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ГОЛОВНЕ 

На сході України продовжуються найжорсткіші
бої. Про обстріли також повідомляється у
південній, південно-східній і центральній
частинах України.

8 травня понад 170 цивільних осіб було
евакуйовано з Маріуполя (Донецька область) і
прилеглих районів в рамках третьої операції з
евакуації, яка координувалась ООН і МКЧХ.

Станом на 3 травня, за оцінками Міжнародної
організації з міграції, в Україні нараховується
трохи більше ніж 8 млн переміщених осіб.

7 травня Всесвітня продовольча програма
звітувала, що з 24 лютого в Україні надано
допомогу у вигляді харчових продуктів і грошову
допомогу понад 3,4 млн людей.

Станом на 6 травня Дитячий фонд ООН
забезпечив доступ до безпечної води 1,3 млн
людей.

Бородянка у передмістях Києва зазнала значних
руйнувань унаслідок бойових дій та авіаударів. Фото:
УКГС/Сергій Коровайний (7 квітня 2022 р.)

(16 мая 2022)
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Мапа: звіт про ситуацію (станом на 11 травня 2022 р.)

(17 мая 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
mailto:lizaveta.zhuk@un.org
mailto:deabreuisidoro@un.org


UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 17 мая 2022

С. 2 з 16
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 17 мая 2022 

АНАЛІЗ  

Огляд ситуації станом на 12:00 11 травня

Загальна гуманітарна ситуація. Протягом минулого тижня у східній частині України продовжувалися
найжорсткіші бої. Повідомляється, що 5 травня внаслідок авіаударів у Краматорську (Донецька область) загинули
25 мирних жителів та було пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, три заклади освіти та один заклад
охорони здоров’я. Усього через кілька днів, 8 травня, під обстріл потрапила школа в Білогорівці (Луганська
область), де ховалися приблизно 90 людей, у результаті чого десятки з них загинули. Помічник Генерального
секретаря ООН і Кризовий координатор в Україні Амін Авад заявив про глибоке потрясіння через повідомлення
про обстріл, який, за його словами, «є ще одним суворим нагадуванням про жорстокість цієї війни». Крім того, 10
травня місцева адміністрація Харківської області повідомила, що під завалами п’ятиповерхового будинку в Ізюмі,
який, як вважається, було зруйновано в березні, знайдено тіла 44 цивільних осіб. Повідомляється, що Луганська
область, яка наразі найбільше постраждала внаслідок конфлікту, залишилася без водопостачання, електроенергії
та газу, а також має перебої з мобільним зв’язком на фоні численних жертв серед цивільного населення і

(16 мая 2022)
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пошкоджень житлових будинків. Південна і південно-східна частини України також страждають від боїв і
авіаударів, у тому числі найбільші портові міста басейну Чорного моря (Одеса, Одеська область), а центральні
частини України потерпають від ракетних обстрілів.

Бойові дії, що тривають, значною мірою завадили рятуванню та евакуації цивільного населення з сильно
постраждалих районів; сотні тисяч цивільних осіб залишилися заблокованими без їжі, води та часто без доступу
до основних послуг та медикаментів. Доставлення гуманітарної допомоги залишається надзвичайно складним
завданням, а в районах, які страждають від активних бойових дій, надається лише незначний рівень допомоги.

Попри величезні труднощі, третя операція з евакуації, яка координується ООН і Міжнародним Комітетом
Червоного Хреста (МКЧХ), з Маріуполя (Донецька область), ще одного українського портового міста на
Азовському морі, яке наразі зазнало найтяжчих наслідків війни, та прилеглих районів була успішно завершена 8
травня. Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані підтвердила,  що понад 170 цивільних осіб з
металургійного комбінату «Азовсталь», де шукали притулку сотні людей, та з районів навколо Маріуполя було
евакуйовано до Запоріжжя. Таким чином, загальна кількість людей, евакуйованих з «Азовсталі», становить 152
цивільні особи, 100 з яких прибули до Запоріжжя разом із колоною. Крім того, з Маріуполя та прилеглих районів
евакуювали понад 500 осіб. Після початку третьої операції з евакуації, за повідомленнями Урядів Російської
Федерації та України, з заводу «Азовсталь» евакуювали все цивільне населення, включаючи жінок, дітей та
людей похилого віку. Проте ООН не має засобів для перевірки цієї інформації. Тим часом ООН прагне і надалі
працювати зі сторонами конфлікту, щоб забезпечити тим, хто хоче виїхати, можливість зробити це безпечно та у
напрямку, який вони виберуть.

Хоча бойові дії наразі зосереджені у східній та південній частинах України, що безпосередньо впливає на безпеку
та захист цивільного населення, забруднення мінами в житлових районах на сході, а також на півночі України, які
раніше постраждали від активних бойових дій, продовжує становити загрозу життю людей. Навіть до початку
війни східна Україна була одним з найбільш забруднених мінами районів у світі, займаючи четверте місце за
кількістю жертв вибухонебезпечних предметів-залишків війни (ВЗВ) та мін, за даними Landmine Monitor (2021). 5
травня Міністр внутрішніх страв України Денис Монастирський оголосив про початок роботи Міжнародного
координаційного центру із питань гуманітарного розмінування. Державна служба України з надзвичайних
ситуацій, яка має надавати підтримку новому координаційному центру, повідомила, що станом на 11 травня з 24
лютого було знешкоджено понад 102 000 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 900 авіабомб. На цьому
етапі важко оцінити рівень мінного забруднення по Україні.

Постраждалі серед цивільного населення і пошкодження цивільної інфраструктури.  Управління
Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) продовжує перевіряти випадки загибелі або поранення
цивільних осіб, але жертви серед цивільного населення внаслідок війни стають все більш очевидними. Станом
на 10 травня кількість постраждалих серед цивільного населення по країні склала 7 256 осіб: 3 496 загиблих і
3 760 поранених, за даними УВКПЛ. Більш ніж половина (3 793) усіх підтверджених наразі постраждалих
зафіксовано на підконтрольних та не підконтрольних Уряду територіях (ПУТ та НПУТ) Донецької та Луганської
областей. Фактична кількість жертв серед цивільного населення по всій території Україні значно вища, оскільки
отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе
ще не підтверджені.

У заяві для преси,  опублікованій 10 травня, Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда
Богнер зазначила, що наразі зареєстровано сотні знищених або пошкоджених закладів освіти та охорони
здоров’я в районах, постраждалих від бойових дій по всій країні. Вона також зазначила, що в багатьох районах
збройні сили обох сторін використовують школи як свої бази та розміщують важке озброєння поблизу шкіл.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://reliefweb.int/report/ukraine/statement-humanitarian-coordinator-ukraine-osnat-lubrani-evacuations-azovstal-and&data=05|01|lizaveta.zhuk@un.org|e19d29ef98c54ebe266008da31b7e975|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637876963210098400|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=2E2HepYtKxcZTsNiqsRhuGA0MVX1QrHiqqq69RFLT9I=&reserved=0
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Landmine-Monitor-2021-Web.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/100001144378891/posts/5014357428612353/?sfnsn=mo&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|0cb2b4d09a4d4c2b452a08da2f583a9e|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637874353231245777|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=oReR4jhHv5b24mOHW8iPe7An6eJxKJ40S2TXk1jM6M4=&reserved=0
https://t.me/dsns_telegram/6733
https://reliefweb.int/report/ukraine/plight-civilians-ukraine
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Богнер також додала, що по всій Україні внаслідок бойових дій було пошкоджено щонайменше 50 християнських,
єврейських та мусульманських культових споруд різних конфесій. Більш ніж половина будівель зазнали
серйозних пошкоджень і не підлягають використанню. Вона також наголосила, що велика кількість жертв серед
цивільного населення та масштаби руйнувань і пошкоджень цивільних об’єктів свідчать про порушення
принципів ведення бойових дій, а саме розрізнення, включаючи заборону невибіркових обстрілів, пропорційність
та запобіжні заходи.

Розслідування ймовірних військових злочинів.  Наприкінці минулого тижня організація Amnesty International
опублікувала звіт «He’s Not Coming Back: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast», який ґрунтується на
десятках інтерв’ю та докладному огляді речових доказів імовірних військових злочинів. Організація Amnesty
International задокументувала незаконні авіаудари по Бородянці та позасудові страти в інших містах і селах,
включаючи Андріївку, Бучу, Ворзель та Здвижівку (Київська область). Організація Amnesty International повідомила,
що, наприклад, у Бородянці вона виявила, що щонайменше 40 цивільних осіб загинуло в результаті
«непропорційних і невибіркових обстрілів», які спустошили цілий квартал і залишили тисячі людей без даху над
головою. У Бучі та кількох інших містах і селах, розташованих на північний захід від Києва, організація
задокументувала 22 випадки незаконних вбивств, більшість з яких були явними позасудовими стратами.

Економічний вплив. Згідно з останнім прогнозом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), війна,
що триває, призведе до скорочення економіки України майже на третину цього року. Очікується, що у 2022 році
ВВП України зменшиться на 30 %, що на десять процентних пунктів більше у порівнянні з прогнозами Банку,
опублікованими в березні. ЄБРР зазначає, що війна різко зупинила економічне відновлення, яке розпочалося
минулого року. Крім того, прогнозується, що наступного року зростання ВВП України відновиться до 25 % за
умови, що на той час вже триватимуть суттєві роботи з відбудови. Тривалість бойових дій, особливості повоєнного
врегулювання, масштаби відбудови та рівень повернення цивільного населення в Україну вважаються
важливими факторами швидкості відновлення, зазначає ЄБРР.

Крім того, за оцінками ЄБРР, від 30 % до 50 % підприємств повністю припинили свою діяльність, унаслідок чого
близько половини всіх працівників втратили роботу та доходи. ЄБРР також зазначає, що, хоча Національний банк
України зафіксував обмінний курс 24 лютого, обмежив зняття готівки та запровадив контроль над капіталом
шляхом обмеження більшості транскордонних операцій, величезні виробничі та логістичні збої спричинили
зростання інфляції на 13,7 % у річному обчисленні у березні 2022 року і, ймовірно, інфляційний тиск
зберігатиметься протягом року.

Потреби в постраждалих районах і містах, які приймають ВПО. 10 травня організація REACH опублікувала
Звіт про моніторинг гуманітарної ситуації, основна увага в якому була приділена постраждалим районам і
вибраним містам, які приймають ВПО вздовж евакуаційних маршрутів або в головних районах прибуття. Збір
даних проводився 13–20 квітня шляхом проведення понад 220 телефонних інтерв’ю з неурядовими організаціями
(НУО) та ключовими інформаторами місцевих органів влади в 44 населених пунктах (містах чи селах). Серед
населених пунктів у районах, постраждалих від активних бойових дій, найвищий рівень гуманітарних потреб було
зафіксовано у Маріуполі, Рубіжному (Луганська область) та Авдіївці (Донецька область). Перебої з транспортом
або постачанням палива, доступ до медичних послуг, проблеми з безпекою, доступ до харчових продуктів, а
також доступ до фінансових послуг – це проблеми, про які найчастіше повідомляли у постраждалих містах.
Доступ до питної води та порушення водопостачання залишалися критичними проблемами в кількох
постраждалих від бойових дій населених пунктах, зокрема в Маріуполі, Авдіївці, Торецьку (Донецька область),
Рубіжному, Сєвєродонецьку (Луганська область) та Миколаєві, де про тривале порушення водопостачання

https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/5561/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/5561/2022/en/
https://reliefweb.int/report/ukraine/war-cause-ukraine-economy-shrink-nearly-third-year-ebrd-report
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_UKR2206B_HSM_Factsheet_Round-2_May_2022.pdf
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повідомили ключові інформатори. У громадах, які приймають ВПО, найбільш поширеними типами інформації,
якої потребують внутрішньо переміщені особи (ВПО), була інформація про гуманітарну допомогу та організації, які
її надають, отримання фінансової допомоги та отримання притулку або житла.

Продовольча безпека. Початкові результати опитування організації Premise щодо поточних і потенційних
проблем продовольчої безпеки, включаючи шляхи отримання харчових продуктів респондентами протягом
останнього тижня, задоволеність доступом до продуктів, стратегії адаптації до обмежених ресурсів та доступність
основних харчових продуктів (наприклад, рису, борошна, м’яса), показали найвищий рівень задоволеності
доступом до харчових продуктів в найзахідніших областях (наприклад, Львівська, Рівненська), а найнижчий
рівень задоволеності в Харківській, Херсонській та Київській областях. Найбільший дефіцит борошна був у
Харківській області, за нею йдуть Херсонська та Сумська, а дефіцит м’яса – у Київській, за якою йдуть Луганська
та Сумська області. Попри те, що здебільшого великі міста залишаються під контролем Уряду України, кількість
респондентів, які живуть із дуже обмеженими запасами продовольства, є тривожно високою: майже 38 %
повідомили, що їм потрібно буде купувати продукти протягом наступних двох днів. У подальшому планується
зібрати більш детальні дані щодо цих проблем на сході України, щоб забезпечити раннє сповіщення, коли
певним районам може знадобитися невідкладна продовольча допомога.

Переміщення. Міжнародна організація з міграції (МОМ) 10 травня опублікувала останній Звіт про внутрішньо
переміщених осіб в Україні (29 квітня – 3 травня), що стосується ситуації та потреб ВПО та непереміщеного
населення країни. Він надає уявлення про раніше не досліджувані сфери, такі як надання грошової допомоги
(див. розділ про багатоцільову грошову допомогу у Звіті про ситуацію УКГС). Станом на 3 травня, за оцінками
МОМ, всередині України перемістилося трохи більш ніж 8 млн людей, що показує зростання на 4 % з 17 квітня.
Майже половина переміщеного населення (49 %) проживала на сході України. За оцінками МОМ, понад 2,7 млн
людей повернулися до місця свого проживання: близько 47 % повернулися з іншого міста/району в межах своєї
області проживання і трохи більше ніж 46 % повернулися з іншої області України. З приблизно 2,7 млн осіб, які
повернулися, 13 % або 353 000 осіб заявили про намір знову переїхати через ситуацію в місцях їхнього
проживання. МОМ зазначає, що ця тенденція підтверджує її попереднє розуміння того, що деякі повернення не є
постійними та можуть бути тимчасовими або періодичними. Крім того, серед 8 млн ВПО 26 % вказали, що мають
безпосередній намір повернутися до місця свого звичного проживання протягом наступних двох тижнів.

За оцінками Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на 10 травня понад 6 млн людей шукали
притулок у сусідніх країнах. Разом із приблизною кількістю ВПО, загальна кількість людей, що перемістилися
через війну, зараз становить трохи понад 14 млн осіб. За даними УВКБ ООН, більшість людей перетнули кордон з
Польщею (понад 3,2 млн), Румунією (майже 890 000 осіб) і Російською Федерацією (понад 770 000). Додатково,
Російська Федерація повідомила, що з 24 лютого на її територію в’їхало понад 1,2 млн осіб, у тому числі понад
211 000 дітей.ООН не має засобів для перевірки кількості людей, які перетнули міжнародні кордони, про яких
повідомляють країни-члени ООН.

Крім скоординованих зусиль ООН та МКЧХ, коли вдалося евакуювати понад 600 осіб з Маріуполя та прилеглих
районів, Уряд України на національному та місцевому рівнях не повідомляв про інші евакуації протягом минулого
тижня. Хоча повідомляється, що евакуація з Луганської області до ПУТ України є наразі неможливою, у випадку
Донецької області для цивільних осіб ймовірно є певні можливості залишити регіон. У своєму останньому Звіті
про моніторинг гуманітарної ситуації організація REACH також зазначає, що респонденти звернули увагу на
обмеження пересування у постраждалих від бойових дій районах, зокрема в Маріуполі та Рубіжному,
відзначаючи, що потрібна негайна логістична допомога для евакуації літніх людей, хворих та людей з
інвалідністю зі східної України.

https://www.premise.com/blog/introducing-premises-open-build-ukraine-project/
https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-opituvannya-zagalnogo-naselennya-raund-4-3
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/luhanskaVTSA/2484&data=05|01|lizaveta.zhuk@un.org|c47900d54fed41eaed3a08da3344df72|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637878668143532138|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=fDX3UNqFazPIInzDOZ7CvIy9CCZEv10NOpzjnLnT60g=&reserved=0
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_UKR2206B_HSM_Factsheet_Round-2_May_2022.pdf
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ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 12:00 11 травня

Після рішення Координаторки з гуманітарних питань розпочати 21 квітня третє резервне виділення коштів із
Гуманітарного фонду для України (UHF), UHF, координатори та представники Кластерів отримали та розглянули 32
проєкти, подані партнерами UHF. Рекомендовані проєкти наразі перебувають на останніх стадіях розгляду
відповідно до спрямування виділених коштів на задоволенні негайних потреб для порятунку та підтримки
найбільш уразливих груп населення у основних географічних районах. Рекомендовані проєкти коштуватимуть
приблизно 45 млн дол. США.

Крім того, станом на 11 травня переглянуте Екстрене звернення з оновленими вимогами до фінансування в
розмірі 2,25 млрд дол. США профінансоване на 59 % (отримано 1,3 млрд дол. США). УКГС співпрацює з
партнерами та донорами, щоб розширити доступну інформацію щодо отриманого фінансування, яке зросло
попереднього тижня. На даний час близько 764 млн дол. США (58 % загального фінансування) або розподілено
між кількома Кластерами, або інформація про сектор не вказана у Службі фінансового моніторингу, що
унеможливлює проведення Кластерами більш детального аналізу прогалин у фінансуванні.

(16 мая 2022)

ТЕНДЕНЦІЇ  

Гуманітарне реагування станом на 12:00 11 травня

Станом на 5 травня ООН та гуманітарні партнери надали допомогу понад 5,4 млн людей по всій Україні.
Оновлена оцінка кількості людей, які отримали допомогу від ООН і гуманітарних партнерів, буде опублікована
УКГС на reliefweb.int наприкінці тижня.

7 травня Всесвітня продовольча програма (ВПП) прозвітувала, що з 24 лютого в Україні надано допомогу у вигляді
харчових продуктів і грошову допомогу понад 3,4 млн людей.

За даними звіту від 5 травня, Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця надала
допомогу понад 1,4 млн людей для забезпечення основних потреб, допомогу у вигляді предметів гігієни для
117 000 людей і психосоціальну підтримку та допомогу у сфері психічного здоров’я для 116 000 людей в Україні.

У співпраці з Міністерством цифрової трансформації Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України запустило онлайн-платформу, яка показує території тимчасово не підконтрольні Уряду України,
оточені райони та зони активних бойових дій, оскільки мешканці цих районів мають право на отримання
грошової допомоги від Уряду України. Перелік районів оновлюватиметься регулярно залежно від ситуації і наразі
містить 2 громади в Дніпропетровській області, 66 громад у Донецькій області, 50 громад у Запорізькій області, 37
громад у Луганській області, 18 громад у Миколаївській області, 51 громаду в Харківській області та в Херсонській
області. Ця інформація також має важливе значення для гуманітарної спільноти, зокрема як частина зусиль
Робочої групи ООН з питань грошової допомоги, щоб доповнити грошову допомогу, яка надається Урядом України.

5 травня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про надання майже 387 млн дол. США
додаткової гуманітарної допомоги постраждалим громадам в Україні, у результаті чого загальна сума
фінансування гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та тих, хто виїхав у сусідні країні,

(16 мая 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/country/ukr
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Ukraine%20and%20Neighbouring%20Countries%20External%20Sitrep_%2316_%207%20May.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDR65002ou2.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/MReintegration/status/1522902822857154561?s=20&t=s9vRR_xLs-DOkqvOh432JA&data=05|01|glenn.robinson@un.org|e19d29ef98c54ebe266008da31b7e975|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637876963213247815|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=YGHcpAyyK1K+yJXfswNBxM5oFW0loEaw+qORZaauXUs=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://groshi.edopomoga.gov.ua/&data=05|01|glenn.robinson@un.org|e19d29ef98c54ebe266008da31b7e975|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637876963213247815|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=KYS25djDEgdB8xgCCQCNVKIwffP8bx3/ubLRnAauAko=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-v-zonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-1&data=05|01|glenn.robinson@un.org|e19d29ef98c54ebe266008da31b7e975|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637876963213247815|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=v5s14jdlqCpP5N6VztuXIo2VYjJCnnbvMY1/MN5n/wU=&reserved=0
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022_05_05%20USG%20Ukraine%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%2314.pdf


UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 17 мая 2022

С. 7 з 16
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 17 мая 2022 

перевищила 688 млн дол. США. Ці кошти в першу чергу спрямовуються установам ООН та міжнародним
неурядовим організаціям (МНУО), які здійснюють гуманітарну діяльність.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

З березня по серпень 2022 року понад 1,1 млн людей потребуватимуть безпечного доступу до
багатосекторальних послуг на рівні місць розміщення ВПО.

За даними картування, здійсненого організацією REACH для підтримки діяльності Кластера координації та
управління об’єктами розміщення ВПО, ВПО найчастіше потребують непродовольчих товарів (НПТ),
харчових продуктів, предметів гігієни, медичних товарів і обладнання, а також інформації про можливості
працевлаштування.

За даними останньої швидкої оцінки вибраних транзитних центрів на південному сході польсько-
українського кордону, що була проведена Норвезькою радою у справах біженців (NRC), є нагальна потреба
покращити надання інформації про доступ до послуг, юридичної інформації та консультування, про
можливості безпечної ідентифікації та направлення для отримання допомоги в пунктах перетину кордону і
транзитних центрах, а також реєстрації на отримання грошової допомоги для найбільш уразливих
домогосподарств. Зокрема необхідні удосконалення в пункті перетину кордону Медика, через який
проходить найбільше людей, але його інфраструктура найменш розвинена.

Загальна кількість об’єктів розміщення ВПО, нанесених на мапу організацією REACH за підтримки
гуманітарних учасників, сягає 1 420. Найвища концентрація зареєстрованих об’єктів розміщення ВПО
спостерігається на заході Україні (Закарпатська, Львівська, Тернопільська і Чернівецька області). Станом на
28 квітня більш ніж 53 000 осіб перебували в 758 об’єктах розміщення ВПО.

Станом на 9 травня УВКБ ООН створило або покращило понад 37 800 спальних місць у 154 центрах
приймання і тимчасового розміщення по всій Україні.

За даними картування, здійсненого організацією REACH для підтримки діяльності Кластера координації та
управління об’єктами розміщення ВПО, постійне переміщення сімей та мінливий характер переміщень ВПО
серйозно ускладнюють отримання своєчасних та точних даних про кількість, місцеперебування та потреби
ВПО, які перебувають у місцях тимчасового перебування по всій Україні, що обмежує ефективність
планування та реалізації гуманітарної допомоги.

(16 мая 2022)

Кластер координації та управління об’єктами розміщення ВПО

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА (16 мая 2022)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NRC%20Poland%20border%20transit%20sites%20assessment%2029april.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20emergency-%20UNHCR%20operational%20response%20and%20delivery%20updates%20-%209%20May%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
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людей отримали допомогу

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що станом на 11 травня по всій країні пошкоджено 1 509
закладів освіти, а 126 – зруйновані.

Закриття шкіл та закладів освіти по всій країні внаслідок бойових дій вплинуло на 3,6 млн дітей. На
здатність вчитися також сильно впливає те, що діти наразі потерпають від значних психологічних травм та
стресу, зумовлених конфліктом, що призводить до ризику припинення навчання в школі та застосування
негативних механізмів пристосування.

За даними швидкого гендерного аналізу по Україні, проведеного організаціями ООН-Жінки і Care
International, освіта здебільшого перейшла в онлайн-формат, при цьому тягар домашнього навчання лягає в
основному на матерів, які також повинні мати справу з повітряними нальотами, евакуаціями та тривалим
переміщенням, що заважають домашньому навчанню.

Ромські дівчата та жінки, які вже були в гіршому становищі з точки зору доступу до шкільної освіти,
швидше за все, зіткнуться з подальшими проблемами, які в довгостроковій перспективі вплинуть на їхній
доступ до можливостей, зокрема засобів до існування та послуг.

Станом на 5 квітня партнери Освітнього кластера надали допомогу понад 120 000 осіб, у тому числі більш
ніж 31 000 лише минулого тижня. Найбільше людей, які отримали допомогу, наразі у Закарпатській
(53 300), Харківській (20 100) та Івано-Франківській (14 100) областях.

З 24 лютого більш ніж 265 000 дітей взяли участь у навчальних заходах із використанням матеріалів,
наданих ЮНІСЕФ, і понад 66 000 дітей на сьогодні проходять формальне або неформальне навчання.

ЮНІСЕФ та партнери працюють над тим, щоб забезпечити якомога більше дітей безпечними та
відповідними можливостями для навчання, включаючи освітні матеріали, які забезпечують підтримку
майже 250 000 переміщених дітей, та «Всеукраїнську школу онлайн» для учнів середніх та старших класів
(5–11 класи), яка на сьогодні охоплює понад 80 000 переміщених учнів в Україні.

Станом на 6 травня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) забезпечив доступ понад 158 800 дітей до формальної
або неформальної освіти, включаючи раннє навчання.

Освіта

120000

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА (16 мая 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

https://saveschools.in.ua/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapid-Gender-Analysis-of-Ukraine-en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010,%20%2020-26%20April%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Factsheet%206%20May%202022.pdf
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Телекомунікаційна інфраструктура продовжує функціонувати на більшій частині території України. Є
повідомлення про злом та глушіння телекомунікаційних засобів в країні та локальні відключення в
районах запеклих бойових дій.

Станом на 9 травня Кластер ТНС надає послуги безпечного підключення до інтернету 10 гуманітарним
організаціям, включаючи установи ООН та міжнародні НУО (МНУО), у двох міжвідомчих офісах у Дніпрі та
Львові.

Очікується, що питання безпеки та доступу стануть для Кластера ТНС основними чинниками, які
впливатимуть на здатність до впровадження телекомунікаційних рішень в Україні. Ризик кібератак в
Україні залишається високим.

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, потреби у харчових продуктах та засобах до існування з березня по серпень 2022 року
виникнуть у близько 10,2 млн людей по всій Україні.

За даними ВПП, більше однієї третини населення України відчуває нестачу харчових продуктів. Найбільше
постраждали південні та східні області: найбільша поширеність продовольчої небезпеки зафіксована в
Луганській області.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), конфлікт та небезпека продовжують
порушувати ланцюги постачання і збільшують продовольчу небезпеку і рівень недоїдання по всій країні. З
Краматорська надходили повідомлення про нестачу продовольства, оскільки воно в основному надходило
з Харкова.

За даними швидкого гендерного аналізу по Україні, проведеного організаціями ООН-Жінки і Care
International, пов’язаний з доглядом тягар, покладений на жінок, значно зріс через відсутність доступу до
закладів освіти у зв’язку з ризиками безпеки, участь жінок у волонтерській діяльності та відсутність

(16 мая 2022)

Продовольча безпека та засоби до існування

4.7M

Потреби

https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-16-7-may-2022
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353941/WHO-EURO-2022-5152-44915-64481-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapid-Gender-Analysis-of-Ukraine-en.pdf


UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 17 мая 2022

С. 10 з 16
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 17 мая 2022 

чоловіків через службу в збройних силах, що впливає на здатність жінок заробляти гроші та отримувати
доступ до послуг.

У населених пунктах, в яких організація REACH проводила оцінку, зокрема в південній і східній Україні,
уздовж евакуаційних маршрутів і в основних центрах прибуття ВПО, 62 % повідомили про проблеми з
доступом до харчових продуктів.

Станом на 7 травня підтримка ВПП для пекарень, які випікають хліб, охопила майже 1,9 млн осіб,
переважно в Харкові, а також в Миколаєві, Одесі, Полтаві, Сумах, Чернігові та інших містах. Крім того, ВПП
розподілила понад 2 млн буханок хліба загальною вагою 1 113 тонн серед восьми міст в Україні. У Харкові
та Дніпрі щоденну роздачу хліба доповнюють м’ясні консерви. Роздача хліба в Запоріжжі, Миколаєві,
Одесі, Полтаві, Сумах та Чернігові становить 60 % від загального обсягу хліба, розподіленого з 6 квітня.

ВПП передала 7 600 тонн продовольчих товарів партнерам в Україні для їх роздачі людям, які потребують
допомоги. Крім того, понад 98 600 тонн харчових продуктів ще планується доставити (понад 9 200 тонн
продовольства на складі, понад 5 600 тонн у дорозі та понад 83 800 тонн очікують доставлення
постачальником).

4 травня ВПП доставила харчові продукти цивільним особам, евакуйованим з металургійного комбінату
«Азовсталь» у Маріуполі до Запоріжжя: було заздалегідь передано близько 1,8 тонни високоенергетичного
печива, 1,8 тонни м’ясних консервів, 560 кг дитячих каш, 2,8 тонни води та 4,1 тонни продовольчих наборів
(по 2,9 кг кожен), достатніх для 1 200 осіб протягом десяти днів і 280 дітей протягом місяця.

Брак безперешкодного постійного доступу до постраждалих та оточених районів України, включаючи місто
Маріуполь, перешкоджає доставленню критично важливої продовольчої допомоги.

Порушення ланцюгів постачання, спричинене бойовими діями, що тривають, призвело до зниження
доступності харчових продуктів і спричинило непередбачуваність функціонування ринків.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, потреби у медичній допомозі у період з березня по серпень 2022 року виникнуть у близько
12,1 млн людей в Україні.

(16 мая 2022)

Охорона здоров’я

1.5M

Потреби

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_UKR2206B_HSM_Factsheet_Round-2_May_2022.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-16-7-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-16-7-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-16-7-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-16-7-may-2022
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За даними Кластера охорони здоров’я, основними проблемами охорони здоров’я постраждалого
населення протягом наступних трьох місяців будуть неінфекційні захворювання (НІЗ), травми, пов’язані з
війною, сексуальне та гендерно зумовлене насильство, психічне та психосоціальне здоров’я та інфекційні
захворювання. Крім того, зменшення доступу до медичної допомоги та медикаментів через бойові дії може
погіршити стан здоров’я населення. Поранення та травми, викликані війною, вже створюють
навантаження на заклади охорони здоров’я та збільшують потреби в довгостроковій та короткостроковій
реабілітаційній підтримці. Активні бойові дії та пандемія COVID-19 посилюють хронічні проблеми з
психічним здоров’ям і спричиняють високий рівень гострого психологічного стресу серед усіх вікових груп.
Обмежений доступ до медичної допомоги та медикаментів, руйнування інфраструктури, недостатнє
охоплення вакцинацією, відсутність належних санітарних умов та гігієни, а також переміщення населення
та скупчення людей впливають на програми профілактики та лікування інфекційних захворювань.

За даними Кластера охорони здоров’я, понад 30 % людей похилого віку повідомляють про негайну потребу
в медикаментах для лікування хронічних хвороб. Близько 35 % ВПО і 27 % непереміщених респондентів
повідомили про відсутність ліків і медичних послуг.

За даними оцінки потреб домогосподарств у сфері охорони здоров’я, проведеної ВООЗ, 33 % респондентів
мають проблеми з доступом до послуг, а також 33 % стикаються з труднощами з отриманням стандартних
медикаментів. Серед респондентів, які потребували медичних послуг, 39 % вказали небезпеку як головну
перешкоду, а 23 % повідомили, що послуги охорони здоров’я не доступні в їхньому районі. До першої трійки
медикаментів, з доступом до яких домогосподарства мають труднощі, належать знеболювальні, ліки при
серцево-судинних захворюваннях і гіпертонії.

Станом на 11 травня ВООЗ зафіксувала 208 випадків, коли постраждали медичні заклади, персонал або
пацієнти, внаслідок чого загинуло 75 людей і поранено 55 людей.

8 травня ВООЗ повідомила про надання Міністерству охорони здоров’я України 20 всюдихідних машин
швидкої допомоги, які можуть працювати у найбільш зруйнованих і важкодоступних районах для
забезпечення потреб в екстреній медичній допомозі в Україні.

Станом на 8 травня ВООЗ вже доставила понад 390 тонн товарів невідкладної допомоги, медичних товарів
та обладнання, травматологічних та невідкладних засобів для використання у понад 15 000 хірургічних
операцій, медикаментів та медичного обладнання для обслуговування 650 000 людей, а також 15
дизельних генераторів для електрозабезпечення лікарень і закладів охорони здоров’я.

Станом на 5 травня, за підтримки USAID, ВООЗ надала 10 міжгалузевих наборів невідкладної допомоги
(достатніх для надання медичних послуг понад 100 000 осіб протягом трьох місяців) і п’ять наборів для
травматології та невідкладної хірургії з комбінованими ліками та витратними матеріалами для підтримки
щонайменше 500 хірургічних операцій у разі надзвичайних ситуацій в Києві.

Спільно з Crown Agents організація Save the Children передає МОЗ України понад 60 000 травматологічних
наборів для розподілу серед лікарень та служб першої допомоги. Травматологічні набори містять засоби,
що використовуються для контролю кровотечі та лікування травм, отриманих у надзвичайних ситуаціях,
включаючи ножиці, марлю, турнікети та інші необхідні предмети першої допомоги.

Реагування

Прогалини

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20-%20Health%20Cluster%20Bulletin%20%2316%20(February%20-%20April%202022).pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20-%20Health%20Cluster%20Bulletin%20%2316%20(February%20-%20April%202022).pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353823/WHO-EURO-2022-5319-45083-64443-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reliefweb.int/report/ukraine/who-delivers-20-ambulances-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/who-director-generals-remarks-press-conference-minister-health-ukraine-viktor-liashko
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022_05_05%20USG%20Ukraine%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%2314.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/bunker-kits-provide-lifeline-families-sheltering-ukraine
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Доступ до медичної допомоги залишається ускладненим у багатьох частинах країни, у деяких областях
доступ до медикаментів обмежений або взагалі відсутній, спостерігаються серйозні перебої у наданні
критичних послуг та відсутність громадського транспорту, що обмежує пересування.

Надання медикаментів та догляд за пацієнтами із хронічними інфекційними захворюваннями, такими як
ВІЛ, туберкульоз, та неінфекційними захворюваннями (НІЗ) залишається складним завданням.

Ризик спалаху таких захворювань,як холера, кір, дифтерія чи COVID-19, посилюється через відсутність
доступу до водопостачання, санітарії та гігієни, переповненість бомбосховищ та центрів тимчасового
розміщення, а також неоптимальний рівень проведення планових щеплень та щеплень дітей.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Немає інформації.

Станом на 8 травня Кластер логістики обробив (тобто зберігав та/або транспортував) загалом 10 100 м3
гуманітарних вантажів від 22 партнерських організацій, які надають допомогу у багатьох сферах. Виходячи з
визначених потреб, Кластер логістики розширив послуги спільного зберігання, полегшуючи доступ до
складських приміщень у Тернополі. Загалом Кластер через ВПП полегшує доступ гуманітарної спільноти до
35 000 м2 складських приміщень у дев’яти місцях у Польщі та Україні.

Дефіцит палива по всій країні впливає на оперативну спроможність гуманітарних організацій, особливо
тих, які використовують легкі транспортні засоби.

(16 мая 2022)

Логістика

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(16 мая 2022)

Харчування

59000

Потреби

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2022/april/20220413_ukraine
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
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За оцінками, близько 600 000 людей в Україні зіткнуться з потребою у забезпеченні харчовими продуктами
в період з березня по серпень 2022 року.

Наразі день ВПП закупила близько 166 тонн каш для прикорму, з яких більш ніж 31 тонни було
розподілено серед близько 15 680 малюків віком від 6 до 23 місяців у Запорізькій, Дніпропетровській,
Полтавській та Чернігівській областях для підтримки їхнього росту та розвитку.

Немає інформації.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, близько 15,7 млн людей потребуватимуть допомоги та послуг у сфері захисту в період з
березня по серпень 2022 року, з них 2,1 млн – діти, 3,3 млн – особи, які потребують послуг соціально-
правового захисту для зменшення ризиків та наслідків гендерно зумовленого насильства (ГЗН), і
14,5 млн – люди, які потребують допомоги у сфері протимінної діяльності.

За даними партнерів УВКБ ООН, заяви на реєстрацію ВПО та фінансову підтримку більше не приймаються
від ВПО з кількох областей, зокрема Київської, Полтавської та Чернігівської. У результаті багато ВПО, які
залишили свої домівки або не відчували себе в достатній безпеці для повернення, тепер залишаться без
державної підтримки і можуть бути змушені повернутися, не маючи ресурсів для підтримки в безпечніших
частинах країни.

Протягом останніх двох днів партнери УВКБ ООН провели 12 моніторингових візитів до пунктів перетину
кордону та продовжили надавати консультації з юридичних питань, а також психосоціальну підтримку
(ПСП) та відвідувати громади, які приймають ВПО. Потреби, які регулярно виникають, пов’язані з
гігієнічними умовами в компактних поселеннях. Крім того, багато переселенців турбуються про умови
проживання, про те, що їх попросять звільнити поточні приміщення, а інших варіантів житла не нададуть.

10 травня партнер УВКБ ООН провів моніторинговий візит до великого центру тимчасового розміщення ВПО
в Чернівцях, де перебуває понад 700 осіб. За словами партнера УВКБ ООН, поточні потреби включають НПТ
та фінансування виплати зарплати людям, які працюють у центрі.

(16 мая 2022)
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371000

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-16-7-may-2022
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Станом на 10 травня УВКБ ООН надало адресну допомогу у сфері захисту та інформацію 148 500 особам.

Станом на 6 травня ЮНІСЕФ повідомляє, що кількість дітей і опікунів, які мають доступ до послуг у сфері
психічного здоров’я і психосоціальної підтримки, досягла 158 000 осіб.

Шляхи перенаправлення для отримання допомоги осіб, які пережили ГЗН, не функціонують повною мірою
в багатьох місцях, а доступ до служб поліції обмежений.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, близько 6,2 млн людей зіткнуться з потребами у житлі та непродовольчих товарах з березня
по серпень 2022 року.

За даними останнього Звіту з питань внутрішнього переміщення, оприлюдненого МОМ, потреби у житлі
серед ВПО залишаються високими: 11 % повідомили про потребу в житлі, а 3 % – про те, що житло було
їхньою найгострішою потребою. У населених пунктах, які приймають ВПО, повідомляється, що квартири
«важко» або «дуже важко» знайти в західних і центральних областях. Повідомляється, що ціни на оренду
житла продовжують зростати в більшості населених пунктів, у яких проводилася оцінка.

У населених пунктах, в яких організація REACH проводила оцінку,  зокрема в південній і східній Україні,
вздовж евакуаційних маршрутів і в основних центрах прибуття ВПО, повідомляється, що основними
проблемами є пошкодження критичної інфраструктури, житлових будинків і порушення роботи
комунальних служб.

2 травня МОМ надала допомогу цивільним особам, евакуйованим з Маріуполя до Запоріжжя, у вигляді
1 600 матраців, 1 600 ковдр, 1 600 ламп на сонячних батареях і 1 600 сімейних наборів для особистої гігієни.

Станом на 9 травня УВКБ ООН повідомило, що понад 402 900 осіб отримали товари першої необхідності,
теплий одяг та матеріали для будівництва житла.

10 травня партнери УВКБ ООН розподілили 2 370 одиниць НПТ у 5 центрах перебування ВПО у Чернівецькій
області.

Через НУО «Проліска» УВКБ ООН надає продовольчі та гігієнічні набори жителям Харкова (200–700 осіб на
день, залежно від ситуації з безпекою) шляхом поквартирної роздачі.

(16 мая 2022)

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

264000

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Factsheet%206%20May%202022.pdf
https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-opituvannya-zagalnogo-naselennya-raund-4-3
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_UKR2206B_HSM_Factsheet_Round-2_May_2022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-04052022-final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20emergency-%20UNHCR%20operational%20response%20and%20delivery%20updates%20-%209%20May%202022.pdf
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Немає інформації.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

З березня по серпень 2022 року близько 13 млн людей в Україні потребуватимуть допомоги у сфері
водопостачання, санітарії та гігієни.

У населених пунктах, в яких організація REACH проводила оцінку,  зокрема в південній і східній Україні,
вздовж евакуаційних маршрутів і в основних центрах прибуття ВПО, порушення водопостачання є
основною проблемою.

ЮНІСЕФ повідомляє, що станом на 6 травня 1,3 млн людей отримали доступ до безпечної води, а понад
112 000 отримали критично важливі засоби ВСГ.

Немає інформації.

(16 мая 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

280000

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС СЕКТОРУ 

людей отримали допомогу

(16 мая 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БГД)

632000

Потреби

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_UKR2206B_HSM_Factsheet_Round-2_May_2022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Factsheet%206%20May%202022.pdf
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Для отримання додаткової інформації відвідайте:

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr
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Повідомлення про авторські права

За даними останнього Звіту з питань внутрішнього переміщення, оприлюдненого МОМ, найбільш гострою
потребою для більшості ВПО (45 %) була грошова допомога. Загалом 66 % респондентів-ВПО вказали, що
наразі потребують фінансової підтримки. Серед непереміщених осіб 47 % вказали на потребу в грошовій
підтримці, а понад 30 % зазначили, що це була їхня найгостріша потреба.

Станом на 11 травня партнери Робочої групи ООН з надання грошової допомоги надали багатоцільову
грошову допомогу більше ніж 632 000 осіб, в тому числі 160 000 осіб за минулий тиждень, на суму понад
104,9 млн доларів США.

ВПП і Міністерство соціальної політики України 4 травня підписали Меморандум про взаєморозуміння
щодо надання грошової допомоги 500 000 зареєстрованих ВПО. Станом на 7 травня ВПП надала майже 12,5
млн дол. США понад 186 000 ВПО у 14 областях. ВПП планує надати грошову допомогу 2,8 млн людей до
липня.

Станом на 5 травня МОМ надала допомогу у вигляді БЦГД 46 000 переміщених осіб.

Станом на 10 травня Естонська рада у справах біженців (ERC) надала допомогу у вигляді БЦГД понад
25 800 домогосподарствам або 77 600 людям, переважно в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій,
Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Станом на 10 травня УВКБ ООН зареєструвало понад 278 000 осіб для отримання грошової допомоги, а
станом на 9 травня понад 157 700 осіб отримали першу виплату.

Немає інформації.

Реагування
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https://www.facebook.com/ochaukraine/
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group
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