
 
 

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 

Цей звіт створено Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) в Україні у співпраці з гуманітарними 
партнерами. Він охоплює період з 15:00 (СЄЧ) 18 березня по 15:00 (СЄЧ) 21 березня. Орієнтовна дата публікації 
наступного звіту — 23 березня.  

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ (ЕКСТРЕНЕ ЗВЕРНЕННЯ 2022) 
 

   

 

12 млн 
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) 

38 % 
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, включаючи 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 15:00 (східноєвропейський час (СЄЧ)) 21 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 
• Кількість жертв серед цивільного населення по всій Україні продовжує зростати. Станом на 20 березня Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) повідомляє про 2 421 постраждалого серед цивільного 
населення, у тому числі 925 загиблих, але реальні цифри, ймовірно, набагато вищі. Менш ніж за місяць 
підтверджена кількість загиблих серед цивільного населення вже досягла еквіваленту 70 % від підтвердженої 
кількості цивільних осіб, що загинули за останні сім років бойових дій на сході України.  

• 19 березня в Маріуполі (Донецька область) внаслідок бомбардування було знищено школу мистецтв, де 
переховувалися близько 400 людей. Це сталося після бомбардування міського драматичного театру та 
спортивного центру «Нептун» минулого тижня, де під час бойових дій знайшли притулок понад 1 000 людей. На 
момент складання звіту точна кількість жертв серед цивільного населення залишається невідомою.  

• Як повідомляється, 20 березня внаслідок потужного обстрілу Подільського району Києва щонайменше 8 людей 
загинули та ще один отримав поранення. Через зростаючу інтенсивність зіткнень у столиці та інших районах 
Київської області 21 березня з 20:00 (СЄЧ) по всій області введено комендантську годину, яка триватиме 35 годин 
до 7:00 23 березня.  

• З 18 по 20 березня з Маріуполя було евакуйовано понад 13 000 людей. Є непідтверджені повідомлення про те, що 
людей, які залишають райони міста, що, ймовірно, знаходяться під контролем збройних сил Російської Федерації, 
змушують евакуюватися до не підконтрольних уряду територій (НПУТ) і Російської Федерації, вилучаючи їхні 
українські паспорти. Такі випадки примусового переміщення, якщо вони дійсно наявні, є серйозним порушенням 
Женевських конвенцій. 

• Донецька обласна влада (підконтрольні уряду території, ПУТ) повідомляє, що тисячі людей, які втекли зі 
спустошеного конфліктом Маріуполя, тепер знаходяться на межі голодної смерті у селищах Мангуш та Мелекіне 
(Донецька область, НПУТ), оскільки вони знову опинилися в пастці і не мають можливості для безпечного виїзду з 
районів, в яких стає дедалі менше їжі та води.  

• Станом на 20 березня Донецька обласна адміністрація повідомляє про пошкодження щонайменше 10 медичних 
закладів, понад 320 закладів освіти та майже 1 110 житлових будинків, а також про пошкодження або знищення 
інших критично важливих об’єктів цивільної інфраструктури.   

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ 
Втрати серед цивільного населення. Кількість постраждалих серед цивільного населення по всій Україні 
продовжує зростати. Станом на 20 березня УВКПЛ повідомляє про 2 421 жертву серед цивільного населення, у 
тому числі 925 загиблих. Реальні цифри, ймовірно, набагато вищі, бо через обмежений гуманітарний доступ до 
найбільш постраждалих районів підтвердити дані неможливо. Всього за 24 дні підтверджена кількість загиблих 
серед цивільного населення вже досягла еквіваленту 70 % від загальної підтвердженої кількості цивільних осіб, що 
загинули за останні сім років бойових дій на сході України — у період між 2015 і 2021 роками загинуло 1 320 
цивільних осіб.  
 
У Донецькій та Луганській областях УВКПЛ повідомляє про 1 017 постраждалих (256 загиблих і 761 поранений на 
підконтрольних уряду територіях (ПУТ); 55 загиблих та 190 поранених на не підконтрольних уряду територіях 
(НПУТ)) та 1 404 постраждалих серед цивільного населення в інших частинах України. Ці цифри не включають 
кількість жертв серед цивільного населення в найбільш постраждалих містах на сході України, у т. ч. у Маріуполі та 
Волновасі. Лише в Маріуполі за даними міської влади кількість постраждалих серед цивільного населення вже 
досягла 20 000 осіб — у тому числі, ймовірно, понад 3 000 загиблих — хоча фактична цифра залишається 
невідомою.   
 
У ніч з 19 на 20 березня внаслідок обстрілів у Харкові загинули щонайменше 5 цивільних осіб, у тому числі дитина. 
У сусідній Луганській області внаслідок обстрілів Рубіжного та Сєвєродонецька було зруйновано щонайменше два 
десятки приватних та багатоквартирних будинків, унаслідок чого загинули щонайменше три людини, у т. ч. двоє 
дітей. Водночас 21 березня, як повідомляється, були обстріляні житлові будинки в Одесі. Місцева влада не 
повідомляє про жертви серед мирного населення. 
 
20 березня внаслідок сильного обстрілу житлового району в Подільському районі Києва було пошкоджено чотири 
школи, шість багатоквартирних будинків та зруйновано торговий центр. Внаслідок цього, як повідомляється, 
щонайменше вісім людей загинули та ще одна людина отримала поранення. Через зростаючу інтенсивність зіткнень 
у столиці та інших районах Київської області 21 березня з 20:00 (СЄЧ) по всій області введено комендантську годину, 
яка триватиме 35 годин до 7:00 23 березня.  
 

https://t.me/mariupolrada/8918
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/2735
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-ensure-safe-passage-aid-mariupol-civilians
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Ризики для навколишнього середовища.  Через тривалі бойові дії ризик виникнення екологічної катастрофи стає 
дедалі вірогіднішим. Станом на 21 березня рівень забруднення повітря в Києві залишається небезпечним для 
здоров’я, концентрація дрібнодисперсних твердих частинок (PM2,5) у столиці наразі більш ніж у 12 разів перевищує 
нормативне значення якості атмосферного повітря Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Позитивним є 
те, що майже половина персоналу Чорнобильської атомної електростанції 20 березня змогла повернутися до своїх 
домівок після безперервної роботи впродовж майже місяця після, як повідомляється, окупації станції військами 
Російської Федерації 24 лютого.  
 
21 березня виникла ще одна потенційно небезпечна екологічна проблема, коли на хімічному заводі «Сумихімпром» 
у селі Новоселиці, яке знаходиться всього за 6 км на південний схід від міста Суми, після обстрілу почався витік 
аміаку, який забруднив приблизно 2,5 км зону навколо підприємства. Обласна влада рекомендувала мешканцям 
поблизу заводу шукати захист в укриттях та підвалах, в той час як місцеві підрозділи служби з надзвичайних ситуації 
ліквідували потенційно небезпечну ситуацію, яка, за їхніми словами, не становила загрози для мешканців сусідніх 
Сум, де проживає приблизно 250 000 людей.  
 
Переміщення.  На сьогодні майже 6,5 млн людей були вимушено переміщені в межах України, а близько 3,4 млн 
покинули країну: лише в Польщі шукали притулку понад 2 млн. Люди, які переміщуються країною, надзвичайно 
вразливі до безлічі потенційних ризиків у сфері здоров’я та захисту, у той час як спроможності громад, які приймають 
все більшу кількість переміщених людей, уже сягають меж.  
 
Вимушено переміщені особи терміново потребують притулку та захисту. Враховуючи суворі зимові умови та 
зростаючий ризик спалаху захворювань, у тому числі нової хвилі COVID-19, організація таборів для переміщених 
людей, скоріше, створить більше проблем для постраждалого населення та заходів гуманітарного реагування, а не 
сприятиме пошуку довготривалих рішень щодо широкомасштабного переміщення та задоволення потреб 
постраждалих. У зв’язку з цим установи ООН та гуманітарні партнери планують запровадити грошову допомогу на 
оренду житла як частину ширшої багатоцільової стратегії надання багатоцільової грошової допомоги, забезпечуючи 
постраждалим людям ресурси, необхідні для пошуку відповідного житла та уникнення розростання таборів для 
переміщених осіб по всій країні. 
 
Понад 12 млн людей залишаються заблокованими в постраждалих районах по всій Україні, не можуть виїхати через 
зіткнення, що тривають, руйнування мостів і доріг, а також відсутність ресурсів або інформації про те, де можна 
знайти безпечне місце та житло. Ці люди є однією з найбільш уразливих верств в Україні, вони безпосередньо 
знаходяться у зоні підвищеної небезпеки і майже повністю відрізані від основних джерел постачання, включаючи 
продукти харчування, воду та ліки.  
 
Східна Україна.  Гуманітарна ситуація на сході України залишається найбільш проблемною. Понад 200 000 людей 
наразі не мають доступу до водопостачання в Донецькій області, де щодня від цього потерпають нові населені 
пункти. Оскільки обсяг та масштаби зіткнень в області збільшуються, зростає побоювання, що вся Донецька область 
може бути відрізана від джерел водопостачання в найближчі тижні, і мільйони людей залишаться без доступу до 
водопостачання. Станом на 20 березня влада Донецької області повідомляє про пошкодження щонайменше 10 
медичних закладів, понад 320 закладів освіти, майже 1 110 житлових будинків, 15 об’єктів тепло- та водопостачання, 
30 газопроводів, 34 об’єктів у сфері електроенергетики, 21 мосту та 18 залізничних споруд.  
 
У сусідній Луганській області постійні обстріли знищили близько 80 % окремих населених пунктів, залишивши без 
електроенергії майже 100 000 споживачів. Гуманітарні потреби в громадах на так званій «лінії розмежування» та 
прилеглих територіях багатократно зросли у порівнянні з ситуацією до недавньої ескалації, оскільки бойовими діями 
охоплюються все нові райони Донецької та Луганської областей, внаслідок чого загострюються проблеми із 
задоволенням основних потреб, накопичені за вісім років збройного конфлікту.  
 
В оточеному Маріуполі, попри повільне зростання обсягів евакуації, сотні тисяч людей залишаються в пастці 
впродовж кількох тижнів, не маючи доступу до предметів першої необхідності. 19 березня унаслідок бомбардування 
було знищено школу мистецтв, де переховувались близько 400 людей. Це сталося після бомбардування 
драматичного театру Маріуполя та спортивного центру «Нептун» минулого тижня, де під час бойових дій знайшли 
притулок понад 1 000 людей. В обох випадках, хоча деяких вцілілих було витягнуто з-під завалів, кількість жертв 
залишається невідомою, оскільки сотні людей, вочевидь, все ще залишаються заблокованими під завалами, а 
активні бойові дії заважають пошуково-рятувальним операціям.  
 
Евакуація.  У період з 18 по 20 березня, як повідомляє Уряд України, з найбільш постраждалих районів країни було 
евакуйовано понад 23 000 осіб, у тому числі понад 13 000 евакуювали з Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. 

https://www.iqair.com/ukraine/kyiv/kyiv-c
https://www.iqair.com/ukraine/kyiv/kyiv-c
https://twitter.com/iaeaorg/status/1505650882192490507
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/2735
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Є непідтверджені повідомлення про те, що людей, які залишають райони Маріуполя, що, ймовірно, знаходяться під 
контролем збройних сил Російської Федерації, змушують евакуюватися до не підконтрольних уряду територій 
(НПУТ) і Російської Федерації, вилучаючи їхні українські паспорти. 19 березня місцева влада повідомила, що від 
4 000 до 4 500 мешканців Маріуполя було примусово переміщено через кордон на південний захід Російської 
Федерації. За словами Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, такі випадки примусового 
переміщення є серйозним порушенням Женевських конвенцій.  

Водночас Російська Федерація повідомляє, що з моменту ескалації бойових дій кордон України з Росією перетнули 
близько 347 000 осіб, у тому числі 16 054 осіб за останню добу. Це стосується людей, які, як повідомляється, були 
евакуйовані, і тих, хто перетнув кордон самостійно, шукаючи притулку. ООН не має можливостей для перевірки 
фактичної кількості евакуйованих людей. 

Оскільки умови стають все більш скрутними, зростає кількість випадків самостійної евакуації з Маріуполя та інших 
постраждалих міст без будь-яких гарантій безпеки для мешканців, які тікають від поточних бойових дій. Хоча є й 
такі, кому вдалося виїхати з  Маріуполя, як повідомляє Донецька обласна адміністрація, тисячі людей, які покинули 
спустошений конфліктом Маріуполь, тепер знаходяться на межі голодної смерті у селищах Мангуш та Мелекіне 
(Донецька область, НПУТ), оскільки вони знову опинилися в пастці і не мають можливості для безпечного виїзду з 
районів, в яких стає дедалі менше їжі та води. 
 

ГУМАНІТАРНЕ ФІНАНСУВАННЯ   
У зв’язку зі збільшенням внесків благодійників до Гуманітарного фонду для України (UHF) Координаторка з питань 
гуманітарної допомоги збільшила обсяг поточного резервного виділення коштів до 30 млн дол. США. Метою цього 
Резервного виділення коштів є розв’язання пріоритетних питань, зазначених в Екстреному зверненні, і збільшення 
масштабів гуманітарного реагування по всій країні. 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.  
 
Станом на 21 березня Координаторка з питань гуманітарної допомоги схвалила два нових проєкти 
багатосекторальної допомоги вартістю 6 мільйонів доларів. Ці заходи будуть зосереджені на діяльності у секторах 
продовольчої безпеки та засобів до існування, захисту, житла та непродовольчих товарів (НПТ), водопостачання, 
санітарії та гігієни і загальних послуг.  
 

ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ 
Майже через місяць після запровадження заходів реагування життєво необхідну гуманітарну допомогу продовжує 
отримувати все більша кількість людей, у тому числі у важкодоступних громадах. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) уже 
відправив в Україну майже 80 фур з понад 780 тоннами товарів першої необхідності, включаючи медичні товари, 
гігієнічні набори, товари для освіти та відпочинку для дітей та підлітків. Станом на 17 березня в Україну вже прибуло 
34 фури, найближчими днями очікується більше поставок. З 24 лютого ЮНІСЕФ вже закупив товари першої 
необхідності на суму більш ніж 41 млн доларів для забезпечення потреб понад 6,2 млн людей, у тому числі 1,1 млн 
дітей, в Україні.  
 
У період з 11 по 17 березня Червоний Хрест Данії отримав понад 534 тонни допомоги на склади в Чернівцях. За цей 
же період до 7 областей країни було відправлено 290 тонн предметів допомоги, включаючи продукти харчування, 
воду, гігієнічні набори, медикаменти та предмети для ремонту житла. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ 
ООН) надало життєво важливу допомогу близько 24 400 осіб в Україні, та наразі майже 5 000 осіб у Донецькій та 
Луганській областях отримали швидку допомогу з тимчасовим житлом. Крім того, Міжнародна організація з міграції 
відправила близько 28 тонн гігієнічних наборів для новоприбулих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у 
Закарпатській області, з них майже 8 000 були доставлені найбільш уразливим ВПО, включаючи породілей у 
Мукачеві. 
 
Крім того, Російська Федерація повідомляє, що з моменту загострення гуманітарної ситуації доставила населенню 
Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей близько 4 165 тонн 
вантажів з аптечками, товарами першої необхідності, медикаментами та продуктами харчування.  
  

 Кластер координації і управління таборами  
 
Поточні заходи з реагування та гуманітарна допомога, що надана:  

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-ensure-safe-passage-aid-mariupol-civilians
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/505722404242370
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://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-sends-additional-life-saving-supplies-ukraine-response
https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no4-reporting-period-10-16-march-2022
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91448
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-regional-ukraine-response-situation-report-8-18-march-2022
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• Кластер продовжує працювати над збиранням даних щодо груп населення, яким планується надати допомогу, та 
підтримувати зв’язок із відповідними зацікавленими сторонами для розробки стратегії Кластера. Стратегія 
окреслює загальну мету Кластера — забезпечення заходів скоординованого багатосекторального реагування для 
захисту ВПО, які проживають у громадах, покращення якості їхнього життя та поваги до їхньої гідності в умовах 
переміщення, водночас сприяючи розробці як тимчасових, так і довгострокових рішень.  
 

• У Вінниці УВКБ ООН погодило із заступником міського голови проведення оцінки придатності 7 об’єктів 
нерухомості, що перебувають у комунальній власності, для потенційного створення центрів тимчасового 
проживання ВПО.  

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

 
 Освіта  

 
Потреби: 
• За даними Міністерства освіти і науки, станом на 21 березня було пошкоджено 446 

навчальних закладів, а 72 повністю зруйновано, хоча ця цифра ще не перевірена. 
 
Заходи реагування:  
• ЮНІСЕФ продовжує надавати допомогу в навчанні та підтримку у сфері психічного 

здоров’я соціально уразливим дітям. Спільно з Українською волонтерською службою 
зараз понад 60 000 волонтерів здійснюють широкий спектр навчальних та соціально-
психологічних заходів для підтримки дітей.  
 

• У співпраці з місцевою НУО «Українська освітня платформа» на західній Україні організовано 15 центрів підтримки 
дітей та 100 мобільних команд вчителів для підтримки дітей-переселенців.  

 
 Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС) 

 
Заходи реагування:  
• Фахівець з телекомунікацій Групи оперативної підтримки ІТ та телекомунікацій Всесвітньої продовольчої програми 

(ВПП) 21 березня прибуде до Львова для проведення подальшого оцінювання у рамках підготовки до створення 
систем безпечної комунікації агенцій у місті. Під час тижневої місії 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 є потреби в продуктах харчування 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.  
 

Поточні заходи з реагування та гуманітарна допомога, що надана:  
• ВПП доставила майже 78 тонн хліба для близько 260 000 постраждалих людей. У Києві ВПП доставила 325 тонн 

рослинної олії та 478 тонн пшеничного борошна для майже 70 000 постраждалих. Найближчим часом до Києва 
планується доставити ще 107 тонн рослинної олії. 
 

• У Дніпрі ВПП та її партнери доставили близько 2,2 тонни різних консервів найбільш уразливим верствам 
населення. Крім того, ВПП складувала в місті близько 492 тонн різних продовольчих товарів для подальшого 
розподілу.  

518 
закладів освіти 
постраждало  
з 24 лютого   

24 500  
тонн продовольчих 

товарів придбано ВПП 
для вразливого 

населення в Україні   

https://bit.ly/3CIe3lD
https://saveschools.in.ua/en/
https://bit.ly/3CIe3lD
mailto:info.ukraine@fscluster.org
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• ВПП закупила близько 24 500 тонн продовольчих товарів для підтримки вразливих верств населення в Україні. 
Крім того, ВПП планує закупити ще 30 000 тонн продовольчих товарів, щоб підвищити можливості реагування у 
ситуація з нестачею їжі.  

 
• ВПП доставила з Бухареста, Румунія, до Чернівців близько 154 тонн різних харчових продуктів, включаючи нут, 

булгур, сочевицю та рис.  
 
• Благодійна організація  Humanity First надала близько 13 600 гарячих страв переміщеним особам, які у довгих 

чергах чекають перетину кордону з Польщею. Крім того, Humanity First надала близько 1 500 бутербродів та понад 
10 750 пакетів із наборами для гігієни та висококалорійною їжею.  
 

• Минулого тижня міжнародна неурядова організація (МНО) People in Need (PIN) доставила з Чехії до Дніпра 600 
тонн швидкої продовольчої допомоги. Продукти було розподілено в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, 
Луганській та Харківській областях. Крім того, PIN надала сім’ям з дітьми та людям похилого віку 1 000 продуктових 
наборів у Донецькій області на не підконтрольній уряду території.   
 

• У співпраці з ВПП PIN планує надати 15 000 продуктових наборів у Харкові та сусідніх населених пунктах, а також 
у Сумській області (а саме у Сумах та Охтирці).  
 

• У компанії World Vision заплановано три вантажі з Румунії з понад 3,14 тонни продовольчої допомоги. Цю допомогу 
планують розподілити серед лікарень Чернівців для обслуговування сімей переселенців та покриття потреб 700 
осіб.   

 
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 
• За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), станом на 21 березня 

кількість підтверджених в Україні випадків, під час яких постраждали заклади охорони 
здоров’я та медичний персонал або пацієнти, наразі складає до 51–83 % від усіх 
випадків, зафіксованих ВООЗ у період з 24 лютого по 21 березня по всьому світу, 
внаслідок яких загинули 14 і були поранені 36 осіб.  

 
Додаткову інформацію щодо потреб можна отримати з попередніх звітів про ситуацію: https://bit.ly/3CIe3lD   
 
Поточні заходи реагування та гуманітарна допомога, що надана:  
• НУО Direct Relief вже надала понад 48 тонн медичної допомоги на запит Міністерства охорони здоров’я України. 

Ще більше товарів медичної допомоги зараз прямує до України. Організовується гуманітарний чартерний рейс 
FexEx, який перевозить понад 50 тонн медичної допомоги, включаючи польовий шпиталь невідкладної допомоги, 
наданий американським штатом Каліфорнія, та значну кількість невідкладних ліків та матеріалів. 

 
• ВООЗ направила балони з рідким киснем і кріоциліндри до Закарпатської та Київської областей, де є значна 

нестача цих ресурсів. Крім того, ВООЗ передала київській обласній владі 40 костюмів хімічного захисту, а Києву — 
автоматичний гематологічний аналізатор, здатний виконувати близько 100 тестів на годину.    

 
• ЮНІСЕФ і його партнери розробляють настанови для служб підтримки по всій країні, у тому числі 20 відеороликів 

про гігієнічні навички, грудне вигодовування, імунізацію та інші питання, які продовжують поширюватися через 
соціальні мережі і з якими вже ознайомились близько 10 мільйонів людей.  

 

51 
підтверджений інцидент  
з медичними закладам 

та персоналом з  
24 лютого 

https://reliefweb.int/report/poland/ukraine-crisis-situation-update-03-19-march-2022
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://bit.ly/3CIe3lD
https://reliefweb.int/report/ukraine/operational-update-48-tons-medical-aid-provided-ukraine-start-conflict
https://twitter.com/CAgovernor/status/1503832884657893377?s=20&t=GnVgMqv7iGtSyguSP8GkRA
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• Фонд ЮНІСЕФ доставив рятувальне обладнання та аптечки до 14 лікарень Житомира, Києва, Львова, Миколаєва 
та Чернігова, щоб задовольнити потреби близько 200 000 осіб, у т. ч. 4 000 вагітних жінок і новонароджених.  
 

• Уряд Данії надав лікарням Харківської області 18 автомобілів швидкої допомоги з товарами гуманітарної допомоги 
та медикаментами. 

 
• Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) отримав міжвідомчий медичний комплект та п’ять 

травматологічних наборів, подарованих німецькою громадською організацією Apotheker Ohne Grenzen, які будуть 
доставлені до Харкова та Києва.  
 

• За підтримки Уряду Польщі команда екстреної медичної допомоги PCPM (EMД) сприяла евакуації понад 200 
хворих на рак дітей з України до Польщі. Крім того, фахівці EMT провели оцінювання лікарень в Івано-Франківську, 
Житомирі та Хмельницькому. За результатами оцінки не було виявлено жодних потреб у EMT. Команда EMД 
PCPM також має службу швидкої допомоги в Західній Україні, яка проводить медичне обстеження пацієнтів з 
лейкемією та студентів з Конго з проблемами зі здоров’ям. Служба швидкої допомоги, яка має спроможності для 
медичної евакуації, буде пов’язана з системою евакуації під керівництвом ВООЗ та МОЗ України. 

 
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 перешкоджають забезпеченню основними товарами, 
включаючи воду та продукти харчування, та терміново необхідними медикаментами для продовження лікування 
хронічних захворювань. 

 
 Логістика 

Заходи реагування:   
• Кластер логістики сприятиме транспортуванню близько 503,7 тонни вантажів, які зараз плануються до 

відправлення, та забезпечить зберігання близько 2 550,5 м3 товарів першої необхідності.  
 

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. 

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

 Харчування 
 
Потреби: 
• Зараз Кластер харчування оновлює свої 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, зміст яких ще не визначено. 
 

• 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 їхню високу залежність від дитячих сумішей. 

 
Поточні і заплановані заходи реагування:  

224 700 
пляшок з готовими 
дитячими сумішами 

для дітей, які 
знаходяться на 

штучному 
вигодовуванні, надано 

ЮНІСЕФ  

https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no4-reporting-period-10-16-march-2022
https://bit.ly/3CIe3lD
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• Перше замовлення ЮНІСЕФ на основні харчові продукти (високоенергетичне печиво, харчові добавки з 
мікроелементами) для дітей віком 0–5 і 5–23 місяці, вагітних і матерів-годувальниць вже знаходиться у процесі 
опрацювання.  
 

• ЮНІСЕФ закупив першу партію з 224 784 пляшок готової дитячої суміші для дітей, що знаходяться на штучному 
вигодовуванні в районах активних бойових дій, яка вже надійшла в Україну. Ця допомога буде розподілена у 
партнерстві з Міністерством охорони здоров’я серед осіб, що доглядають за дітьми на штучному вигодовуванні, 
які потребують допомоги у зонах активних бойових дій.   
 

• НУО Action contre la Faim і Save the Children International планують запровадити програми «Годування немовлят 
та дітей раннього віку в надзвичайних ситуаціях» у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернігівській 
областях.  

 
Прогалини та обмеження 
• Станом на 21 березня більшість заходів реагування залишаються недостатньо фінансованими та знаходяться на 

стадії підготовки, а партнери працюють над залученням необхідних людських ресурсів. Кластер харчування також 
повідомляє про брак місцевих партнерів-виконавців (НУО) та кваліфікованого персоналу, який міг би забезпечити 
впровадження заходів, пов’язаних із харчуванням, на місцях.   

 
 Захист 

 
Потреби: 
• Гуманітарні коридори з достатніми гарантіями безпеки для безпечної евакуації мирного 

населення продовжують залишатися найбільш гострою та нагальною потребою в 
Україні.  
 

• 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, яка надає 
послуги з психосоціальної підтримки та допомогу у Дніпропетровській, Закарпатській та Харківській областях, 
повідомила про високий рівень стресу та тривожності серед переміщених осіб через страх, втрату членів сім’ї чи 
друзів та розлучення сім’ї.  

 
Заходи реагування:  
Загальні заходи захисту:  
• Кластер з питань захисту запровадив інструмент картування послуг соціально-правового захисту для створення 

повного переліку послуг у сфері захисту та заходів допомоги, що надаються партнерами по всій Україні, а також 
спрощує перенаправлення запитів по допомогу, які надходять на оперативні гарячі лінії, від організацій, які не 
забезпечують такі послуги захисту, та від місцевих органів влади.  
 

• Протягом останніх кількох днів партнери Кластера з питань захисту надали адресну допомогу 3 385 особам, у тому 
числі 1 264 людям, які отримали психосоціальну підтримку, та понад 1 500 особам, які отримали допомогу в 
натуральній формі. У рамках просвітницьких заходів інформацію отримали щонайменше 4 400 людей; 3,6 млн 
людей отримали цифрові матеріали для інформування про ризики вибухонебезпечних предметів. Більшість 
людей, яким надано допомогу, проживають у Донецькій області та в Києві.   

 
• ЮНІСЕФ створив та обладнав пункти психосоціальної підтримки майже на 30 станціях метро в Харкові, де діти та 

їхні родини шукають притулку протягом останніх тижнів.  
 
• З матеріалами щодо ризиків вибухонебезпечних предметі, підготовленими ЮНІСЕФ і партнерами,  вже 

ознайомились 5 млн людей у мережі Facebook, і зараз проводиться інформаційна кампанія для дітей через 
Facebook, Instagram та YouTube.  

 
• Національна НУО «Проліска» надала консультаційні послуги 235 особам у Донецькій області та соціальний 

супровід ще 364 особам у Донецькій та Луганській областях.  
 

6,48 
МЛН 

ВПО в Україні  

https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no4-reporting-period-10-16-march-2022
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• У період з 24 лютого по 16 березня Міжнародна організація з міграції надала майже 12 100 консультацій через 
національну безкоштовну консультаційну лінію для мігрантів та гарячу лінію по боротьбі з торгівлею людьми 
(номер 527).  
 

• НУО «Центр розвитку Донбасу» (ЦРД) надала консультації з індивідуального захисту майже 260 особам, а НУО 
People in Need надала психосоціальну підтримку понад 100 особам у Бахмуті, Добропіллі, Кураховому та 
Слов’янську (Донецька область).  
 

• В Одесі УВКБ ООН організує пункти тимчасового перебування зі спальними місцями на залізничному вокзалі — 
п’ятьма місцями для дорослих і п’ятьма для дітей. Крім того, УВКБ ООН планує організувати ігровий майданчик 
для дітей та їхніх батьків. 
 

• УВКБ ООН здійснило спільні технічні виїзди до чотирьох пунктів перетину кордону у Львівській області (Грушів, 
Краковець, Рава-Руська та Шегині) разом зі Львівською обласною військово-цивільною адміністрацією для 
узгодження встановлення наметів УВКБ ООН та інформування Держприкордонслужби України про присутність 
НУО-партнерів на прикордонних територіях. Крім того, партнер УВКБ ООН NEEKA здійснив прикордонні 
моніторингові візити до двох пунктів пропуску в Закарпатській області (Малий Березний та Ужгород), розташованих 
на кордоні зі Словаччиною. NEEKA провела консультації з 27 особами в пункті перетину кордону для чоловіків у 
віці 18–60 років та їх захисту в країнах ЄС.  
 

• Організація «Репортери без кордонів» та Міжнародна федерація журналістів (IFJ) нададуть українським 
журналістам першу партію із 125 комплектів засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), включаючи бронежилети та 
шоломи. 

 
• Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) та IFJ співпрацюють задля надання 

допомоги у перенесенні офісів двох спілок журналістів України до Польщі, неподалік від кордону з Україною. 
Завдяки цьому Національна спілка журналістів України, яка налічує понад 4 000 членів, і Незалежна медіа-
профспілка України, яка налічує близько 2 000, зможуть і далі надавати підтримку всім журналістам в Україні та 
сусідніх країнах. 

 
• З 24 лютого Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) в Україні допоміг понад 3 000 цивільних осіб 

евакуюватися з Харкова. PCPM обслуговує центр тимчасового розміщення ВПО поблизу Кременчука (Полтавська 
область) із добовою пропускною здатністю 150 осіб. 

 
Захист дітей:  
• ЮНІСЕФ та партнери продовжують надавати послуги із захисту дітей, у тому числі психосоціальну підтримку, 

підвищення поінформованості про ризики у сфері соціально-правового захисту та забезпечують індивідуальну 
допомогу в Донецькій та Луганській областях.  
 

• У координації з Міністерством соціального захисту населення та Уповноваженим Президента з прав дитини, 
ЮНІСЕФ запровадив програму ChatBot для полегшення ідентифікації, перевірки та підтримки сімей, які тимчасово 
приймають дітей без супроводу та дітей, що розлучилися із сім’ями, на виховання. З 7 березня до програми 
надійшло 8 500 заяв від українських сімей, які пропонують послуги тимчасової прийомної сім’ї.  
 

• ЮНІСЕФ спільно з Українською мережею прав дитини, Мінсоцполітики та Національною державною службою 
запустили гарячу лінію для соціальних працівників та незахищених сімей з дітьми та опікунів, за допомогою якої 
життєво важливу інформацію вже отримали близько 2 000 осіб.  

 
• «Українська мережа за права дитини» провела оцінювання потреб, закупила та доставила гігієнічні засоби, їжу та 

теплий одяг майже для 530 дітей, у тому числі дітей-переселенців та дітей з інвалідністю.  
 

• Національна гаряча лінія для дітей (116–111), за підтримки ЮНІСЕФ, безпосередньо надала психосоціальні 
послуги та консультації близько 870 дітям. 

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

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

https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no4-reporting-period-10-16-march-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no4-reporting-period-10-16-march-2022
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 Житло та непродовольчі товари (НПТ) 
 
Потреби: 
• Розширення можливостей центрів для розміщення/тимчасового проживання 

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

 
Заходи реагування:  
• У Донецькій та Луганській областях УВКБ ООН та партнери надали майже 5 000 осіб 

швидку допомогу з тимчасовим житлом.  
 

• На сьогоднішній день Міжнародна організація з міграції роздала понад 12 000 
термоковдр переміщеним особам у центрах тимчасового проживання у Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Львівській та Миколаївській  областях. 
 

• Для розширення кола партнерів та контактів для комунікації та координації у рамках зустрічей з місцевою владою 
та зацікавленими сторонами УВКБ ООН зустрілося з Департаментом з питань цивільного захисту у Львові та 
домовилося про механізми розподілу предметів першої необхідності.  

 
• УВКБ ООН та Шведське агентство з питань цивільних надзвичайних ситуацій (MSB) координують роботу з 

місцевою владою, щоб визначити відповідні місця для встановлення 20 наметів, генераторів та систем опалення 
для розміщення 200 ВПО на добу у центрах тимчасового розміщення. Монтаж буде проводитися за підтримки 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 
• 19–20 березня УВКБ ООН доставило 1 775 ковдр до 5 громад в Ужгороді.  

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

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

 
 Вода, санітарія та гігієна (ВСГ) 

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

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

 
Заходи реагування:  
• На сході України ЮНІСЕФ та його місцевий партнер НУО «Руки друзів» продовжують постачати воду та санітарну 

допомогу в громадських центрах, соціальних та медичних установах найбільш постраждалих районів.   
 

• ЮНІСЕФ постачає воду та засоби санітарії і гігієни, щоб покращити доступ до безпечної питної води та 
відремонтувати пошкоджені системи водопостачання. Ці засоби доставляють конвоями до найбільш 
постраждалих міст, таких як Маріуполь, Суми та Харків.  

 
• З 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери розподілили бутильовану воду, гігієнічні набори для домогосподарств і 

соціальних установ у 17 населених пунктах Донецької та Луганської областей. Місцевий виробник води (IDS 
Borjomi) продовжує підтримувати заходи реагування ЮНІСЕФ у сфері постачання води та засобів санітарії та 
гігієни шляхом пожертвування бутильованої води в найбільш постраждалі райони, включаючи Дніпро, Харків та 
Чернігів.  

 
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 водопостачання стають все більш критичними.  

 

12 000 
ковдр надала 

Міжнародна 
організація з міграції у 
центри тимчасового 
проживання ВПО в 5 

областях   
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• Відсутність точної інформації про місцезнаходження та потреби переміщеного населення надалі перешкоджає 
екстреному реагуванню на потреби ВПО у сфері ВСГ. Підвищення цін, як і раніше, обмежує можливості для 
закупівель партнерами-виконавцями, а погіршення ситуації у сфері безпеки позбавляє доступу до наявних запасів.  

 
 Багатоцільова грошова допомога (БЦГД) 

• У Львові УВКБ ООН запроваджує масштабну програму БЦГД для підтримки ВПО у задоволенні їхніх основних 
потреб, таких як оренда житла, їжа та предмети гігієни. Підтримка у рамках програми БЦДГ у Львові продовжує 
надаватися, вона буде поступово поширюватися на інші міста та області. Під час першого етапу реєстрації в 
рамках програми БЦГД УВКБ ООН планує охопити близько 360 000 людей.  
 

• У Вінниці команда УВКБ ООН ініціювала внутрішні обговорення плану дій щодо впровадження програми БЦГД, 
перший етап реєстрації за якою розпочався у Львові. Також були проведені обговорення з МКЧХ щодо координації 
грошової допомоги, щоб уникнути дублювання отримувачів БЦГД.  

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