень. UHF просуває координовані 
заходи гуманітарного реагування і підтримує 
реалізацію Плану гуманітарного реагування 
в Україні. Для отримання більш докладної 
інформації про СФФК див.:  unocha.org/our-work/
humanitarian-financing/country-based-pooled-
funds-cbpfs та підпишіться на @CBPFs у Twitter. 
Ви можете зробити пожертвування на адресу 
спільного Гуманітарного фонду для України за 
посиланням: crisisrelief.un.org/ukraine-crisis

СТАТИ ДОНОРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФОНДУ
РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Центральний фонд реагування на надзвичайні 
ситуації (CERF) є швидким і ефективним 
способом підтримки оперативних заходів 

гуманітарного реагування. Генеральний 
секретар закликав досягти сукупної річної 
суми внесків в один мільярд доларів — ціль, 
яку схвалила Генеральна Асамблея ООН. 
CERF надає оперативне фінансування для 
рятувальних гуманітарних заходів у початкових 
фазах надзвичайних ситуацій та для подолання 
кризових ситуацій, на які не було залучено 
достатнє фінансування. Внески приймаються 
впродовж усього року від урядових та приватних 
донорів. CERF потребує регулярного поповнення. 
Див. посилання про те, як стати донором CERF: 
unocha.org/cerf/donate

БРАТИ УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКІЙ ПІДТРИМЦІ, 
СПІЛЬНІЙ АДВОКАЦІЙНІЙ РОБОТІ ТА 
ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕННЯХ
Підтримувати працівників, родини та громади, 
постраждалі внаслідок катастроф і конфліктів. 
Співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй 
для проведення спільної адвокаційної роботи і 
працювати разом з організаціями, які надають 
гуманітарну допомогу, над пошуком інноваційних 
рішень та обміном ними. Вести підготовку та 
забезпечувати реагування у випаду катастроф і 
конфліктів.

ПОВІДОМИТИ ПРО ВАШ ВНЕСОК СЛУЖБУ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (FTS) УКГС ООН
Повідомлення про внески через FTS підвищує 
рівень прозорості та підзвітності й надає 
нам можливість визнавати щедрі внески. Це 
допомагає нам виявляти серйозні прогалини у 
фінансуванні. Просимо повідомляти про внески 
на адресу fts@un.org або шляхом заповнення 
онлайн-форми за адресою fts.unocha.org. При 
повідомленні FTS про внески в натуральній формі 
просимо надавати короткий опис товарів або 
послуг та оцінювану вартість в доларах США або 
валюті відповідної країни, якщо це можливо.

Як підтримати Екстрене звернення 
щодо України

https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf
https://twitter.com/cbpfs?lang=en
http://crisisrelief.un.org/ukraine-crisis
http://unocha.org/cerf/donate
mailto:fts%40un.org?subject=Report%20contribution%20to%20Ukraine
http://fts.unocha.org


UKRAINE FLASH APPEAL 2022

Про авторів

Цей документ розроблено Управлінням ООН з 
координації гуманітарних справ (УКГС) у співп-
раці з гуманітарними партнерами на підтримку 
національного уряду України. Він охоплює 
період у десять місяців з вересня по грудень 
2022 року і видається 3 серпня 2022 року.

_

Використані позначення та викладення матеріалу в цьому документі жодним 
чином не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй щодо 
правового статусу будь-якої країни, території, міста чи району, їхніх органів влади 
чи демаркації їхніх кордонів.

Ознайомтесь з 
останньою інформацією

unocha.org
Управління з координації гуманітарних 
справ (УКГС) координує гуманітарні 
заходи для забезпечення допомоги  
та захисту постраждалих унаслідок 
кризи людей, яким вони необхідні. 
Управління працює над подоланням 
перешкод у наданні гуманітарної 
допомоги постраждалим унаслідок  
криз людям та відіграє провідну роль  
у мобілізації допомоги та ресурсів 
гуманітарної системи.

humanitarianresponse.info
Вебсайт Humanitarian Response 
є основною платформою, де 
представлені інструменти та послуги 
у сфері управління інформацією, які 
забезпечують обмін даними між 
членами кластерів та Міжвідомчого 
постійного комітету (МПК), які 
працюють в умовах тривалої кризи або 
неочікуваного початку кризи.

hum-insight.info
Платформа Humanitarian InSight 
забезпечує надання доступу до 
основних гуманітарних даних сторонам, 
відповідальним за прийняття рішень. 
Тут представлено останню перевірену 
інформацію щодо потреб та заходів 
гуманітарного реагування, а також дані 
про фінансові внески.

fts.unocha.org
Служба фінансового моніторингу  
(FTS) є основним джерелом даних, які 
постійно оновлюються, про гуманітарне 
фінансування. Вона відіграє значну роль 
у прийнятті стратегічних рішень завдяки 
висвітленню прогалин та пріоритетів, що 
сприяє ефективному та результативному 
наданню гуманітарної допомоги на 
основі гуманітарних принципів.

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://hum-insight.info/
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
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Примітки

1 Важливо відзначити, що цифри можуть не відображати 
кількість окремих бенефіціарів.

2 Майже половину постраждалих серед цивільного населення 
було зареєстровано в Донецькій і Луганській областях.

3 За даними 7-го раунду Загального опитування населення 
МОМ (станом на 23 липня 2022 року), люди, які 
повернулися, відзначають найнижчий рівень безпеки 
у своїх місцях проживання, як порівняти з ВПО та 
непереміщеним населенням.

4 UNHCR, Operational Data Portal, оцінка на 1 серпня 2022 року.

5 UN Women, Rapid Gender Analysis of Ukraine, травень 2022 р.

6 Станом на 28 липня 2022 року.

7 Реєстрація підрозділів і представництв НУО та міжнародних 
НУО в Україні регулюється кількома нормативними актами, 
виданими як до, так і після вторгнення. Державним 
органом, який відповідає за проведення такої реєстрації, 
є Міністерство юстиції. Однак повідомлялося, що Єдиний 
державний реєстр було заблоковано рішенням Кабінету 
Міністрів України з початку вторгнення. Таким чином, 
реєстрація нових юридичних осіб або представництв 
(включно з гуманітарними організаціями) була недоступна 
або неможлива на ранньому етапі реагування до кінця 
квітня, коли було визначено відповідні рішення.

8 Продовжується адвокаційна робота щодо продовження 
безвізового режиму для гуманітарних працівників з 90 
до 180 днів. При цьому співробітникам гуманітарних 
організацій пропонується пройти процедуру отримання 
довгострокової візи (типу D) у консульських установах 
України в сусідніх країнах. Заяви на отримання візи тепер 
можна подавати онлайн.

9 IOM, General Population Survey Round 7, 23 липня 2022 р.

10 Хоча на цьому етапі важко визначити тенденції щодо 
повернення на постійні місця проживання, статистика 
зарахування до шкіл послужить важливим безпомилковим 
показником для припущень для цілей планування. Однак 
малоймовірно, що ці статистичні дані будуть доступні під час 

перегляду екстреного звернення, але вони будуть враховані 
в циклі планування гуманітарної діяльності на 2023 рік.

11 World Vision, Ukraine Rapid Needs Assessment Report, 
травень 2022 р.

12 Проведеного Кластером з питань захисту і партнерами.

13 World Bank, “Russian Invasion to Shrink Ukraine Economy by 45 
Percent this Year”, 10 квітня 2022 р.

14 UNDP, The Development Impact of the War in Ukraine: Initial 
Projections, травень 2022 р.

15 Особливу стурбованість викликає ситуація у східних та 
південних регіонах, де 41 % повідомив про нестачу предметів 
медичного призначення та 34 % — про нестачу послуг, згідно 
з опитуванням МОМ, опублікованим у липні 2022 року.

16 До них належать 303 територіальні громади у 8 областях, у 
тому числі Дніпропетровській (7), Донецькій (66), Запорізькій 
(51), Луганській (37), Миколаївській (23), Сумській (18), 
Харківській (51) та Херсонській (49). Для отримання 
додаткової інформації див. оголошення за цим посиланням.

17 IOM, General Population Survey Round 1-7, травень-
липень 2022 р.

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/05/rapid-gender-analysis-of-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-7-23-july-2022
https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-07/FINAL%20Ukraine%20Rapid%20Needs%20Assessment%20Report_Final%20Summary.pdf
https://www.undp.org/ukraine/publications/development-impact-war-ukraine-initial-projections
https://www.undp.org/ukraine/publications/development-impact-war-ukraine-initial-projections
https://www.kmu.gov.ua/news/onovleno-aktualnij-perelik-gromad-u-rajonah-bojovih-dij-na-tot-ta-tih-shcho-v-otochenni-22062022
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