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               ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ 

Цивільне населення  

• У період з 24 лютого до 9 березня Управління Верховного комісара 
з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 1 506 жертв серед мирного 
населення в країні: 549 вбитих та 957 поранених внаслідок  
російського військового наступу в східних, північних та південних 
областях України, 40% з них – у Донецькій та Луганській областях. За 
підтвердженими даними 549 осіб загинуло в перші 12 днів, що вже 
перевищує загальну кількість смертей за останні шість років 
конфлікту (355). За оцінкою УВКПЛ ООН, реальні цифри є значно 
вищими через те, що інформація надходить із запізненням з 
постраждалих від бойових дій районів.  

• Через збільшення інтенсивності зіткнень та прямих обстрілів 
інфраструктури, випадки, пов’язані з мінами/вибухонебезпечними 
залишками війни (ВЗВ), становлять загрозу для цивільний осію, які 
вирішили залишитися в своїх будинках ховаючись, так і для тих, хто 
тікає від бойових дій. 

• Цивільна інфраструктура та цивільне житло по всій країні   
продовжують зазнавати ударів важкими ракетами та авіаударами,   в 
порушення Міжнародного гуманітарного права. Згідно з даними 
Уряду України, більш ніж 210 шкіл, 34 лікарень и більш ніж 1 500 
житлових будинків були пошкоджені або зруйновані через 
невпинні обстріли по всій країні. 

• Київська область (м. Буча, Ірпінь, Гостомель, Іванків), міста Чернігів, 
Суми, Харків, Маріуполь, Одеса, Херсон, Миколаїв, Луганськ, 
Краматорськ продовжують зазнавати сильних обстрілів та, як 
повідомляється, залишаються без електроенергії та водопостачання.  
Безпечний вихід цивільного населення з найбільш постраждалих     
районів і безпечну доставку гуманітарних вантажів у ці райони не 
були узгоджені, і мешканці зараз стикаються з критичними ризиками 
через нестачу доступу до життєво-необхідної гуманітарної допомоги, 
включаючи воду, продукти харчування та медичні засоби. 

• Нестабільна ситуація із безпекою у східних, південних і центральних 
районах продовжує становити ризик як для цивільного населення так 
і для гуманітарних організацій. Всі гуманітарні організації потребують 
швидкого, безпечного та безперешкодного доступу до районів, які 
постраждали внаслідок конфлікту. 

Тенденції з вимушеним переміщенням  
● Вимушене переміщення продовжує мати експонентне зростання, і, за оцінками, 1,85 мільйона осіб вже є 

внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні. Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, 
Одеська, Івано-Франківська області — це області з найбільшою концентрацією ВПО, за ними йдуть 
центральні області — Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області з меншою концентрацію ВПО. 

● За оцінкою, кількість людей, які застрягли в районах, постраждалих від конфлікту або які не хочуть або 
не можуть їх покинути через військові дії підвищилась до 12,65 млн. осіб. Підвищені ризики для безпеки, 
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руйнування мостів та доріг як і нестача ресурсів чи інформації щодо того, де знайти безпечне місце чи 
помешкання створюють додаткові перешкоди для їх безпечного пересування.  

● Гуманітарні коридори для безпечної евакуації цивільного населення все ще не були забезпечені і це 
продовжує бути найбільш гострою та нагальною потребою в межах України. МКЧХ продовжує діалог зі 
сторонами щодо створення гуманітарних коридорів для безпечного виїзду ними цивільних осіб із 
задовільними гарантіями безпеки. В межах України, ООН продовжує закликати до надання безпечного 
проїзду для всіх цивільних осіб, які втікають від конфлікту, і до отримання гуманітарної допомоги; і активно 
працює з усіма сторонами над системою гуманітарних сповіщень в нейтральній та неупередженій роботі, 
застосованої ООН в усіх подібних кризах. 

● Впродовж звітного періоду, місцевою владою була організована евакуація населення з м.Суми, 
розташованого на півночі та Ірпеня, що біля Києва. Більшість осіб, яких евакували з м.Суми складали жінки 
та діти, а також громадяни третіх країн, які прямували, як повідомлялося, до Полтавської області.  

● Служба у справах дітей Львівської міської ради надала підтримку в евакуації 371 дитини із закладів 
Донецької, Луганської, Київської, Харківської та Хмельницької областей. Дітей евакуювали разом зі своїми 
офіційними представниками (усиновлювачами та прийомними батьками), а також співробітниками 
установ. Велике занепокоєння викликає евакуація дітей без відповідної координації з органами влади або 
супроводу дорослих, що підвищує ризик розлучення сімей та торгівлі людьми. Кластер з питань захисту, 
спільно із Глобальним Саб-Кластером з питань захисту дітей розробляє рекомендації щодо стандартів 
захисту для безпечного проїзду та евакуації цивільних осіб, включаючи дітей. 

● На основі інтерв’ю із ключовими інформаторами по всій країні, IMPACT Initiatives склали карту основних 
маршрутів переміщення з найбільш постраждалих від конфлікту районів (див. нижче): 

 
● Кількість людей, які перетинають кордони, коливається із початком військового наступу, і очікується, що 

кількість людей, які перетинають кордони сусідніх країн, буде відрізнятися за інтенсивністю та географією 
конфлікту протягом наступних декількох днів та тижнів. Як показали бесіди із 235 ключовими 
інформаторами (КІ), проведені IMPACT з людьми, які перетинали кордон з України в Польщу, Словаччину, 

https://blogs.icrc.org/ir/en/2022/03/ukraine-safe-passage-for-civilians-from-mariupol-halted-for-a-second-day-icrc-calls-on-parties-to-agree-to-specific-terms/
https://loda.gov.ua/news?id=66141
https://loda.gov.ua/news?id=66261


 

Кластер з питань захисту Україна I 06-09 березня 2022 

Угорщину, Румунію та Молдову в період з 28 лютого по 9 березня, більшість людей, які перетинали кордон 
походили з Одеси (24%), Києва (23%), Харкова (10%), Львова (7%) та Житомира (6%).  

● КІ вказали причини вибору пунктів пропуску через кордон, які базувалися на найбільш прямому маршруті 
до кордону, коротших чергах у пунктах пропуску через кордон, возз'єднанні з родиною та друзями та 
зручності перетину кордону для майбутніх намірів. Станом на 9 березня понад два мільйони українців 
втекли до сусідніх країн – переважно до Польщі, Угорщини та Словаччини. 

Реєстрація ВПО 

• Централізована система реєстрації ВПО, яка адмініструється Міністерством соціальної політики та діє з 2014 
року, наразі застосовується не повністю через велику кількість нових переселенців та перевантаженості в 
районах прийому ВПО. 

• Процедури реєстрації доступні на обласному рівні1 і різняться в кожній обласній адміністрації. У місцях, де 
процедури реєстрації наразі впроваджуються місцевими органами влади, ВПО рекомендується 
реєструватися в центрах прийому з метою надання можливості владі виявляти та реагувати на потреби 
найбільш вразливих груп населення та направляти до відповідних постачальників послуг. Згідно з 
інформацією, наданою наразі в місцях, де проходить реєстрація, органи влади змогли зареєструвати 268 
000 ВПО в шести областях, що є недостатнім для надання інформації щодо реальних масштабів 
внутрішнього переміщення в країні на даний момент. 

Основні результати моніторингу у сфері захисту  

● Кластер з питань захисту запустив інформаційну панель (доступна англійською та українською мовами), 
яка відображає дані інтерв’ю проведеного більш ніж 20 партнерами в 16 областях України. Більшість 
переселенців у районах спостереження прибувають з Київської та Харківської областей. Щонайменше 
38% нових переселенців вказали на намір продовжити переміщення далі в інші місця. Згідно з даними, 
наявними в місцях спостереження, жінки та діти, люди з інвалідністю, літні люди та представники етнічних 
меншин продовжують складати більшість переміщених осіб. 

● Цілеспрямовані атаки на цивільних осіб та 
об'єкти цивільної інфраструктури, а також 
відсутність безпечних коридорів підвищують 
ризики, пов'язані із захистом та становлять 
серйозну загрозу для життя тисяч цивільних 
осіб, які намагаються втекти від бойових дій. 
У Київській, Чернігівській, Вінницькій та 
Житомирській областях (північний центр 
країни) були зареєстровані атаки на лікарні 
та гуртожитки, що призвели до травм та 
загибелі цивільних осіб. У місті Маріуполь, 
що на півдні, партнери повідомили про атаки 
на пологовий будинок, які призвели до 
численних жертв серед цивільного населення, переважно жінок та дітей. 

● За час спостереження також повідомлялося про насильство та обстріли, що ставлять під загрозу життя 
цивільних осіб та унеможливлюють заплановані евакуації, в тому числі автобуси із цивільними особами, які 
намагалися втекти, були обстріляні та розстріляні в м. Макарів, Демидів та в Миколаєві. В результаті один 
поліцейський і троє цивільних загинули, ще двоє поранені. 

● Ключові ризики захисту, про які повідомляється в районах спостереження, включають небезпеку 
обстрілів та забруднення наземними мінами, обмеження на пересування та роз'єднання сімей. Жінки та 
діти, люди з інвалідністю та/або з серйозними медичними захворюваннями, а також літні люди та 
представники етнічних меншин все частіше стикаються з бар'єрами в доступі до критичних послуг, таких як 
транспорт, продукти харчування, ліки та екстрена медична допомога в постраждалих районах. Терміново 
необхідні гуманітарні коридори, що дають можливість цивільним особам втекти з оточеного міста в 
безпечне, а також доступ до екстреної допомоги та інформації. 

 
1 Наразі Кластер отримав інформацію про те, що в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій областях, а також у Терно-

пільській, Хмельницькій, Кропивницькій областях запроваджено реєстрацію для осіб, які змушені залишити свої домівки та потребують 
екстреної допомоги. 

http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine?fbclid=IwAR1o6txpN-htGEfpxrEkqoRl5wrFoxYvzIZ4MenFIrkBGz6u69fhIhmLg_g
http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine?fbclid=IwAR1o6txpN-htGEfpxrEkqoRl5wrFoxYvzIZ4MenFIrkBGz6u69fhIhmLg_g
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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● Масивний та швидкий приріст людей до центральних та західних областей країни перевантажив 
можливості місцевих органів влади щодо забезпечення житлом та покриття основних потреб.  

● Новоприбулі до міст Вінниця, Львів, Ужгород та Запоріжжя, що особливо вразливі, знаходять притулок у 
центрах прийому, створених місцевою владою; більшість з них мають намір рухатися далі, не маючи наміру 
залишатися на своїх місцях. 

● 84% ключових інформаторів (включаючи літніх людей і людей з інвалідністю) підтвердили наявність 
державних послуг у своїх місцях перебування, а 56% повідомили про наявність гуманітарної допомоги. 

● 84% мають доступ до розміщення. У місцях, де ВПО розміщуються в колективних центрах, основними 
проблемами, про які повідомляється, є переповненість, відсутність розділення за статтю або місця для 
сімей, що забезпечують необхідне приватне життя, а основні послуги, такі як електроенергія та вода, є 
незадовільними. Враховуючи постійне зростання переміщеного населення, незабаром місцева влада, як 
очікується, зіткнеться з відсутністю приміщень для прийому нових переселенців. 

Ґендерно-зумовлене насильство 

• Жінки та дівчата продовжують стикатися із суттєво підвищеними ризиками у теперішніх умовах. Примусове 
переміщення, розділення сімей, розміщення в тимчасових або спільних притулках, збільшення військової 
присутності та створення блокпостів — все це підвищує ризик ґендерно-зумовленого насильства (ҐЗН), по-
силюючи і до того вже його високу поширеність в країні. 

• Організації, які боряться з ҐЗН, отримують повідомлення про сексуальні домагання та насильство під час 
переміщення, а кілька повідомлень у ЗМІ висвітлюють звинувачення у зґвалтуванні. В Інтернеті поширю-
ється інформація про ризик торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації у зв 'язку з поодинокими 
подорожами жінок та дівчат.   

• Труднощі з доступом до основних товарів та послуг, а також відсутність доступу до безпечного притулку 
роблять жінок та дівчат надзвичайно вразливими до насильства та експлуатації. Безпосередня гуманітарна 
допомога має важливе значення для задоволення нагальних потреб жінок та дівчат та зменшення ризику 
ґендерного насильства; пом 'якшення ризику ґендерного насильства також має бути інтегрованим як 
пріоритет у гуманітарному реагуванні. 

 

                   РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ  
● ООН та гуманітарні організації продовжують нарощувати свою присут-

ність та реагування та розглядають створення нових офісів по всій країні 
якнайближче до постраждалого населення. Гуманітарні хаби створю-
ються у Львівській, Вінницькій, Ужгородській, Чернівецькій, Івано-Фра-
нківській та Дніпровській областях на додаток до підтримки присутно-
сті у Київській, Донецькій та Луганській областях. 

● Була оновлена карта наявних послуг у сфері захисту. У місцях, де раніше 
були відсутні гуманітарні організації, будуть розроблені нові механізми 
перенаправлення, зокрема в районах з різко збільшеною присутністю 
жінок та дівчат з числа ВПО. 

● УВКБ ООН направило сім вантажних автомобілів з 8 600 тепловими ко-
вдрами та 3 025 матрасами IKEA з метою підтримки переміщеного на-
селення в Львівській та Закарпатській областях. УВКБ ООН спільно з 
партнерською громадською організацією NEEKA допомогли з притул-
ком, водою, продуктами харчування та одягом понад 1 000 переміще-
ним осібам на залізничних станціях у Чопі та Ужгороді; 500 дітей отри-
мали допомогу в Мукачівському районі продуктовими наборами, во-
дою та теплим одягом; 100 переміщених дітей у Сваляві отримали про-
дуктові пакети, воду та теплий одяг; студенти гуртожитку в м. Мукачеве отримали 200 продуктових наборів 
та теплий одяг; три церкви в м. Мукачеве були обладнані 150 ліжками та продуктовими пакетами. 

● HelpAge  направили вантажівку з предметами гігієни для людей похилого віку та людей з інвалідністю до 
м. Святогірськ та психоневрологічного закладу соціальної допомоги у м. Слов'янськ (Донецька обл.). 

©HelpAge /  
Гуманітарна допомога літнім людям  
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● Асоціація саперів України евакуювала та надала натуральну (матеріальну) допомогу людям з інвалідністю 
на трасі Київ-Чернівці; 8 осіб були евакуйовані з Києва та Боярки. Також організація забезпечила продук-
тами харчування та медикаментами 100 осіб з постраждалої громади м. Чугуїв (Харківська область); 120 
осіб з м. Київ та м. Боярка (Київська область); 10 осіб з м. Щастя та м. Сєвєродонецьк (Луганська область). 

● З 24 лютого ГМ Проліска  надала підтримку з евакуацією 907 особам з постраждалих від конфлікту районів 
Донецької та Луганської областей.   

● The HALO Trust евакуювала 47 осіб з м. Ізюм (Харківська область), який зазнав інтенсивних обстрілів та 
забезпечила їх житлом та харчуванням; 37 переселенців рушили далі до Ужгорода евакуаційним поїздом. 
Команда HALO також забезпечує одягом та водою переселенців у притулках, розташованих у Краматор-
ську та поблизу. 

● Організації, які боряться з ҐЗН на містах звітують про те, що попре спеціальні послуги, включно із гарячими 
лініями ҐЗН, залишаються частково робочими, доступ до них значно ускладнений як для співробітників та 
і для постраждалих від ҐЗН через триваючий конфлікт та обмеження пересування.   

● Національна гаряча лінія La Strada почала працювати в онлайн режимі, але з 11 березня повернеться до 
цілодобової роботи телефонного режиму (116123). Онлайн-модальність залишиться доступною. Гаряча лі-
нія 1547 продовжує надавати цілодобові послуги. 

● Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) планує доставити 10 000 наборів для захисту гідності і роз-
робив інформаційні матеріали з питань гендерного насильства, які включають інформацію про зниження 
ризику ґендерного насильства та спеціалізовані послуги в Україні та сусідніх країнах. Матеріали будуть роз-
повсюджуватися спільно з ВООЗ у пунктах пропуску через державний кордон та в містах з найбільшою 
кількістю ВПО.  

●  БФ "Слов'янське серце" евакуювали понад 
100 осіб з м. Ізюм (Харьківська область).  

● МОМ надала консультації 118 369 особам 
за допомогою гарячої лінії з питань протидії 
торгівлі людьми та консультування мігран-
тів.  

● Громадська організація «Право на захист» 
надала захист та юридичне консультування 
щонайменше 150 особам через гарячу лі-
нію. Найбільш затребуваний вид підтримки 
— евакуація, розміщення, перетин кордону, 
питання з документацією, гуманітарна до-
помога. R2P також евакуював 143 особи з 
Волновахи. Спостерігачі R2P присутні на 
міжнародному кордоні з Польщею, Словач-
чиною, Угорщиною, Румунією та Молдо-
вою.  

● Донбас SOS надали консультації з питань захисту та правову допомогу 813 особам через гарячу лінію (в 
середньому понад 200 осіб на день). 

● Норвезька рада у справах біженців надала дистанційну правову допомогу та консультування для 14 осіб. 

● People in Need надавали психосоціальну підтримку в режимі онлайн та віч-на-віч 115 особам у м. Допро-
пілля та м. Курахівка (Донецька область). 

● ГО Точка Опори надала психосоціальну підтримку по телефону 18 особам. 
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