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ГОЛОВНЕ 

Протягом звітного періоду на сході України
продовжувалися бойові дії, зокрема інтенсивні
обстріли цивільних районів.

ВПП попереджає, що через війну в Україні
гострий голод у всьому світі може торкнутися ще
47 млн людей.

Станом на 2 червня ООН та гуманітарні партнери
надали допомогу понад 7,8 млн осіб по всій
Україні, що на 3 % більше у порівнянні з 26
травня.

З 24 лютого Гуманітарний фонд для України
виділив 91 млн дол. США на 55 гуманітарних
проєктів, що охоплюють 4,9 млн людей.

Чоловік проходить повз будинків, пошкоджених
унаслідок бойових дій. Фото: ЮНІСЕФ/Ешлі Гілбертсон
(19 квітня 2022 р., Харків)
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ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ 

Мапа: звіт про ситуацію (станом на 8 червня 2022 р.)

(14 Jun 2022)
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АНАЛІЗ  

Огляд ситуації станом на 12:00 8 червня 2022 р.

Загальна безпека та гуманітарна ситуація.  Протягом звітного періоду на сході України продовжувалися бойові
дії, інколи пов’язані з інтенсивними обстрілами цивільних районів, особливо в Луганській і Донецькій областях.
Як повідомляється, бої продовжують зосереджуватися в адміністративному центрі — Сєвєродонецьку, а також
інших містах та селищах на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) Луганської області, але також є повідомлення
про обстріли і численні жертви серед цивільних осіб на півдні Донецької області, а також у Донецьку,
розташованому на не підконтрольній Уряду території (НПУТ). Так, 3 червня повідомлялося про бої та руйнування
житлових будинків і постраждалих серед цивільного населення в Сєвєродонецьку, а також в інших містах
Луганської області, в тому числі у Лисичанську. Також протягом тижня знову продовжилися авіаційні та ракетні
удари по інших областях України. Повідомляється, що 1 червня у Львівській області постраждала залізнична
інфраструктура, троє цивільних осіб отримали поранення. 4 червня було повідомлено про обстріли Одеської та
Сумської області. 5 червня щонайменше 5 ракет, як повідомляється, влучили по Києву і навколишніх районах на
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півночі України, вперше за останні тижні. 5 та 7 червня було повідомлено про обстріли Дніпропетровської області,
а 7 червня про ракетні удари по Харкову. Серед інших значних бойових дій і інцидентів повідомлялося про
численні обстріли Святогірської Лаври в Донецькій області.

3 червня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зробив заяву з приводу 100 днів з початку вторгнення Росії
в Україну 24 лютого. Зокрема він заявив, що «конфлікт вже забрав тисячі життів, спричинив невимовні
руйнування, переміщення мільйонів людей, призвів до неприйнятних порушень прав людини та розпалює
тривимірну глобальну кризу – продовольчу, енергетичну та фінансову – тобто б’є по найбільш вразливих людях,
країнах і економіках». Генеральний секретар також зазначив, що з перших днів війни ООН надавала підтримку
народу України в подоланні гуманітарних наслідків, привертаючи увагу до небезпек і довгострокових наслідків
продовження бойових дій, а також потенційної ескалації бойових дій для країни, регіону та світу. «Відзначаючи
цей трагічний день, — продовжив Генеральний секретар Гутерреш, — я знову закликаю до негайного припинення
насильства, безперешкодного гуманітарного доступу до всіх, хто цього потребує, до безпечної евакуації цивільних
осіб, які перебувають у пастці в районах бойових дій, та термінового захисту цивільного населення і дотримання
прав людини відповідно до міжнародних норм». Він підкреслив, що ООН налаштована продовжувати гуманітарні
заходи, а також заявив, що вона готова підтримати всі зусилля на переговорах і в рамках діалогу для
врегулювання війни, що триває. У своїй заяві щодо 100 днів війни, Помічник Генерального секретаря ООН,
Кризовий координатор ООН в Україні Амін Авад також розповів про неприйнятні наслідки війни для людей та
про те, як вона вплинула на практично всі аспекти цивільного життя, і про те, що в ній не буде «переможця».

Постраждалі серед цивільного населення і вплив на цивільну інфраструктуру. Щодня продовжують
надходити дані про загиблих і поранених цивільних осіб. З огляду на найважчі бойові дії більшість випадків було
зафіксовано в Донецькій та Луганській областях як наслідок обстрілів житлових районів та цивільної
інфраструктури, зокрема шкіл. 3 червня двоє журналістів агенції «Рейтер», як повідомляється отримали
поранення, а їхній водій загинув під час обстрілу біля Сєвєродонецька. Управління Верховного комісара ООН з
прав людини (УВКПЛ) перевірило понад 9 400 випадків втрат серед цивільного населення в Україні з 24 лютого.
За даними УВКПЛ, станом на 7 червня кількість постраждалих серед цивільного населення по країні склала
9 444 особи: 4 266 загиблих і 5 178 поранених. Більше ніж половина (5 412) усіх підтверджених наразі
постраждалих зафіксовано на 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.

Продовжують надходити численні повідомлення про пошкодження цивільної інфраструктури в районах бойових
дій, особливо на сході України. Наприклад, 2 червня влада Донецької області повідомила, що вже два тижні
перервано водопостачання в кількох містах, у тому числі у Слов’янську та частині Краматорська, через
пошкодження інфраструктури електропостачання. Тим часом, як повідомляється, водопостачання також
залишається обмеженим у місті Донецьку на НПУТ Донецької області.

Вплив на охорону здоров’я. 6 червня було повідомлено, що в Маріуполі на НПУТ Донецької області введено
карантин з метою зменшення ризику можливого спалаху холери та дизентерії. Також повідомлялося, що
пересування жителів Маріуполя, які залишилися у місті, жорстко контролюється. Кілька агенцій ООН, у тому числі
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), раніше висловлювали занепокоєння щодо погіршення умов у
Маріуполі та можливого спалаху холери.

Війна в Україні продовжує впливати на психічне здоров’я мільйонів українців. За оцінками Міністерства охорони
здоров’я, 15 млн людей можуть потребувати психологічної підтримки та лікування через травми та стрес,
пов’язані з війною, а від 3 до 4 млн осіб потенційно потребують медикаментозного лікування. Багато агенцій ООН
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також б’ють тривогу щодо довгострокового впливу війни в Україні на психічне здоров’я.

Продовольча безпека. 3 червня, коли виповнилось 100 днів вторгнення, Служба новин ООН повідомила про те,
що гуманітарні організації ООН оприлюднили нове попередження про тривожний ріст продовольчої небезпеки, та
про те, як ООН продовжує наполягати на забезпеченні експорту харчових продуктів та добрив з України та
Російської Федерації для світу. Кризовий координатор в Україні Амін Авад підтвердив, що ООН докладає всіх
зусиль, щоб забезпечити вивезення зерна, яке перебуває в чорноморських портах України, зазначивши, що
безпечне постачання добрив з Російської Федерації, великого світового виробника, не менш важливо для
фермерів світу. Кризовий координатор сказав, що близько 1,5 млрд людей у всьому світі потребують
заблокованих харчових продуктів та добрив, додавши, що він сподівається на «сприятливі переговори, які будуть
завершені якомога швидше, щоб відновити роботу портів і експорт добрив і продовольства до виникнення нової
кризи». Пан Авад додав, що, хоча гуманітарні організації вивчали різні шляхи транспортування зерна з України,
єдиним сталим рішенням є морський шлях, враховуючи величезний обсяг зернових та інших необхідних
харчових продуктів. «5 млн тонн на місяць — це 100 суден на місяць», – сказав він, зазначаючи, що залізничний
або автомобільний вантажний транспорт не зможе впоратися з таким обсягом і це може спричинити логістичні
проблеми. «Отже, це дійсно має бути морський шлях… щоб експортувати у регіони світу від 50 до 60 млн тонн
продовольства».

Крім того, місцева влада Миколаєва повідомила, що 5 червня в результаті обстрілів було знищено два
зерносховища, що спонукало Високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа
Борреля Фонтельєса зазначити, що це ще один ракетний удар, «який веде до світової продовольчої кризи».
Координатор з надзвичайних ситуацій Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні Метью Холлінгворт у
своїй заяві з нагоди 100 днів війни зазначив, що «війна перетворила регіон, що зазвичай є „житницею світу“, на
велику гуманітарну кризу». Він додав, що минулого року українське зерно прогодувало 400 млн людей у всьому
світі. Тепер у більш ніж 120 країнах, де працює ВПП, очікується, що гострий голод охопить на 47 млн людей
більше, якщо конфлікт в Україні триватиме далі, – це приголомшливий ріст на 17 % – з найбільшим зростанням
у країнах Африки на південь від Сахари.

Вплив на права людини. Рада ООН з прав людини (РПЛ) 3 червня оголосила, що члени Незалежної
міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні здійснять свою першу місію в країну з 7 по 16
червня. РПЛ повідомила, що члени комісії мають намір відвідати декілька місць в Україні, зокрема Київ, Львів,
Суми та Харків, «щоб отримати інформацію з перших рук про ймовірні порушення та зловживання у сфері прав
людини, порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрітися з жертвами, свідками та внутрішньо
переміщеними особами». РПЛ повідомила, що очікується, що три члени комісії, які беруть участь у місії,
зустрінуться з посадовцями, а також з представниками громадянського суспільства та агенцій ООН для
обговорення ситуації в країні. Було повідомлено, що Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування
порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим РПЛ «серед іншого, розслідувати всі ймовірні
порушення прав людини та зловживання, а також порушення міжнародного гуманітарного права та пов’язані з
ними злочини в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації; встановлювати факти, обставини та
першопричини будь-яких таких порушень і зловживань; а також збирати, об’єднувати та аналізувати докази
таких порушень і зловживань, включаючи їхній гендерний аспект, з огляду на будь-які майбутні судові розгляди».
По завершенні місії члени комісії мають провести пресконференцію 15 червня, а потім комісія має надати звіти
про свою діяльність Генеральній Асамблеї у жовтні та РПЛ у березні наступного року.

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-after-100-days-war-un-works-free-vital-food-and-fertilizer-exports
https://t.me/senkevichonline/1263
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1533870695586971648?s=20&t=TJPv_kndEJWCJSCR-ilnnQ
https://www.wfp.org/stories/war-ukraine-how-wfp-has-met-surging-food-needs-over-three-months
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/commission-inquiry-ukraine-conduct-first-mission-country?sub-site=HRC
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iicihr-ukraine/index
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Вплив на літніх людей. Мережа НУО HelpAge International 3 червня оголосила результати нещодавнього
опитування щодо потреб мільйонів літніх українців, які опинилися в епіцентрі війни і які, за словами HelpAge,
залишаються поза увагою в гуманітарному реагуванні, попри те, що вони становлять чверть населення країни.
Організація HelpAge повідомила, що опитування проводилося на заході та в центрі України та дає уявлення про
виклики та специфічні потреби переселенців старше 60 років. Згідно з результатами, майже 9 з 10 літніх людей
(89 %) мають незадовільний стан здоров’я, зокрема гіпертонію (57 %), проблеми з серцем (50 %), болі в суглобах
(41 %) і шлунково-кишкові розлади (20 %), і лише 43 % мають повний доступ до ліків, а 12 % не мають доступу
взагалі. Крім того, 43 % респондентів сказали, що вони мають принаймні одну інвалідність, а трохи більше
третини (34 %) повідомили, що мають проблеми з мобільністю. Майже три чверті (74 %) сказали, що їхньою
найбільшою потребою є гроші, які могли б забезпечити їм свободу доступу до того, що їм потрібно найбільше.
Коли їх запитали про вторинні потреби, 7 з 10 (70 %) вказали медикаменти та послуги у сфері охорони здоров’я, а
6 з 10 (61 %) –предмети гігієни, а 8 % зазначили, що не мають доступу до безпечної питної води. Водночас лише
половина респондентів офіційно зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО) та отримували соціальні
виплати. Організація HelpAge повідомила, що закликає, зокрема, гуманітарні організації в Україні та країнах, які
приймають українців, та органи ООН враховувати особливі потреби літніх людей, коли йдеться про медичну
допомогу, яку вони отримують, та їхні права і приділяти їм першочергову увагу у ширшому гуманітарному
реагуванні.

Вплив на освіту. Міжнародна НУОSave the Children у своєму звіті про 100 днів війни навела статистику, яка
викликає глибоке занепокоєння, про те, що з 24 лютого постраждало вдвічі більше українських шкіл, ніж
протягом перших семи років конфлікту. Організація Save the Children, з посиланням на Міністерство освіти та
науки України, повідомила, що щонайменше 1 888 шкіл були пошкоджені або зруйновані внаслідок обстрілів і
бомбардувань з моменту ескалації конфлікту в лютому. Це більш ніж вдвічі перевищує кількість таких випадків,
зафіксованих на сході України з 2014 по 2021 рік, коли близько 750 шкіл були пошкоджені, зруйновані або
змушені закритися. Одним з руйнівних результатів війни є те, що вона порушила процес навчання всіх 7,5 млн
дітей, які жили в Україні на початку 2022 року.

Переміщення.  Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомляє, що в Європі зареєстровано понад 4,8
млн людей, які виїхали з України, у тому числі понад 3,2 млн українців, які звернулися за захистом. Крім того, за
даними УВКБ ООН, з 24 лютого було зареєстровано близько 7,2 млн перетинів кордону з боку України, а з 28
лютого – 2,3 млн перетинів кордону в Україну. Агентство зазначило, що ці цифри представляють кількість
переміщень, а не кількість осіб, і що переміщення назад в Україну може бути «маятниковим», туди й назад, і не
обов’язково вказує на довгострокове повернення українців, які раніше покинули свої домівки, – частково тому, що
ситуація в країні залишається дуже нестабільною та непередбачуваною. Зареєстрована цифра в 4,8 млн біженців
з України (станом на 1 червня) є приблизною, оскільки не враховує потенційні подальші переміщення чи
повернення. З 3,2 млн українців, які зареєструвалися для отримання тимчасового захисту або в рамках подібних
схем державного захисту в Європі, 1,15 млн осіб зареєстровано в Польщі, 780 000 у Німеччині, понад 366 000 у
Чехії, понад 126 000 в Італії та більш ніж 118 500 в Іспанії.

Протягом звітного періоду люди евакуювалися або намагалися евакуюватися із районів активних бойових дій.
Угруповання Об’єднаних сил повідомило, що з 1 по 6 червня із районів активних бойових дій на сході України
евакуювали понад 6 100 осіб. Окремо місцева влада Запорізької області повідомила, що запланований на 3
червня виїзд приватного транспорту на непідконтрольні території області був зупинений через загрози обстрілу та
розмиту дорогою поблизу Кам’янського. У Луганській області повідомлялося, що 5 червня з Лисичанська
евакуювали 98 осіб, попри безперервні обстріли, тоді як евакуація зі Сєвєродонецька, де, за оцінками,
залишилося 15 000 осіб, того дня була неможливою. Згодом 7 червня з Лисичанська та Гірської громади

https://reliefweb.int/report/ukraine/100-days-millions-older-people-missing-out-response-worlds-oldest-humanitarian-crisis
https://www.helpage.org/what-we-do/ukraine-rapid-needs-assessment-of-displaced-older-people/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-twice-many-schools-attacked-past-100-days-during-first-7-years-conflict
http://saveschools.in.ua/en/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/386461633509153
https://t.me/luhanskaVTSA/3186
https://t.me/luhanskaVTSA/3197
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евакуювали 56 осіб, у тому числі двох маломобільних осіб. Окрім того, Російська Федерація повідомила, що
станом на 8 червня 1 730 556 осіб, у тому числі 278 939 дітей, потрапили до Російської Федерації з території
України після 24 лютого. Водночас, за оцінками Агентства ООН у справах біженців (УВКБ), станом на 1 червня
трохи більше ніж 1 млн людей (1 041 095) потрапило до Російської Федерації.

ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 12:00 8 червня

З 24 лютого Гуманітарний фонд для України зміг забезпечити фінансування для 55 проєктів, що реалізуються 38
партнерами по всій країні з акцентом на східній і північній її частинах. Загальні видатки наразі досягли 91 млн
дол. США, і допомогу мають отримати 4,9 млн людей. Профінансовані проєкти охоплюють всі Кластери, але
здебільшого у секторах багатоцільової грошової допомоги (БЦГД), продовольчої безпеки та засобів до існування,
охорона здоров’я, водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ), житла та непродовольчих товарів (житло/НПТ).
Близько 27 % коштів було виділено національним НУО, 51 % – міжнародним НУО і 22 % – агенціям ООН. Наразі
Фонд завершує реєстрацію партнерських організацій, щоб забезпечити їм прямий доступ до фінансування, а
також переглядає проєкти у рамках першого та другого резервного виділення коштів. Натисніть тут, щоб
дізнатися більше про реагування Фонду на кризу в Україні.

Станом на 8 червня переглянуте Екстрене звернення з оновленими вимогами до фінансування в розмірі
2,25 млрд дол. США профінансоване більш ніж на 72 % (отримано 1,62 млрд дол. США). УКГС співпрацює з
партнерами та донорами, щоб розширити доступну інформацію щодо отриманого фінансування. Наразі 1,03 млрд
дол. США (64 % загального фінансування) або розподілено між кількома Кластерами, або інформація про сектор
не вказана у Службі фінансового моніторингу, що унеможливлює проведення Кластером більш детального
аналізу прогалин у фінансуванні

(14 Jun 2022)

ТЕНДЕНЦІЇ  

Гуманітарне реагування станом на 12:00 8 червня

Станом на 2 червня ООН та гуманітарні партнери надали допомогу понад 7,8 млн осіб по всій Україні, що на 3 %
більше у порівнянні з 26 травня. Найбільше людей, які отримали допомогу, наразі у Харківській (1,78 млн),
Київській (640 000), Львівській (507 000) та Дніпропетровській (504 900) областях. Понад 6,6 млн людей отримали
допомогу у сфері продовольчої безпеки та засобів до існування, що на 100 000 осіб більше показника
попереднього тижня, і понад 2,7 млн людей отримали медичну допомогу або медичні товари від гуманітарних
партнерів, що також на 100 000 людей більше, ніж минулого тижня. Більш детальний розподіл допомоги за
секторами представлено в розділи Кластерів нижче.

Ініціатива REACH 4 червня опублікувала інформаційну довідку Focus on Preferred Communication Channels and
Information Needs, у якій підсумовує другий раунд моніторингу гуманітарної ситуації та збору даних REACH з 13 по
20 квітня, проведений шляхом 223 телефонних інтерв’ю з НУО та місцевими органами влади – «ключовими
інформаторами» – у 44 українських містах і селах. REACH зазначила, що другий раунд моніторингу був
зосереджений на східних та південних областях. У довідці зазначено, що, за результатами дослідження,
найбільш поширеними каналами, які використовувалися для отримання інформації про гуманітарну допомогу,
були Facebook (як повідомляється, соціальна мережа використовувалася постраждалим населенням у 97 %

(14 Jun 2022)

https://t.me/luhanskaVTSA/3255
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-response-ukraine-crisis-2022-may-2022&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|f980a14885ca4c086aba08da49529b30|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637902916375211231|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=WFr5pRiPkYNeZ9R8XJxhaE266RSk3P0mUDMKTWStO1w=&reserved=0
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-2-june-2022
https://reliefweb.int/organization/reach-0
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-situation-monitoring-may-2022-briefing-note-focus-preferred-communication-channels-information-needs


UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 14 Jun 2022

С. 7 з 20
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 14 Jun 2022 

населених пунктів, в яких проводилася оцінка), Telegram (93 %) і Viber (79 %). У населених пунктах, в яких
спостерігається велика кількість транзитних або прибуваючих ВПО, результати були подібними, повідомляє
REACH, хоча офіційні вебсайти Уряду чи НУО також часто вказувалися як ключове джерело інформації у багатьох
населених пунктах. В інформаційній довідці представлені висновки щодо кількох пов’язаних категорій,
включаючи найбільш поширені інформаційні потреби постраждалого населення в 29 населених пунктах,
розташованих у постраждалих областях: інформація про агенції з надання допомоги, які знаходяться в цьому
районі (72 %); інформація про реєстрацію для отримання грошової допомоги чи допомоги в натуральній формі
(69 %); інформація про доступ до житла (66 %); та інформація про доступні шляхи евакуації (59 %).

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

Станом на 25 травня УВКБ повідомило про підтримку 182 центрів тимчасового і компактного розміщення,
якими керує Уряд, з метою збільшення їхньої спроможності приймати ВПО. Наразі в цих центрах було
організовано 60 096 додаткових спальних місць.

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.

(14 Jun 2022)

Кластер координації та управління об’єктами розміщення ВПО
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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомляє, що війна в Україні завдає тяжкої шкоди життю та добробуту 7,5
млн дітей країни. Більше ніж 2,5 млн дітей вже виїхали з України до сусідніх країн, і їхня кількість
продовжує зростати.

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.

6 травня 2022 року Інститут освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України (МОНУ) спільно з
Кластером освіти провели швидку оцінку потреб на рівні громади, щоб краще зрозуміти освітні потреби.
Станом на 24 травня 2022 року 78 % (1 127 з 1 451) громад брали участь у швидкій оцінці. Її попередні
результати показують, що серед ВПО є щонайменше 193 000 учнів, а майже 470 громад зареєстрували
переміщених освітян. До 25 % вчителів були залучені до сфери надання послуг, а не до сфери освіти
(наприклад, гуманітарні акції, волонтерські послуги тощо). Крім того, повідомляється, що понад 4 000
закладів освіти використовуються не в освітніх цілях. Відсутність доступу до високошвидкісного інтернету
та недостатня кількість технологічних пристроїв були виділені як основні перешкоди для онлайн-освіти.

За даними Кластера освіти, МОНУ підкреслило необхідність послуг перевезення дітей протягом наступного
навчального року, починаючи з вересня, оскільки повідомляється про нестачу шкільних автобусів. Крім
того, відсутність палива та стан доріг, ймовірно, створять додаткові труднощі для учнів та викладачів, щоб
дістатись до закладів освіти.

Міністерство освіти та науки України повідомляє про пошкодження 1 755 закладів освіти та руйнування
184.

Станом на 2 червня партнери Кластера освіти надали допомогу майже 143 000 людей по всій Україні.
Станом на 1 червня партнери Кластера освіти провели навчання для більше ніж 3 000 вчителів та
працівників освіти з питань психосоціальної підтримки (ПСП) та механізмів перенаправлення,
забезпечили понад 21 000 маленьких дітей (від 3 до 5 років) наборами для раннього розвитку дитини або
іншими подібними наборами та надали першу психологічну допомогу понад 25 000 дітей шкільного віку.

Станом на 27 травня завдяки зусиллям ЮНІСЕФ майже 188 000 дітей отримали доступ до формальної та
неформальної освіти, включаючи раннє навчання. Крім того, понад 21 500 дітей отримали доступ до
психосоціальної підтримки (ПСП), соціального та емоційного навчання або навчання життєвим навичкам.

2 червня неприбуткова організація «Освіторія» за підтримки ЮНІСЕФ та МОНУ запустила онлайн-портал,
покликаний допомогти українцям у питаннях освіти під час війни. OSVITANOW.ORG прагне стати центром
для батьків, вчителів та дітей, які шукають відповіді на такі запитання, як навчання за кордоном чи запис
дитини до дитячих садків.

МОНУ спільно з ЮНІСЕФ та Українським інститутом розвитку освіти адаптували міжнародний досвід
догляду за дитиною раннього та дошкільного віку в кризових ситуаціях для підтримки батьків та
підвищення їхньої обізнаності про потреби дітей. Крім того, спільно з Гельсінською спілкою з прав людини
МОНУ провело вісім тренінгів для освітян Івано-Франківської, Львівської, Рівненської та Хмельницької
областей.

Разом з освітньою платформою EdEra ЮНІСЕФ розробив онлайн-курси зі здорового харчування для
персоналу літніх таборів, центрів для біженців та інших закладів освіти.

Реагування

https://saveschools.in.ua/en/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-2-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-response-children-inside-ukraine-factsheet-no-4-may-20-may-27-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/education-site-launches-students-and-teachers-shattered-war-enuk
https://osvitanow.org/
https://emergency.mon.gov.ua/
https://emergency.mon.gov.ua/
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ЮНІСЕФ, МОНУ та партнери підготували спеціалістів Українського центру оцінювання якості освіти для
проведення державної екзаменаційної кампанії, яка запланована на липень 2022 року. Понад 300 000
випускників шкіл складатимуть іспити (Національний багатопредметний тест) в Україні та за кордоном і
матимуть справедливі та рівні можливості для отримання вищої освіти.

Немає інформації.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

За даними Кластера ТНС, телекомунікаційна інфраструктура залишається працездатною на більшій
частині території України. Є повідомлення про злом та глушіння телекомунікаційних каналів у країні та
локальні відключення в районах запеклих бойових дій. За повідомленнями, покриття мобільних мереж 3G
та 4G на кордонах України працює, однак у деяких районах через наплив біженців може спостерігатися
локальне перенасичення мережі.

Обмін даними

ТНС надає послуги безпечного підключення до інтернету 178 співробітникам з 10 гуманітарних організацій,
включаючи установи ООН та міжнародні НУО, у двох гуманітарних міжвідомчих офісах у Дніпрі та Львові.

Безпека зв’язку

6 червня команда Кластера ТНС підтримала встановлення резервного Операційного центру безпеки під
управлінням Департаменту з питань охорони та безпеки ООН (ДОБ ООН) у Львові.

Послуги для громад

Команда ТНС продовжує співпрацювати з партнерами щодо створення інформаційного центру, що включає
міжвідомчий Загальний механізм зворотного зв’язку та гарячу лінію в Україні. Концептуальна записка,
підготовлена Кластером ТНС, щодо обсягів міжвідомчого попереднього дослідження процесу створення
безплатної гарячої лінії та укладення договорів з операторами мобільних мереж (ОММ) зараз очікує на
обговорення та схвалення Робочою групою з питань підзвітності перед постраждалим населенням.

Команда ТНС продовжує співпрацювати з гуманітарними партнерами, включаючи Кластер з питань
захисту та Робочу групу з надання грошової допомоги, щоб наповнити вмістом чатбот ТНС. Також було
додано вміст, пов’язаний з гуманітарною допомогою та послугами, які доступні в сусідніх країнах, щоб

(14 Jun 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-etc-situation-report-6-reporting-period-27042022-19052022
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постраждале населення в Україні могло прийняти обґрунтоване рішення перед виїздом з країни. Чатбот
ТНС доступний у Viber і Telegram під назвою «вБезпеці» (vBezpetsi_bot).

Велика кількість кібератак на інтернет-провайдерів спричинила значне зниження швидкості інтернету.
Ризик кібератак залишається високим. Очікується, що питання безпеки та доступу стануть для Кластера
ТНС основними чинниками, які впливатимуть на здатність до впровадження телекомунікаційних рішень в
Україні.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу партнерів кластера

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.

Станом на 2 червня партнери Кластера ПБЗІ надали допомогу понад 6,6 млн осіб, що на 2 % більше у
порівнянні з 26 травня.

ВПП співпрацює з Uber Technologies Inc, глобальною платформою мобільності та доставки, щоб
транспортувати невідкладну допомогу людям, які потребують її в містах по всій Україні, за допомогою
спеціально створеної версії платформи Uber. За допомогою цієї платформи ВПП може наблизити своє
продовольство до тих людей, які його потребують, відправляючи поставки на транспортних засобах різних
габаритів, відстежуючи кожну поїздку до місця призначення та підтверджуючи, що поставки були
здійснені безпечно. ВПП уже доставила харчові продукти зі свого складу в Дніпрі в інші частини міста;
вони готові до розподілу. Подальші поставки також тривають в інші частини країни, включаючи Вінницю,
Київ, Львів та Чернівці.

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

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

(14 Jun 2022)

Продовольча безпека та засоби до існування

6.6M

Потреби

Реагування

Прогалини

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-2-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-collaborating-uber-facilitate-aid-delivery-war-stricken-ukraine
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Ukraine%20and%20Neighbouring%20Countries%20External%20Sitrep_%2316_%207%20May.pdf
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, потреби у медичній допомозі у період з березня по серпень2022 року виникнуть у близько
12,1 млн людей в Україні.

Станом на 8 червня ВООЗ підтвердила 290 випадків, коли постраждали заклади охорони здоров’я,
медичний транспорт, склади, товари, а також медичний персонал і пацієнти, починаючи з 24 лютого, що
призвело до 76 смертей і 59 поранень. ВООЗ уточнила, що атак зазнали 244 заклади охорони здоров’я, 29 з
них вплинули на персонал і 14 – на пацієнтів.

За даними організації Médecins Sans Frontières (MSF), найпоширеніші симптоми у постраждалих людей, які
спостерігають психологи, включають хронічний стрес, тривожність, панічні атаки, проблеми зі сном,
безсоння у дорослих, страх гучних звуків, втрату апетиту, а також нічне нетримання сечі та кошмари у
дітей.

Станом на 2 червня партнери Кластера охорони здоров’я надали допомогу понад 2,7 млн осіб, що на 3 %
більше у порівнянні з 26 травня.

Станом на 27 травня понад 2 млн жінок і дітей змогли отримати доступ до первинної медичної допомоги в
закладах, які підтримує ЮНІСЕФ.

2 червня ВООЗ оголосила, що для підтримки процесу відновлення та реконструкції України – під
керівництвом Уряду України разом із національними та міжнародними партнерами – ВООЗ підготувала
аналітичну записку, в якій викладено стратегічні напрями відновлення системи охорони здоров’я в
короткостроковій та довгостроковій перспективах разом з підтримкою основних медичних послуг під час
конфлікту, що триває. В аналітичній записці визначено п’ять принципів або постулатів, які можна
використовувати як критерії для оцінки потенційних інвестицій у відновлення системи охорони здоров’я в
Україні, спрямованих на трансформацію системи, щоб забезпечити оптимальне надання якісних
індивідуальних та громадських медичних послуг, а не просто на відновлення зруйнованого під час війни.

Невідкладна медична допомога

2 червня ВООЗ повідомила, що в період з 13 березня по 30 травня бригади екстреної медичної допомоги в
Україні відреагували на майже 4 000 пов’язаних з наданням медичної допомоги подій, з яких 16 % були
інфекційними захворюваннями, а 11 % — травмами. Серед інфекційних захворювань 87 % становили гострі
респіраторні інфекції.

(14 Jun 2022)

Охорона здоров’я

2.7M

Потреби

Реагування

https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://reliefweb.int/report/ukraine/responding-mounting-mental-health-needs-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-2-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-response-children-inside-ukraine-factsheet-no-4-may-20-may-27-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/emergency-ukraine-external-situation-report-14-published-2-june-2022
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Медичні послуги та підготовка кадрів

Українська медична місія, партнер Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), надала послуги 26
постраждалим від сексуального насильства. Жінок направлено до служб психологічної підтримки та
спеціалізованих медичних служб.

Починаючи з 24 лютого, ВООЗ підготувала понад 1 300 медичних працівників в області хірургії травм,
реагування на ситуації з масовими жертвами та лікування опіків і хімічного впливу.

Станом на 1 червня організація Médicos del Mundo (MdM) надала 200 дистанційних консультацій людям, які
цього потребують. У Чернівецькій області виїзна команда у складі сімейного лікаря, медсестри та
психолога надала медичні послуги майже 900 ВПО.

Медичні засоби та медична допомога

UNFPA повідомляє, що з 30 травня по 5 червня до 19 закладів охорони здоров’я матерів у 11 містах України
від Чернігова до Одеси, Ужгорода та Запоріжжя було доставлено 46 тонн критичних засобів
репродуктивного здоров’я, ліків та обладнання. Набори допоможуть у лікуванні інфекцій, які передаються
статевим шляхом (ІПСШ), клінічному лікуванні зґвалтування та ускладнених пологів тощо. На сьогодні
UNFPA доставив 59 тонн медичних засобів до 26 медичних закладів України.

Станом на 4 червня організація Direct Relief надала понад 700 тонн медичної допомоги Україні. Минулого
тижня організація Direct Relief оголосила, що піддони з ліками, транспортування яких потребує холодного
ланцюга постачання, та перев’язувальними матеріалами залишили склад і, як очікується, надійдуть
постачальникам медичних послуг в Україні.

Станом на 3 червня ВООЗ доставила в країну понад 540 тонн медичних засобів та обладнання, які
розповсюджуються переважно у східних, південних та північних областях, де потреби є найбільшими.
Надані засоби включають засоби для травматологічної хірургії, машини швидкої допомоги, апарати
штучної вентиляції легень українського виробництва, здатні працювати навіть у разі перебоїв у
електропостачанні, електричні генератори та кисневе обладнання, у тому числі кисневі установки, щоб
допомогти лікарням працювати автономно.

Станом на 1 червня MdM надала допомогу понад 266 000 людей, передавши ліки, які рятують життя, 24
медичним закладам і 5 колективним центрам. Здійснюється роздача комплектів для пологів у Луганській
області: вже розподілено понад 660 комплектів. Крім того, до Чернівців прибули ще шість комплектів
екстреної медичної допомоги. Кожен такий комплект містить медичні засоби, розраховані на 10 000 людей
на три місяці.

Психічне здоров’я

З середини квітня до середини травня бригади організації MSF провели понад 1 000 індивідуальних і
групових психотерапевтичних сесій в Україні. Крім того, бригади організації MSF провели понад 100
навчальних сесій в галузі психічного здоров’я для медичних працівників для підтримки постраждалих від
війни.

У Береговому (Закарпатська область) психологи MSF працюють з евакуйованими дітьми. З 4 квітня по 20
травня 375 дітей взяли участь в індивідуальних і групових психотерапевтичних сесіях.

https://reliefweb.int/report/ukraine/one-hundred-days-war-has-put-ukraines-health-system-under-severe-pressure
https://reliefweb.int/report/ukraine/mdm-responds-emergency-ukraine-1-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/operational-update-hurricane-season-preparation-support-ukraine-and-surrounding-regions-continues
https://reliefweb.int/report/ukraine/one-hundred-days-war-has-put-ukraines-health-system-under-severe-pressure
https://reliefweb.int/report/ukraine/mdm-responds-emergency-ukraine-1-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/responding-mounting-mental-health-needs-ukraine
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Організація MdM продовжує надавати дистанційну психосоціальну підтримку і підтримку в галузі
психічного здоров’я людям, які цього потребують у Донецькій і Луганській областях. Станом на 1 червня
надано більше ніж 360 онлайн-консультацій. Загалом з 15 квітня організація MdM надала психосоціальну
підтримку і допомогу у сфері психічного здоров’я понад 1 200 особам.

За даними ВООЗ, доступ до медичної допомоги серйозно погіршується через проблеми з безпекою,
обмежену мобільність, порушені ланцюги постачань і масове переміщення. Як і раніше становить
проблему доступність деяких з найбільш постраждалих районів на сході, де система охорони здоров’я
серйозно порушена. Дефіцит пального та проблеми з доступом продовжують створювати проблеми з
доставленням та розподілом медичних товарів.

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.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Попередні результати дослідження потреб організацій у пальному, засновані на даних, отриманих від 29
партнерів, показують, що найбільші потреби у пальному відчувають східні райони країни. За
повідомленнями, найбільшого впливу від нестачі пального зазнали легкові автомобілі.

Станом на 7 червня Кластер логістики опрацював (тобто мав на зберіганні та/або транспортував) більше
13 000 м3 гуманітарних вантажів від 24 партнерських організацій. Предмети допомоги від Кластерів житла/
НПТ, ВСГ, продовольчої безпеки та засобів до існування і харчування становлять майже 50 % всього
опрацьованого обсягу.

Кластер логістики продовжує тісно співпрацювати з ВПП, щоб надавати гуманітарній спільноті своєчасні
оновлення щодо дефіциту пального.

Зазначається, що затори та довгий час очікування на пунктах перетину кордону впливають на швидке
переміщення гуманітарних вантажів. Кластер логістики відстежує ситуацію.

Партнери повідомляли про проблеми, пов’язані з обмеженою транспортною спроможністю та відсутністю
координації для розподілу серед кінцевих одержувачів у важкодоступних районах. Кластер логістики тісно
співпрацює з організаціями для покращення співпраці, оптимізації логістичних зусиль та допомоги у

(14 Jun 2022)

Логістика

Потреби

Реагування

Прогалини

https://reliefweb.int/report/ukraine/mdm-responds-emergency-ukraine-1-june-2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Emergency%20in%20Ukraine%20-%20External%20Situation%20Report%20%2311,%20published%2012%20May%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
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створенні спеціальних механізмів обміну інформацією для гуманітарних учасників, які діють на сході
України.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, близько 600 000 людей в Україні зіткнуться з потребою у забезпеченні харчовими продуктами
з березня по серпень 2022 року.

Станом на 26 травня партнери Кластера харчування надали допомогу майже 71 000 людей.

Немає інформації.

(14 Jun 2022)

Харчування

71000

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

За оцінками, близько 15,7 млн людей потребуватимуть допомоги та послуг у сфері захисту з березня по
серпень 2022 року, з них 2,1 млн — діти, 3,3 млн – люди, 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.

(14 Jun 2022)

Захист

1M

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-12-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-26-may-2022
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Загальні заходи захисту

Станом на 2 червня партнери Кластеразахистунадали допомогупонад 990 000 осіб, це на 90 % більше у
порівнянні з 26 травня.

УВКБ повідомило, що станом на 6 червня близько 263 000 людей отримали цільову допомогу та
інформацію у сфері захисту.

У період з 31 травня по 6 червня УВКБ надало допомогу понад 30 000 постраждалих осіб у вигляді послуг у
сфері захисту, у тому числі 9 836 – через гарячі лінії, 13 597 – у вигляді консультацій та інформації щодо
захисту, 3 183 – у вигляді психосоціальної підтримки (ПСП), 1 124 – у формі юридичної допомоги та 512 – у
формі соціального супроводу.

Партнер УВКБ фонд NEEKA розпочав тижневу програму, орієнтовану на ВПО, які страждають на проблеми з
легенями, пропонуючи відвідування соляної кімнати, яка має на меті допомогти розв’язати проблеми з
диханням та покращити імунну систему. У рамках проєкту «Кожна дитина має право» психологи партнера
УВКБ «Рокада» об’єднали зусилля з NEEKA і організували заходи у соляній кімнаті разом з 250 дітьми-ВПО.

УВКБ продовжує здійснювати відвідування у сфері захисту до центрів розміщення, щоб оцінити наявні та
нові потреби ВПО. Згідно з внутрішньою постановою голови Запорізької обласної адміністрації, ВПО не
мають права перебувати у транзитних та колективних центрах більше двох тижнів, у тому числі люди з
інвалідністю та літні люди із тяжкими захворюваннями. Під час моніторингових візитів УВКБ ООН із
питань захисту було погоджено дозвіл людям зі специфічними вразливостями залишатися в центрах,
доки вони не знайдуть альтернативне житло.

Психосоціальна підтримка (ПСП)

Станом на 27 травня завдяки зусиллям ЮНІСЕФ понад 612 000 дітей та опікунів змогли отримати доступ до
ПСП і підтримки в галузі психічного здоров’я.

З 30 травня по 2 червня УВКБ ООН та його партнери NEHEMIA, «Проліска», NEEKA та «Рокада» надали
психологічну підтримку близько 1 300 ВПО у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернігівській областях.

У Міжнародний день захисту дітей та в рамках стратегії УВКБ ООН щодо надання ПСП тим, хто виїжджає з
країни, УВКБ ООН та його партнери підтримали місцеві заходи у Львові, Ужгороді та Чернівцях, де
проводилися розважальні заходи, такі як уроки мистецтва, розмальовування обличчя, караоке та
роздавання морозива. Партнери також підвищували обізнаність з важливих питань захисту дітей та
надавали консультації окремим особам.

UNFPA розгортає 24 мобільні групи в 12 областях для надання ПСП, консультацій та перенаправлення до
спеціалізованих послуг для жінок і дівчат, які постраждали від війни, особливо для постраждалих від
гендерного та сексуального насильства.

Юридична допомога

УВКБ ООН повідомило, що з 1 по 6 червня близько 80 ВПО у Чернівецькій області отримали юридичні
консультації. У транзитному центрі Ужгорода 19 ВПО отримали юридичні консультації і 8 осіб отримали
юридичну допомогу.

Питання гендерно зумовленого насильства (ГЗН)

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-2-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-response-children-inside-ukraine-factsheet-no-4-may-20-may-27-2022
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Станом на 27 травня завдяки зусиллям ЮНІСЕФ понад 16 500 жінок, дівчат і хлопців отримали допомогу в
рамках заходів реагування, спрямованих проти ГЗН і насильства щодо дітей.

UNFPA координує роботу з 10 притулками, 8 кризовими кімнатами, 3 центрами денного догляду та 9
пунктами надання послуг по всій Україні, плануючи поставки, розповсюджуючи набори предметів для
особистої гігієни та набори предметів першої необхідності на основі оцінки потреб, забезпечуючи жінкам і
дівчатам, особливо постраждалим від ГЗН, доступ до спеціалізованого догляду.

UNFPA також співпрацює з офісом Віцепрем’єр-міністра над розробкою онлайн-платформи для
комплексної підтримки постраждалих від гендерного насильства, у тому числі зґвалтування та
сексуального насильства, пов’язаних з конфліктом. Психотерапевти, медичні та юридичні спеціалісти
нададуть онлайн-підтримку та консультації постраждалим, допомагаючи їм подолати травматичний
досвід та відновити своє життя.

UNFPA запустив онлайн-платформу «Аврора», яка забезпечує психотерапію для постраждалих від ГЗН, в
тому числі сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Платформа забезпечує доступ
постраждалим до якісної дистанційної спеціалізованої допомоги в будь-якій частині України та за
кордоном. Люди, які пережили ГЗН, можуть отримати комплексну підтримку від психотерапевтів, щоб
подолати травматичний досвід, відновити емоційну рівновагу та внутрішні ресурси для відновлення свого
життя. Вони також мають доступ до юридичних та медичних консультацій для розв’язання нагальних
проблем зі здоров’ям, зокрема репродуктивним здоров’ям. Будь-хто, незалежно від статі та віку, може
подати заявку на безкоштовну якісну підтримку. Щоб отримати індивідуальну спеціалізовану допомогу,
необхідно заповнити анонімну форму на вебсайті «Розірви коло». Зараз платформа працює в бета-режимі,
поки розробляється повна технічна функціональність. Онлайн-платформа «Аврора» створена UNFPA у
співпраці з офісом Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та за
підтримки Уряду Великої Британії.

Протимінна д іяльність

Програма розвитку ООН (ПРООН) повідомляє, що припинення активних бойових дій у Києві та на його
околицях, а також на півночі та північному сході створило простір для проведення значних операцій з
ліквідації вибухонебезпечних предметів. Більшість заходів з ліквідації зосереджено в міських центрах
Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей. Станом на 1 червня Державна служба України
з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знешкодила в Україні 127 000 вибухових пристроїв. Координатор проєктів
ОБСЄ в Україні разом з Радою у справах біженців Данії (DRC), HALO Trust, Norwegian People's Aid (NPA) та
ПРООН закуповують обладнання для Міністерства оборони України та ДСНС, щоб допомогти підтримувати
поточні операції з ліквідації наслідків.

Зараз державні спроможності доповнюються такими національними НУО, як Асоціація саперів України
(АСУ), та міжнародними НУО, зокрема DRC, Fondation Suisse de Déminage (FSD) і HALO Trust, які
відновлюють діяльність з дослідження та розмінування. Додаткові міжнародні НУО, такі як Humanity &
Inclusion, Mines Advisory Group (MAG) і NPA, подають заявки на реєстрацію та акредитацію, щоб зробити
внесок у операції з розмінування. Діяльність щодо навчання з питань ризиків, пов’язаних з
вибухонебезпечними предметами, як в цифровому, так і в фізичному вигляді, проводиться 10
організаціями, які співпрацюють у рамках відповідної робочої групи під головуванням ЮНІСЕФ. За
оцінками, лише цифрові повідомлення охопили 17,9 млн людей.

Прогалини

https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-response-children-inside-ukraine-factsheet-no-4-may-20-may-27-2022
https://rozirvykolo.org/mental-support/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-mine-action-5w-situation-report-01-june-2022
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Шляхи перенаправлення для отримання допомоги осіб, які пережили ГЗН, не функціонують повною мірою
в багатьох місцях, а доступ до служб поліції обмежений.

Вибухонебезпечні предмети залишаються серйозною і зростаючою проблемою по Україні для мільйонів
цивільних осіб. ПРООН повідомляє, що крім цифрових повідомлень для населення, до якого є доступ, про
ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами, та відповідного навчання гуманітарних учасників під
час доставлення гуманітарної допомоги та моніторингу інцидентів і нових випадків мінного забруднення,
де це можливо, гуманітарний простір для протимінної діяльності обмежений.

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.

Станом на 2 червня Кластер з питань житла та непродовольчих товарів надав допомогу майже 457 000
осіб, що на 17 % більше у порівнянні з 26 травня.

Станом на 6 червня більше 502 000 людей отримали НПТ та будівельні матеріали від УВКБ ООН та його
партнерів. З 31 травня по 6 червня УВКБ розподілило понад 12 000 одиниць НПТ та наборів для ремонту
житла серед 20 060 постраждалих людей по всій Україні. Серед предметів були матраци, комплекти
постільної білизни, кухонні набори, термоси, одяг, гігієнічні набори, сонячні лампи, пральний порошок та
ковдри.

Немає інформації.

(14 Jun 2022)

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

457000

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА (14 Jun 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-mine-action-5w-situation-report-01-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-2-june-2022
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2022/06/UNHCR-Ukraine-Operational-Weekly-Update-6-June-2022.pdf
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людей отримали допомогу

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

Станом на 2 травня партнери Кластера ВСГ надали допомогу понад 436 000 людей.

Станом на 27 травня завдяки зусиллям ЮНІСЕФ понад 2,1 млн людей отримали доступ до достатнього
обсягу безпечної води для пиття і побутових потреб.

ЮНІСЕФ відправив 95 тонн предметів медико-санітарного призначення та ВСГ, включаючи питну воду,
фільтри для води, таблетки для очищення та гігієнічні набори для сімей та людей з інвалідністю до
Зеленодольська (Дніпропетровська область), Мирнограда, Покровська (Донецька область), Миколаєва та
Запоріжжя для попереднього розміщення в бомбосховищах та негайного розповсюдження серед
відповідних комунальних підприємств та незахищених сімей з дітьми.

Немає інформації.
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людей отримали допомогу

За даними звіту«Аналіз ризиків ГЗН в контексті грошової і ваучерної допомоги (ГВД)» в Україні реєстрація
для отримання ГВД здійснюється в більшості випадків онлайн, але також шляхом реєстрації на місці,
самостійної реєстрації і перенаправлення з органів місцевої влади. Навіть у містах лише меншість
населення має доступ до смартфонів. Крім того, деякі меншини мають проблеми з відповідними
навичками та/або не розмовляють потрібною мовою. Необхідно створити альтернативні способи реєстрації
та зв’язку, які не потребують мобільного телефону чи цифрової грамотності.

Жінки з певних етнічних меншин, таких як роми, можуть мати більше труднощів із реєстрацією
(відсутність документів та/або податкового номера) та безпечним від’їздом зі своїх громад, а також
ризикують залишитися поза механізмами надання ГВД. Особи зі спільноти ЛГБТІК+, особливо
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трансгендерні жінки, можуть не мати доступу до ГВД через соціальну стигму, яка перешкоджає доступу до
партнерів та інформації. Особи, які пережили ГЗН, та інші групи з особливими потребами в захисті
(наприклад, самотні жінки з групи ризику, літні люди, люди з інвалідністю, тощо) особливо страждають
від ускладненого доступу до послуг реєстрації та місць надання грошової допомоги (поштове відділення чи
банки), що стосується як онлайн-доступу, так і особистої присутності.

Існують ризики в сфері безпеки (включаючи ГЗН та домагання), пов’язані з поїздкою до/з пунктів
реєстрації та розподілу, які вимагають проходження через цивільні контрольно-пропускні пункти,
контрольовані військовими, особливо для жінок у сільській місцевості, яким потрібно подорожувати до
великих міст, щоб дістатися до поштових відділень і банків або скористатися ваучерами. Отримати доступ
до повного аналізу і переліку рекомендацій для вирішення проблеми з існуючими потребами і
прогалинами можна тут.

Станом на 8 червня партнери Робочої групи ООН з питань грошової допомоги надали БЦГД близько 1,6
млн осіб на загальну суму 202,9 млн дол. США. Розподіл за категоріями людей, які отримали допомогу,
можна переглянути тут. Крім того, очікується, що кількість людей, які зареєструвалися на отримання БЦГД,
швидко зростатиме, оскільки наразі все більше людей реєструються та отримають грошову допомогу
протягом кількох днів після реєстрації. Зважаючи на серйозність потреб, партнери звертають увагу на
темпи та масштаби, а не уникнення дублювання людей, які отримують допомогу.

УВКБ ООН повідомляє, що станом на 6 червня понад 516 000 людей зареєструвалися за програмою БЦГД.

Рада у справах біженців Естонії (ERC) надає БЦГД на сході України, в тому числі на нещодавніх НПУТ. У
період з 2 березня по 2 червня ERC надала допомогу 34 000 домогосподарств (102 000 осіб).

Станом на 27 травня ЮНІСЕФ надав допомогу у вигляді БЦГД понад 6 500 домогосподарств.

Немає інформації.
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Корисні контакти

Запобігання сексуальній експлуатації та сексуальній нарузі. Гуманітарна допомога є безплатною!
Якщо вас просять заплатити, зробити щось неправомірне або надати послугу чи виконати дію
сексуального характеру в обмін на допомогу, відмовтеся і напишіть на адресу seareferral@un.org або
зателефонуйте на гарячу лінію нашого партнера 0-800-309-110 / 0-800-30- 77-11 / 0-800-331-800.

Для НУО. Для отримання додаткової інформації щодо участі у заходах з гуманітарного реагування в Україні
звертайтесь до Маріо Трутманна за адресою trutmann@un.org.

СИСТ ЕМА ГУМАНІТАРНИХ СПОВІЩЕНЬ. Для отримання додаткової інформації про систему гуманітарних
сповіщень звертайтесь до Іване Бочорішвілі за адресою bochorishvili@un.org
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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

Про  Terms of Use  Політика конфіденційності  

Повідомлення про авторські права

ДЛЯ ПРИВАТ НОГО СЕКТ ОРУ. Попри термінову потребу в 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 доставлення, дані про доставлення 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 ochaers-ps@un.org.
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