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ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ  

Цивільне населення 

• Внаслідок військового наступу на Україну, ситуація у сфері захисту 
є надзвичайно нестабільною по всій країні. У період з 24 лютого 
по 1 березня Управління Верховного комісара з прав людини 
зафіксувало 688 жертв серед мирного населення в Україні, 44% з 
них – у Донецькій та Луганській областях. Щонайменше 180 осіб 
загинуло (включаючи 13 дітей) та 508 поранено (включаючи 28 
дітей). Вважається, що кількість жертв вища оскількі доступ до 
ряду локацій є обмеженим внаслідок триваючих бойових дій. 
Більшість людей постраждала від застосування вибухової зброї з 
широким діапазоном впливу, включаючи обстріли з важкої 
артилерії, ракетні та авіаудари. 

• Оскільки по всій країні тривають запеклі бої, повідомлення про 
жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної 
інфраструктури збільшуються і викликають серйозне 
занепокоєння. 

Вимушене переміщення 

• Військовий наступ спричинив масове переміщення всередині 
країни та за її межі. На основі тріангуляції даних, доступних у 
відкритих джерелах, Кластер з питань захисту підрахував, що щонайменше 1 мільйон осіб були 
нещодавно переміщені всередині України. Очікується, що протягом наступних кількох місяців понад 
6,7 млн осіб можуть стати внутрішньо переміщеними особами. 

• За оцінками, 12 мільйонів людей, які живуть у 
постраждалих районах, застрягли, не бажають 
чи не можуть залишити територію через 
військові дії, підвищені ризики для безпеки, 
руйнування мостів і доріг, а також відсутність 
ресурсів чи інформації про безпечні локації та 
житло. Створення безпечних шляхів для їх 
евакуації та переміщення є невідкладним 
пріоритетом для захисту їх життя. 

• За даними УВКБ ООН, станом на 2 березня 2022 
року близько 875 000 біженців втекли з України до 
сусідніх країн від військового наступу. За оцінками 
УВКБ ООН, ескалація може призвести до 4 
мільйонів біженців. 

Моніторинг у сфері захисту – основні ризики, потреби та доступ до допомоги 

• За перші 24 години після того, як Кластер запустив моніторинг у сфері захисту у надзвичайних 
ситуаціях, попередні дані, надані партнерами, показали понад 53 000 нових переселенців у семи 
областях, переважно в західному регіоні, але також у меншій мірі в Києві та центральних областях. 
Більшість нових ВПО приїжджає з Харківської, Донецької, Херсонської та Дніпропетровської, 
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Запорізької, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Щонайменше 30% нових ВПО повідомили 
на намір продовжувати переміщення в інші місця. 

• Найбільш вразливими групами населення серед ВПО, виявленими наразі, є діти, жінки, люди з 
інвалідністю та літні люди. Основні ризики захисту, яким зараз піддається населення є насамперед, 
розділення сімей через внаслідок переміщення, обстріли та обмеження свободи пересування. Також 
повідомлялося про відсутність доступу до освіти та доступу до державних соціальних послуг, 
особливо в районах, які все ще постраждали від активних бойових дій. 

• Люди з інвалідністю, включаючи дітей, стикаються зі значними труднощами. Члени Технічної Робочої 
Групи з питань віку та інвалідності Кластеру повідомляють, що розміщення в Києві недоступне, 
внаслідок чого люди з інвалідністю вимушені залишатися вдома без доступу до інформації, в 
очікуванні більш сприятливих можливостей. Особи, які проживають в закладах та є відокремленими 
від своїх громад, піддаються підвищеному ризику бути покинутими, враховуючи, що сам персонал 
закладів може евакуюватися разом зі своїми сім’ями. 

• Повідомляється, що доступ до державних соціальних та адміністративних послуг все ще наявний. 
Основним типом розміщення для ВПО є приватне житло (оренда або проживання у родичів/друзів). 
Найбільш нагальні потреби включають відсутність доступу до транспорту, ліків та невідкладної 
медичної допомоги. 

• Найгостріша потреба, про яку повідомляють органи влади, - підтримка в евакуації вразливих груп 
населення, які проживають у районах, що сильно постраждали від військового наступу, включаючи 
жінок, дітей, літніх людей та людей з інвалідністю. 

• Обмежений доступ до пального, особливо в південних, центральних та східних регіонах, затримує 
надання послуг та обмежує можливості органів влади та гуманітарних організацій у доступі та/або 
евакуації постраждалого населення. Відключення електроенергії та нестабільний  мобільний 
зв’язок у певних місцях обмежує  доступ людей до гарячих ліній та інформації.  

• Інша важлива потреба – розширення можливостей прийому в місцях прибуття переміщеного 
населення та можливість надання основних послуг у сфері захисту (консультації, психосоціальна 
підтрика тощо). 

Flash Appeal  

• 1 березня Управління ООН з координації 
гуманітарних питань в Україні оприлюднило 
запит на розширення гуманітарної допомоги 
в Україні (Flash Appeal) на наступні три місяці 
(березень-травень 2022 року) у розмірі 1,1 
мільярдів доларів з метою надання допомоги  
6 мільйонів постраждалих людей. У рамках 
запиту партнери Кластеру планують надати 
допомогу вартістю 218 мільйонів доларів 
2,8 мільйонам людей із 5,3 мільйонів, які 
потребують допомоги. Реагування у сфері 
захисту передбачає наступні заходи: 
моніторинг ситуації по всій країні та на 
міжнародних пунктах пропуску; підтримка 
місцевої влади в евакуації найбільш 
вразливих груп населення; створення 
транзитних центрів, які працюють як «єдині 
пункти» для виявлення гуманітарних потреб 
та надання послуг із захисту; заходи щодо 
підвищення обізнаності щодо існуючих транзитних пунктів та доступу до послуг. Крім того, у 
координації з Кластером з питань житла, партнери надаватимуть багатоцільову грошову допомогу 
найбільш вразливим категоріям внутрішньо переміщеного населення. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20Flash%20Appeal%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20Flash%20Appeal%202022.pdf
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РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ  
• Безпосереднє надання допомоги, а також «захист через 
присутність» обмежений через дуже нестабільну 
ситуацію з безпекою та відсутність безпечного доступу 
для гуманітарних організацій до постраждалого 
населення. Персонал гуманітарних організацій зазнає 
таких самих труднощів та ризиків, як і постраждале 
населення - деяким доводиться проводити багато 
годин у бомбосховищах або переїжджати у більш 
безпечні райони, де вони можуть працювати та 
адаптувати свої програми до нових потреб. 

• 26 лютого УВКБ ООН направило вантажівку з 
гуманітарною допомогою (включаючи ковдри, 
килимки, каністри, кухонні гарнітури) у Київський Ріг 
(Дніпропетровська область) для підтримки ВПО, які 
перемістилися зі східної частини України. На непідконтрольній території Донецької області УВКБ 
ООН надало допомогу з ремонту дахів семи житлових будинків і матеріали для ремонту 30 
будинків. 

• НУО «Право на захист» розпочала консультування у сфері захисту, надання правої допомоги та 
підтримку в евакуації у Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернівецькій та 
Київській областях. Монітори організації присутні на міжнародних пунктах пропуску з Румунією. 

• Донбас СOС розширили консультування та надання правової допомоги через гарячу лінію. 
Послугами організації скористувалося понад 400 осіб. 

• Норвезька рада у справах біженців евакуювала з Комишувахи сім'ю з немобільною дитиною. 

• ГМ Проліска евакуювала ВПО, які проживали у дачному кооперативі «Передільські дачі» у північну 
частину Луганської області. Працівники Проліски продовжують надавати психосоціальну підтримку 
через гарячу лінію. Організація планує облаштувати простори для дітей у бомбосховищах, 
розташованих у зонах бойових дій в Донецькій області. Також Проліска надала розміщення, та їжу 
50 домогосподарствам, які постраждали від бойових дій у населених пунктах уздовж лінії зіткнення. 

• HelpAge провели опитування серед 459 літніх людей, які проживають уздовж лінії зіткнення з метою 
оцінки потреб в евакуації – 100% людей не бажають переїжджати через погіршення ситуації з 
безпекою, відсутність «зелених коридорів для евакуації» та відсутність інформації про доступне 
житло. Волонтери HelpAge продовжують надавати психосоціальну підтримку. 

• Українська фундація громадського здоров'я продовжує надавати психосоціальнох допомоги 
через мобільні команди, де це можливо, та дистанційно. 

• ЮНІСЕФ спільно з НУО «Українська мережа за права дитини» запустили гарячу лінію для сімей з 
дітьми, прийомних сімей та соціальних працівників, яка надає послуги з перенаправлення. 

• FSD провели інформаційні сесії з протимінної обізнаності для 657 000 осіб по всій Україні. 

• Асоціація саперів України поширила онлайн матеріали з протимінної обізнаності, охопивши 602 
000 осіб. Організація надала гуманітарну допомогу 70 особам з Маріуполя (Донецька область) та 
100 особам з Бородянки (Київська область). 
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