
Концепція Дій, 2 грудня 2022 
Україна 

Сторінка 1 з 5 
Ця Концепція Дій є документом, що постійно оновлюється, тому діяльність, викладена в документі, буде адаптовуватись та 

переглядатись відповідно до розвитку подій та подальших результатів оцінки, включаючи можливе надання додаткових логістичних 
спільних послуг, як того вимагає гуманітарна спільнота. 

Передумови 
Після початку війни в Україні 24 лютого 2022 року безпекова ситуація в країні різко погіршилася, в результаті чого близько 

17,7 мільйонів людей потребують невідкладної гуманітарної допомоги. Інтенсивна військова ескалація призвела до 

людських втрат і поранень, а також до масових руйнувань і пошкоджень цивільної інфраструктури, що ускладнює надання 

основних послуг населенню. Люди, які проживають у зонах активного конфлікту, пережили місяці бойових дій без 

належного доступу до води, системи охорони здоров’я, освіти, продовольчої безпеки, захисту та інших критичних послуг. 

З початку війни гуманітарні організації в Україні надали пріоритет швидкому розширенню вже існуючих рятувальних 

операцій на сході та розповсюдженню надання допомоги у всіх регіонах країни. Однак війна не має жодних ознак 

вщухання і продовжує спричиняти гуманітарні потреби по всій країні.1 Очікується, що обмеження матеріально-технічного 

забезпечення й надалі стримуватимуть гуманітарні операції, оскільки маршрути поставок навряд чи спростяться, тоді як 

потреби збільшуються через конфлікт, що продовжується і широкомасштабні ініціативи, такі як підготовка до зими. 

Для підтримки гуманітарних організацій, які реагують та надають допомогу постраждалим групам населення, 3 березня 

2022 року в Україні було запроваджено Кластерний підхід Міжвідомчого Постійного Комітету (IASC).  

Логістичні Прогалини та Перешкоди 

Нестабільна безпекова ситуація залишається найбільш значущим викликом для планування та здійснення заходів 

гуманітарного реагування, особливо у східних та південних областях країни. На основі результатів Аналізу прогалин та 

потреб (GNA), завершеного наприкінці червня, Логістичний Кластер визначив такі прогалини та перешкоди: 

• Нинішня ситуація з безпекою в Україні створює труднощі для планування та здійснення доставки гуманітарної

допомоги, включно з її транспортуванням ближче до зони конфлікту та відправленням гуманітарних вантажів.

Крім того, зважаючи на те, що конфлікт продовжується, очікується, що шкода, завдана дорожній інфраструктурі

зростатиме, а обмеження логістичних можливостей продовжуватимуть стримувати здійснення гуманітарних

операцій.

• Хоча сектор комерційної логістики в Україні добре розвинений, численні приватні підприємства переїхали у
західні частини країни, що призвело до обмеження логістичних послуг, доступних зараз у східних

частинахУкраїни . Недостатня кількість робочої сили, особливо для транспортування вантажів у важкодоступні

райони, також є проблемою.

• Дефіцит пального впливає на оперативну спроможність гуманітарних організацій і обмежує їх доступ до заправки

легкових транспортних засобів, а також для їх транспортних підрядників.

• Здатність забезпечити простір для зберігання пального у важкодоступних місцях та навколо них обмежена.

• Дефіцит палива впливає на оперативну спроможність гуманітарних організацій, особливо тих, що користуються
малотоннажними автомобілями (бензин та дизельне пальне).

• Конфлікт спричинив закриття всіх аеропортів, морських портів та деяких пунктів перетину кордону для

комерційних товарів. Судноплавні лінії також призупинили свої рейси та направили свої судна в інші

чорноморські порти до подальшого розвитку подій. Існує значний тиск на сухопутні кордони, які продовжують

функціонувати, сприяючі імпорту та експорту країни, проте з тривалим часом очікування.

1 Довідкова інформація, викладена в Екстреному Зверненні, Україна (березень-грудень 2022 р.) 
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Цілі 
Відповідно до Екстреного Звернення і для підтримки збільшення гуманітарного реагування в Україні, Логістичний 

Кластер працюватиме з гуманітарними організаціями, що реагують, для досягнення наступних цілей та з метою 

підтримки безперебійної доставки гуманітарної допомоги в Україні. 

 

1. Координація планів та адвокація: Використання логістичних знань і досвіду гуманітарних організацій, що реагують, 

для спільного оцінювання оперативної ситуації, постійного моніторингу прогалин і перешкод, а також коригування 

реагування у разі потреби; скликання координаторів з логістичних питань гуманітарних організацій, що реагують, 

для розробки відповідних спільних матеріалів для міжвідомчих та/або міжгалузевих ініціатив. Забезпечення 

гуманітарних організацій, що реагують, інформаційними продуктами, що мають стати орієнтиром щодо того, як 

користуватись цими послугами. 

 

2. Розуміння загальної картини: Консолідація та обмін відповідною інформацією, яку надають гуманітарні 

організації, а також державні та приватні джерела для підвищення оперативної обізнаності; моніторинг та 

звітування про діяльність, що здійснюється через Логістичний Кластер (Україна) для гуманітарних організацій. 

 

3. Збільшення спроможностей: Сприяння доступу до спільного тимчасового складування та/або транспортних послуг 

для подолання логістичних прогалин та/або проблемних ситуацій; за потреби надання допомоги у сфері технічної 

експертизи у випадку критичних ситуацій під час логістичних операцій. 

Запланована Діяльність 

Наведений діапазон заходів не має на меті заміну логістичних можливостей агентств або організацій, а потрібен скоріш 

для усунення виявлених прогалин у ланцюжку гуманітарних поставок та покращення реагування гуманітарних організацій 

шляхом забезпечення координації логістики, управління інформацією та сприяння доступу до послуг в Україні. 

 

1. Координація та Інформаційний Менеджмент 
 

Наступні заходи з координації та обміну інформацією здійснюватимуться Командою Логістичного Кластеру із 

координаційних осередків у Києві, Дніпрі, Одесі для посилення гуманітарного матеріально-технічного реагування, 

мінімізації дублювання зусиль та покращення прийняття оперативних рішень: 

• Координувати логістичне реагування між гуманітарними організаціями в Україні, а також з національними та 

регіональними стейкхолдерами та партнерами. 

• Представляти Логістичний Кластер на форумах з прийняття рішень, включаючи механізми міжвідомчої 

координації, формулюючи рекомендації для підтримки прийняття стратегічних рішень. 

• Збирати, консолідувати та обмінюватись інформацією для підтримки планування ланцюга постачання та 

прийняття оперативних рішень партнерами, включаючи, але не обмежуючись, інформацію про послуги та засоби 

логістичної підтримки; процеси/процедурні вимоги для транспортування гуманітарного вантажу; доставлення 

гуманітарних вантажів в Україну, час/місце їх доступності; обмеження фізичного доступу; наявність палива; 

поточний стан гуманітарного логістичного реагування. 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-august-2022-enruuk
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• Здійснювати спеціальну розсилку та обмінюватися інформацією, використовуючи низку платформ, доступних для 

гуманітарної спільноти, включаючи оперативну веб-сторінку в Україні, платформу обміну інформацією про 

логістику (Log:IE), оцінювання логістичного потенціалу (LCA).. 

• Сприяти плануванню систематичних поставок, надаючи технічні консультації щодо конфігурації ланцюга поставок 
і нарощування логістичного потенціалу за потреби. 

• Моніторити, аналізувати та обмінюватись інформацією щодо основних пунктів пропуску та морських портів в 

Україні та в сусідніх країнах (Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Молдові). 

• Відстоювати від імені гуманітарних організацій, у тісній співпраці з відповідними стейкхолдерами, спрощення та 

раціоналізацію процесів та/або процедурних вимог щодо транспортування гуманітарних вантажів. 

• Відповідно до потреб, сприяти відповідним технічним робочим групам, таким як Робоча група з медичної 

логістики, у співпраці з партнерами за необхідності. 

 

2. Загальні Логістичні Послуги 
Послуги, до яких Логістичний Кластер сприяє доступу, не мають на меті замінити логістичні можливості гуманітарних 

організацій, що надають допомогу, а радше доповнюють їх через доступ до загальних послуг, в той час та в тих місцях, коли 

виявлені прогалини в загальній картині та/або значні проблеми в переміщенні гуманітарних вантажівю. Після аналізу 

прогалин і потреб Логістичний Кластер зосередиться на сприянні доступу до загальних послугах у важкодоступні місця. За 

наявності доступу наступні послуги будуть узгоджені безкоштовно для користувача або на основі часткового/повного 

відшкодування, залежно від наявності коштів: 

 

Тимчасове Зберігання 

• Хаби Передової Логістики: м. Дніпро (4,500 м2); м. Київ(2,000 м2); Кропивницький (2,000 м2); м. Одеса (10,000 м2). 
 

Автомобільний транспорт 

• Перевезення автомобільним транспортом між склад, які керуються Логістичним Кластером (див. «Тимчасове 

зберігання»). 

• Доставка вантажів з Дніпра, Кропивницького, Києва та Одеси до місця розподілу або попереднього розміщення2. 

• Консолідація вантажів та доступ до спеціального парку вантажівок для гуманітарних міжвідомчих конвоїв із 

Дніпра у важкодоступні райони. 

• Інші вантажні транспортні послуги за запитом гуманітарної спільноти, які розглядаються в кожному конкретному 

випадку окремо. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Транспорт у деяких регіонах України залежатиме від зовнішніх факторів, зокрема дотримання узгоджених міжвідомчих процесів деконфлікції та інших 

процедурних вимог. Команда Логістичного Кластеру в Україні та постачальник транспортних послуг (тільки ВПП, на момент публікації) забезпечать 
необхідну координацію з відповідними користувачами послуг і цими механізмами для забезпечення доставку гуманітарних вантажів. 
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Додаток I Карта Концепції Дій 


	Передумови
	Логістичні Прогалини та Перешкоди
	Цілі
	Запланована Діяльність
	1. Координація та Інформаційний Менеджмент
	2. Загальні Логістичні Послуги
	Тимчасове Зберігання


	Додаток I Карта Концепції Дій



