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ГОЛОВНЕ 

Центром бойових дій залишається схід України,
водночас у багатьох областях України
продовжують повідомляти про авіа- та ракетні
удари.

Гуманітарні умови погіршуються, а потреби
зростають, насамперед на півдні та сході України,
через поширені перебої в постачанні
електроенергії, газу та води.

Представники міської влади та Всесвітня
організація охорони здоров’я попереджають про
можливий спалах захворювань, зокрема холери,
у Маріуполі через антисанітарію.

Станом на 12 травня ООН та гуманітарні партнери
надали допомогу понад 6,4 млн людей по всій
Україні.

З 24 лютого понад 5,7 млн людей отримали
продовольчу допомогу та 1,5 млн — допомогу у
сфері охорони здоров’я від ООН та гуманітарних
партнерів.

Постраждалі під час нещодавніх бойових дій у
Новоселівці на півночі України у пункті розподілу
гуманітарної допомоги. 12 квітня 2022 року.
Новоселівка, Чернігівська область, Україна. Фото: УКГС/
Сергій Коровайний

(23 мая 2022)
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Савіано Абреу
В.о. Керівника відділу комунікацій
deabreuisidoro@un.org  
 
Єлизавета Жук
Керівниця відділу з питань
громадської інформації та звітності
lizaveta.zhuk@un.org  
 

ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ 

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

(17 мая 2022)
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АНАЛІЗ  

Огляд ситуації станом на 12:00 18 травня

Загальна гуманітарна ситуація.  Протягом звітного періоду на сході України тривали інтенсивні бої, особливо в
Луганській області, водночас авіа- та ракетні удари спостерігалися майже щодня в кількох областях по всій країні.
17–18 травня було повідомлено, що бойові дії в Луганській області наближаються до її адміністративного
центру — Сєвєродонецька. Також повідомлялося, що щонайменше четверо мирних жителів загинули та один
отримав поранення, а цивільному житлу та інфраструктурі було завдано значної шкоди. Найбільша інтенсивність
бойових дій спостерігається в Луганській області, водночас активні бої та повітряні атаки також зафіксовані на
сході у Донецькій та Харківській областях. Протягом тижня також надходили повідомлення про авіаудари в інших
місцях, які часто вражали інфраструктуру, а також житлові райони, внаслідок чого загинули та отримали
поранення мирні жителі. Зокрема, за повідомленнями, від повітряних атак постраждали нафтопереробний завод
у Полтавській області, житлові будинки у Запорозькій області, енергетична інфраструктура Дніпропетровської
області, житловий будинок, дитсадок та інші будівлі у Сумській області, житлові райони Чернігівської області,
залізнична інфраструктура у Львівській області та приватний будинок у Миколаївській області.

(23 мая 2022)
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Водночас на півдні Херсонської області зростають гуманітарні потреби — перш за все в медикаментах, харчових
продуктах та готівці — через активні бойові дії, які, за повідомленнями, тривають навколо Високопільської
громади, на південь від підконтрольного уряду Кривого Рогу. Повідомляється, що 14 травня у Станіславі (на захід
від Херсона) було пошкоджено газопровід. Крім того, 16 травня міський голова Херсона заявив, що медикаменти
закінчаться через два тижні, а поставки кисню також обмежені. Обласна влада повідомила про перебої з
постачанням електроенергії та води, а також мобільних та інтернет-послуг як на підконтрольних, так і на не
підконтрольних уряду територіях (ПУТ та НПУТ), а також про те, що в деяких місцях не вистачає їжі. Крім того,
широко поширеною є потреба в готівці та медикаментах. Влада також закликає створити безпечні коридори для
евакуації мирного населення та доставлення гуманітарної допомоги. Проте, повідомляється, що жителі мають
лише обмежену свободу пересування в межах області та не мають права залишати нові зони НПУТ, а
волонтерам із гуманітарною допомогою заборонено в’їзд. 17 травня надійшло повідомлення про те, що цивільні
особи кілька днів чекали в кілометровій черзі транспортних засобів, намагаючись виїхати на північ з Херсонської
області. Також надійшли повідомлення про спроби евакуації в інших районах.

Постраждалі серед цивільного населення і пошкодження цивільної інфраструктури. За даними
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), станом на 17 травня в країні загинули 7 964
цивільні особи: 3 778 загиблих і 4 186 поранених, за даними УВКПЛ. Більше ніж половина (4 326) усіх
підтверджених наразі постраждалих зареєстрована 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.Крім того, 13 травня Генеральний прокурор України повідомила, що на цей момент через війну
постраждало понад 640 дітей, у тому числі 226 дітей загинули та ще 420 отримали поранення. У Генпрокуратурі
повідомили, що найбільшу кількість постраждалих — 139 — зафіксовано в Донецькій, 116 — у Київській та 99 — у
Харківській області, а також багато постраждалих у Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській та
Чернігівській областях. ООН проводить незалежну перевірку кількості жертв серед цивільного населення, яка
може відрізнятися від кількості, повідомленої державами-членами ООН.

Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у
Донецькій області (НПУТ) на своєму вебсайті веде базу даних обліку збитків від війни з переліком щоденних
пошкоджень інфраструктури та об’єктів соціальної сфери на НПУТ Донецької області, зокрема закладів сфери
охорони здоров’я, закладів освіти, соціальних та виробничих об’єктів (наприклад гаражів, майстерень,
адміністративних офісів, продуктових магазинів тощо), об’єктів критичної інфраструктури(наприклад, сховищ
небезпечних матеріалів, трансформаторних підстанцій, водосховищ тощо), а також об’єктів електро-, водо- та
газопостачання. Дані включають інформацію про пошкодження, зафіксовані з початку 2022 року, проте цифри не
піддавалися незалежній перевірці з боку ООН. Як повідомлялося, основна частина пошкоджень припала на 24
лютого. З початку 2022 року, станом на 18 травня, пошкоджено 3 466 житлових будинків. Крім того, постраждало
729 об’єктів цивільної інфраструктури, у тому числі майже 320 об’єктів електро-, водо- та газопостачання, понад
210 об’єктів соціально-виробничої сфери, понад 120 закладів освіти, понад 40 закладів охорони здоров’я та понад
25 об’єктів критичної інфраструктури.

Лондонська благодійна організація «Рух проти збройного насильства» (AOAV) 12 травня повідомила, що
щонайменше троє людей загинули та ще 19 отримали поранення в результаті авіаудару, який був нанесений по
школі в місті Новгород-Сіверському (Чернігівська область). Повідомляється, що кілька авіаційних ракет влучили в
будівлі школи та інтернату. Пожежа, яка виникла внаслідок цього, пошкодила адміністративну будівлю та низку
житлових будинків. У повідомленні також наводяться слова першої леді України Олени Зеленської, яка
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зазначила, що попри заяви про те, що цілями обстрілів є лише військові об’єкти, від війни сильно страждають
діти у країні. Загалом, за даними Міністерства освіти і науки України, станом на 18 травня по всій країні
пошкоджено 1604 закладів освіти, а 144 — зруйновано.

Підозри у скоєнні військових злочинів.  Організація Human Rights Watch (HRW) у новому звіті, опублікованому
18 травня, підтвердила, що в період з кінця лютого по березень в Чернігівській та Київській областях коїлися
очевидні військові злочини, коли цивільні особи зазнавали «позасудових страт, катувань та іншого тяжкого
насильства». HRW повідомила, що в 17 відвіданих нею минулого місяця селах і містечках вона провела
розслідування 22 явних випадків позасудових страт, 9 інших протиправних вбивств, 7 випадків катувань і 6
можливих насильницьких викрадень. Також 21 цивільна особа повідомила про незаконне ув’язнення й
утримування в нелюдських і принизливих умовах. HRW повідомила, що вона також опитала 65 осіб у період з 10
квітня по 10 травня — включаючи колишніх ув’язнених, людей, які були піддані катуванням, сім’ї жертв та інших
свідків — і дослідила речові докази, а також фотографії та відео. У звіті прямо зазначається, що очевидні військові
злочини були вчинені в районах, які на той час перебували під контролем збройних сил Російської Федерації, і
робиться висновок, що ці злочини «мають бути негайно і неупереджено розслідувані та належним чином
розглянуті в судовому порядку».

Доступ до водопостачання і санітарних умов. Ситуація з доступом до водопостачання залишається
особливо складною у східній частині країни, а можливість відновлення водопостачання та завезення води
залишається обмеженою. Місцева влада Маріуполя (Донецька область) нещодавно попередила, що тисячі
людей у місті можуть загинути просто через погані санітарні умови, спричинені війною, зокрема тижнями
бомбардувань та оточенням. Вони повідомляють, що в зруйнованому портовому місті залишаються до 170 000
жителів, переважно літні люди, люди з інвалідністю та хворі. Маріупольська міська рада заявила, що
сформувалися умови для спалаху захворювань серед вже ослабленого населення, яке має обмежений доступ
або взагалі не має доступу до водопостачання, санітарних вузлів, медикаментів та медичних послуг. 17 травня
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прямо попередила, що в Маріуполі може статися спалах холери
через погану якість питної води. Повідомлялось, що за отриманою від НУО інформацією, у місті можливе
змішування стічних вод з питною водою. ВООЗ заявила, що готова до поширення хвороб, особливо холери, через
таку ситуацію; серед іншого, вже підготовлені відповідні вакцини.

Крім того, як повідомляє місцева влада Луганської області, через бойові дії в більшості населених пунктів,
підконтрольних уряду України, припинене електропостачання, а залежне від нього водопостачання на ПУТ
Луганської області відсутнє вже понад тиждень. Також повідомляється, що ситуація з водопостачанням є
критичною на НПУТ Донецької області, де, за даними джерел із НПУТ, запасів води для найбільшого міста
непідконтрольної території — Донецька — вистачить лише на 20–25 днів. Крім того, за даними публічних джерел,
у місті Миколаїв кілька днів поспіль було відсутнє постачання питної води через пошкодження водопроводу, а
постійні обстріли ускладнювали ремонтні роботи. Як повідомляється, до 9 травня постачання води через
водопровідну мережу було поступово відновлено, але вода залишалася небезпечною для пиття.

Вплив на навколишнє середовище.  Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у своєму звіті
від 12 травня визначає загальні масштаби впливу на навколишнє середовище, який країна продовжує зазнавати
через війну, у т. ч. через пошкодження атомних електростанцій та загрозу радіаційного забруднення,
пошкодження інфраструктури та промислових об’єктів, забруднення і пошкодження природних заповідників і
екосистем, що знаходяться під охороною, прісноводних ресурсів, а також Азовського і Чорного морів. У звіті
пояснюється, що український уряд прагне зафіксувати, як і в інших сферах, наслідки вторгнення, зокрема для
навколишнього середовища, частково для того, щоб мати можливість захистити своїх громадян, зміцнити
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https://t.me/luhanskaVTSA/2668
https://t.me/itsdonetsk/14527
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/bombardments-of-civilian-homes-and-businesses-in-south-mykolaiv-water-supplies-threatened.html
https://mepr.gov.ua/en/news/39210.html
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міжнародне співробітництво та апелювати до правосуддя. Міністерство зазначає, що, наприклад, 3 травня
Верховна Рада України ухвалила закон про приєднання України до Конвенції про транскордонний вплив
промислових аварій  як інструмент покращення міжнародної співпраці в галузі охорони довкілля. У повідомленні
також йдеться, що на Чорнобильській АЕС та в Чорнобильській зоні відчуження (Київська область) тривають
заходи з ліквідації наслідків бойових дій та військової присутності. Зазначається, що наразі територія, на якій
розташована Запорізька АЕС (Запорізька область), не контролюється українським урядом. У звіті міністерства
також зазначено, що війна, крім інших наслідків, позбавила близько 4,6 млн українців по всій країні доступу до
безпечної питної води, а 1,4 млн людей, зокрема на сході України, доступу до будь-якого водопостачання. Окремо
повідомлялося, у т. ч. керівником Донецької області, що внаслідок обстрілу 16 травня стався потужний вибух на
складі поблизу Ізюма в сусідній Харківській області — складі, де знаходиться аміачна селітра, яка зазвичай
використовується для виготовлення добрив і вибухівки. Керівник обласної адміністрації додав, що вибух, який
утворив величезний стовп рудого диму, не створив безпосередньої загрози здоров’ю мешканців; проводиться
екологічна експертиза.

Продовольча безпека. Міністерство закордонних справ України повідомило, що щонайменше 400–500 тис. тонн
зерна на суму близько 100 млн дол. США було вилучено у фермерів на не підконтрольних Уряду територіях
країни. У Міністерстві заявили, що такі дії лише посилюють продовольчу незахищеність, спричинену війною.
Міністерство додало, що, за непідтвердженими даними, зерно незаконно вивозиться судами для продажу за
кордоном.

При цьому, за даними Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), до війни більшість харчових продуктів,
вироблених Україною, достатніх для того, щоб нагодувати 400 млн людей, експортувалося через сім портів країни
на Чорному морі. За вісім місяців до початку війни через них пройшло близько 51 млн тонн зерна, повідомляє
ВПП. Розуміючи, як закриття морських портів України впливає на продовольчу безпеку в усьому світі, ВПП
закликала до негайного відновлення роботи чорноморських портів, зокрема Одеси, щоб критично важливе
продовольство з України могло досягати людей, які вкрай потребують допомоги у країнах, що зазнали
гуманітарної кризи.

Вплив на економіку.  17 травня Ініціатива REACH опублікувала звіт Ukraine: Joint Market Monitoring Initiative
(JMMI)--April 2022,  в якому наведено інформацію про цінові тенденції та показники роботи ринків в Україні.
Автори пояснюють, що, з урахуванням масового переміщення населення та гуманітарної кризи, спричинених
війною, а також з огляду на поширеність багатоцільової грошової допомоги як засобу допомоги, моніторинг ринку
є ключовим засобом, який забезпечуватиме ефективність та стійкість гуманітарних заходів та не завдаватиме
шкоди місцевим економічним системам. Таким чином Спільна ініціатива з моніторингу ринку, що проводиться у
співробітництві з Робочою групою з надання грошової допомоги в Україні, прагне заповнити поточну
інформаційну прогалину, надаючи своєчасні дані про цінові тенденції та індикатори функціональності ринку.
Представлені у звіті категорії висвітлюють низку пов’язаних тем, у т. ч. можливість людей отримати доступ до
магазинів і ринків, ціни на типовий «продовольчий кошик», функціонування банків та прийнятні способи оплати.
Більш докладна інформація наведена в розділі Кластера нижче.

Вплив на представників ЛГБТ ІК+–спільноти.  17 травня Кластер з питань захисту та Агентство ООН у справах
біженців (УВКБ ООН) опублікували звіт Protection of LGBTIQ+ people in the context of the response in Ukraine, який
присвячений конкретному впливу війни на представників ЛГБТІК+, наприклад, щодо отримання ними доступу до
гуманітарної допомоги. У звіті, серед іншого, відзначається, що ще до початку військового наступу в лютому
представники ЛГБТІК+ в Україні періодично ставали об’єктами ненависті, дискримінації, переслідувань та
насильства. Зараз, як додається у звіті, вони часто піддаються підвищеному ризику відторгнення, експлуатації,

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2006/teia/Convention%20E%20no%20annex%20I.pdf
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3399
https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-sprob-rosiyi-prodati-na-svitovomu-rinku-kradene-ukrayinske-zerno-z-timchasovo-okupovanih-teritorij-ukrayini
https://www.wfp.org/stories/war-ukraine-wfp-calls-ports-reopen-world-faces-deepening-hunger-crisis
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-joint-market-monitoring-initiative-jmmi-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/protection-lgbtiq-people-context-response-ukraine
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насильства та зловживань і стикаються з певними ризиками у сфері захисту, що створює додаткові перешкоди у
доступі до гуманітарної допомоги та послуг, таких як безпечне проживання, відповідне медичне обслуговування,
служби з запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство (ГЗН), освіта та забезпечення засобів до
існування. У звіті, серед іншого, робиться висновок про важливість розуміння гуманітарними організаціями та
постачальниками послуг таких ризиків та вміння їх розв’язання за допомогою спеціально розроблених програм
для забезпечення рівних прав представників ЛГБТІК+, переміщених та/або постраждалих від війни в Україні.

Вплив на гуманітарні організації. ODI – Humanitarian Policy Group опублікувала звіт Navigating Humanitarian
Dilemmas in the Ukraine Crisis,  в якому розглядає низку широкомасштабних проблем, з якими стикаються
гуманітарні організації через війну та її наслідки. Ці проблеми, як зазначено у звіті, включають змінний,
схильний до загострень, характер бойових дій по всій країні, жертви серед цивільного населення, масове
переміщення, підвищення цін на сировину, продовольчу небезпеку, втрату доступу до основних послуг,
включаючи електропостачання, і випадки, під час яких страждають медичні працівники, пацієнти та заклади
охорони здоров’я. Далі у звіті детально розглядається, як гуманітарні потреби та здатність реагувати на них
змінюються залежно від контексту, у т. ч. від бойових дій в районах країни, де сторони намагаються встановити
контроль, умов на не підконтрольних уряду територіях, напливу ВПО в певні райони України та здатності сусідніх
країн приймати мільйони біженців.

Переміщення. Бойові дії, що тривають, та погіршення умов продовжують спонукати людей по всій Україні до
переміщення, а можливість організації евакуації з деяких найбільш постраждалих районів залишається
обмеженою. У період з 11 по 17 травня в країні було евакуйовано щонайменше 1 000 осіб, у тому числі 14 травня,
коли, за повідомленнями, колона з 1000 автомобілів, яка вирушила з Маріуполя, прибула до Запоріжжя. Протягом
звітного періоду також надходили повідомлення про продовження зусиль з евакуації цивільного населення з
інших районів Донецької області та з Луганської області, хоча вони не завжди були вдалими через інтенсивні бої.
За повідомленнями, з 14 по 17 травня з Луганської області було евакуйовано понад 100 осіб, у т. ч. понад 70 осіб
17 травня. ООН не може перевірити кількість евакуйованих людей.

16 травня Міжнародна організація з міграції (МОМ) оприлюднила результати базової оцінки, проведеної з 15 по
30 квітня серед 75 громад, які приймають внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Львівській та Закарпатській
областях на заході України, щоб зібрати дані про початкові тенденції щодо кількості зареєстрованих ВПО. Оцінка
містить інформацію про майже 170 000 осіб, які прибули до двох західних областей, причому більшість людей
прибули з Донецької, Київської та Харківської областей. МОМ пояснює, що такі оцінки сприяють цільовому
розподілу та наданню гуманітарної допомоги.

Станом на 17 травня, орієнтовна кількість людей, переміщених через війну, що триває, становить 14,3 млн осіб.
За даними УВКБ ООН, наразі понад 6,3 млн людей виїхали в сусідні країни. Більшість людей перетнули кордон з
Польщею (близько 3,4 млн), Румунією (понад 930 000 осіб) і Російською Федерацією (понад 860 000). Раніше
МОМ повідомляла, що станом на 3 травня 8 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами. Додатково
Російська Федерація повідомила, що з 24 лютого на її територію потрапило понад 1,3 млн осіб, у тому числі
понад 227 000 дітей. ООН не має засобів для перевірки кількості людей, які перетнули міжнародні кордони, про
яких повідомляють країни-члени ООН.

ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 12:00 18 травня

(23 мая 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/navigating-humanitarian-dilemmas-ukraine-crisis
https://www.reuters.com/world/europe/large-convoy-mariupol-reaches-safety-refugees-talk-devastating-escape-2022-05-14/
https://t.me/luhanskaVTSA/2680
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-ukraine-internal-displacement-report-area-baseline-report-round-2-enuk
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.iom.int/news/needs-growing-over-8-million-internally-displaced-ukraine
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Після прийнятого 21 квітня рішення Координаторки з гуманітарних питань про 3-тє резервне виділення коштів
Гуманітарного фонду для України (UHF), Фонд та кластери отримали та розглянули 32 проєкти, подані партнерами
UHF — національними НУО (13 проєктів на суму 16,5 млн дол. США), міжнародними НУО (12 на суму 21
млн дол. США) та установами ООН (7 проєктів на суму 17,8 млн дол. США) — із загальним бюджетом понад
55 млн дол. США. 26 із поданих проєктів були рекомендовані для схвалення на загальну суму приблизно
45 млн дол. США для подальшого технічного та бюджетного перегляду. Наразі партнери переглядають свої
проєктні пропозиції відповідно до рекомендацій, наданих під час перегляду. Водночас триває перегляд у рамках
2-го резервного виділення коштів та збільшення вартості поточних проєктів.

Крім того, станом на 18 травня Екстрене звернення з потребами фінансування в розмірі 2,25 млрд дол. США
профінансоване більш ніж 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 775 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.

ТЕНДЕНЦІЇ  

Гуманітарне реагування станом на 12:00 18 травня

Станом на 12 травня ООН та гуманітарні партнери надали допомогу понад 6,4 млн людей по всій Україні,
здебільшого у Київській (543 700), Львівській (484 800) та Харківській (1,52 млн) областях. Понад 5,7 млн людей
отримали допомогу у сфері продовольчої безпеки та засобів до існування, що на 1 млн осіб більше показника
попереднього тижня, а майже 1,5 млн отримали медичну допомогу або медичні товари від гуманітарних
партнерів. Більш детальний розподіл допомоги за секторами включена в розділи Кластерів нижче.

(23 мая 2022)

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

(24 мая 2022)

Кластер координації та управління об’єктами розміщення ВПО

Потреби

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-12-may-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
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транзитних центрах, а також реєстрації для 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.

Станом на 16 травня УВКБ ООН створило або покращило понад 46 400 місць у 163 центрах тимчасового
розміщення та проживання.

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.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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.

Міністерство освіти і науки оприлюднило перелік пріоритетних проєктів, що потребують підтримки
міжнародної спільноти.

(23 мая 2022)

Освіта

130000

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-emergency-unhcr-operational-response-and-delivery-updates-16-may-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/Rapid-Gender-Analysis-of-Ukraine-en.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xceH1kHHsmVzc7bjX1iOLD-N6nhvivOZ/view
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Станом на 12 травня партнери Освітнього кластера надали допомогу понад 130 000 людей, це на 8 %
більше у порівнянні з 5 травня. Найбільше людей, які отримали допомогу, наразі у Закарпатській (53 300),
Харківській (23 100) та Івано-Франківській (18 000) областях.

Немає інформації.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Телекомунікаційна інфраструктура продовжує функціонувати на більшій частині території України. Є
повідомлення про злом та глушіння телекомунікаційних засобів у країні та локальні відключення в
районах запеклих бойових дій.

Станом на 16 травня Кластер ТНС надає послуги безпечного підключення до інтернету 10 гуманітарним
організаціям, включаючи установи ООН та міжнародні НУО, у двох міжвідомчих офісах у Дніпрі та Львові. 13
травня Кластер ETC розширив охоплення послугами безпечного підключення до Інтернету, додавши до
робочого простору гуманітарного центру ще один поверх будівлі у Львові, щоб захистити дані гуманітарних
учасників від кіберзагроз.

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.

(23 мая 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(24 мая 2022)

Продовольча безпека та засоби до існування

5.7M
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За оцінками, потреби у харчових продуктах та засобах до існування у період з березня по серпень 2022
року виникнуть у близько 10,2 млн людей по всій Україні.

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

У звіті Ukraine: Joint Market Monitoring Initiative (JMMI)-April 2022, опублікованому REACH та підготовленому
у співпраці з Робочою групою з надання грошової допомоги, 87 % респондентів повідомили про повну
доступність харчових продуктів на загальнодержавному рівні, але спостерігалися регіональні відмінності:
31 % респондентів на півдні та 14 % у Києві повідомили про обмежену доступність харчових продуктів. У
західних та центральних областях проблем не зафіксовано. Майже 60 % респондентів у південних областях
повідомили, що обмеження пересування, пов’язані з воєнним станом, негативно вплинули на їхні
можливість доступу до ринків і магазинів. Повідомляється, що в Одесі перекрито центр міста. У південних
областях 48 % опитаних повідомили, що не відчувають себе в безпеці ні на ринку, ні в дорозі.

До Кластера надійшов запит від Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо виділення
фінансування та засобів виробництва по всій країні, а саме: (і) забезпечення фінансування під час посівної
кампанії дрібним фермерам (до 100 га), зокрема на закупівлю насіння, палива, засобів захисту рослин та
добрив; (ii) виділення насіння овочевих культур та сої на період весняно-польових робіт; (iii) виділення
насіння озимої пшениці на період осінніх польових робіт; (iv) забезпечення збереження поголів’я великої
рогатої худоби та збереження біорізноманіття (за оцінками, поголів’я худоби на цій території становитиме
200 000 корів); і (v) виділення медичних препаратів і засобів для нагальних потреб ветеринарної медицини
та розвитку тваринництва. Детальні початкові переліки були надані партнерам Кластера з продовольчої
безпеки та засобів до існування для подальшої обробки.

Станом на 12 травня партнери Кластера з продовольчої безпеки та засобів до існування надали
продовольчу допомогу понад 5,7 млн людей, що на 21 % вище у порівнянні з попереднім тижнем.
Найбільше людей, які отримали допомогу, наразі у Харківській (1,5 млн), Полтавській (484 800) та Київській
(543 700) областях.

Працюючи над забезпеченням продовольчої безпеки та засобів до існування для соціально незахищених
сімей у сільській місцевості України, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) в рамках
весняної посівної кампанії доставила посадкову картоплю вразливим сільським сім’ям, надавши допомогу
близько 46 000 людей (17 740 домогосподарств) у 10 областях. Загалом завезено 862 тонни насіннєвої
картоплі, при цьому кожне господарство отримує по 50 кг насіннєвої картоплі, яка восени дасть близько
600 кг врожаю. Близько 15 тонн посадкової картоплі доставили до 300 домогосподарств Львівської області.
У Дніпропетровській області 3 690 домогосподарств отримали насіннєві набори. Планується забезпечити
понад 14 600 сільських сімей (38 000 людей) наборами для вирощування овочів для відновлення
виробництва харчових продуктів з метою споживання та реалізації, надати сільськогосподарську птицю та
підтримати незахищених тваринників шляхом забезпечення тварин кормами та вітамінно-мінеральними
добавками. Сільське господарство є однією з головних галузей економіки України і є основним джерелом
доходу для 12,6 млн осіб, які проживають у сільській місцевості, що становить майже третину населення
країни. Така допомога має ключове значення для продовольчої безпеки країни.

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Ukraine%20and%20Neighbouring%20Countries%20External%20Sitrep_%2316_%207%20May.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-joint-market-monitoring-initiative-jmmi-april-2022
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Три гуманітарні організації повідомили про розподіл екстреної сільськогосподарської допомоги, що
відбувається або відбувся у 18 областях з 24 лютого, охопивши понад 47 500 соціально вразливих людей.

Станом на 16 травня ВПП продовжує забезпечувати хлібом постраждалих унаслідок кризи людей шляхом
підтримки пекарень, охопивши понад 2 млн людей, переважно в Харкові, а також у Полтаві, Сумах,
Чернігові та інших містах. У восьми містах України було розподілено понад 3,7 млн буханців хліба, що
еквівалентно 1 850 тоннам. Щоденний розподіл хліба у Харкові та Дніпрі доповнюється розподілом
м’ясних консервів.Набори для швидкого використання були доставлені понад 1 млн незахищених людей у
Дніпрі, Києві, Харкові та інших містах, щоб задовольнити їхні негайні потреби в їжі. Були збільшені обсяги
Програми загального розподілу продовольчих товарів, для понад 443 000 жителів і внутрішньо переміщених
осіб була забезпечена можливість отримувати повноцінне харчування протягом 30 днів.

ВПП надала набори у рамках Програми загального розподілу продовольчих товарів понад 1 000 жінок,
чоловіків та людей похилого віку з ромської спільноти.

Для узгодження поточних заходів гуманітарної допомоги та забезпечення більш скоординованого
реагування була створена оперативна Робоча група з питань продовольчої допомоги.

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.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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

За даними Кластера охорони здоров’я, основними проблемами у сфері охорони здоров’я постраждалого
населення протягом наступних трьох місяців будуть неінфекційні захворювання (НІЗ), поранення, 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, спричинені 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

(24 мая 2022)

Охорона здоров’я

1.52M

Потреби

https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-17-16-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-17-16-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-16-7-may-2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20-%20Health%20Cluster%20Bulletin%20%2316%20(February%20-%20April%202022).pdf
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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.

У звіті Ukraine: Joint Market Monitoring Initiative (JMMI)-April 2022, опублікованому REACH та підготовленому
у партнерстві з Робочою групою з надання грошової допомоги, 61 % респондентів повідомили про повну
доступність медикаментів на загальнодержавному рівні, але спостерігалися регіональні відмінності: 57 %
респондентів у Києві та 25 % у південних областях повідомили про обмежену доступність медикаментів. На
півдні кожен четвертий респондент (26 %) повідомив, що медикаменти недоступні.

Станом на 12 травня партнери Кластера охорони здоров’я охопили понад 1,5 млн людей, що на 2 % більше
ніж 5 травня. Найбільше людей, які отримали допомогу, наразі в Київській (327 600) та західних
Тернопільській (211 67) і Чернівецькій (215 500) областях.

Станом на 11 травня ВООЗ доставила 485 тонн медичних товарів, які включають набори для лікування
травм та набори екстреної хірургічної допомоги, універсальні комплекти екстреної медичної допомоги
(IEHK), матеріали для гемотрансфузії, основні медикаменти та інші критично важливі матеріали, у т. ч.
мішки для тіл, автомобілі швидкої допомоги, генератори, холодильники та інше обладнання. Наданих
комплектів екстреної допомоги достатньо для проведення до 16 000 операцій, а комплектів IEHK — для
обслуговування приблизно 650 000 людей протягом трьох місяців. З 485 тонн медичних товарів 195 тонн
доставлено отримувачам допомоги у 20 областях України.

Організація InternationalMedicalCorps (IMC) та місцевий партнер безпосередньо надали медичні послуги
понад 5 500 особам, зокрема первинну медичну допомогу, послуги у сфері неврології, ендокринології,
урології, ортопедії, акушерства, педіатрії та інших напрямів, у містах Бровари та Ірпінь, а також в інших
містах Київської області. IMC також підтримує мережу закладів охорони здоров’я в Одесі та п’ять закладів
охорони здоров’я, у тому числі лікарню для лікування хворих на туберкульоз в Чернігівській області, а
також забезпечує їх лікарняними препаратами, витратними матеріалами та іншими необхідними
засобами. Крім того, IMC створив центр реагування на надзвичайні ситуації в Дніпропетровській області
для реагування на потреби в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Харківській областях.

Команда MedGlobal, представлена 4-ма лікарями з США, завершила третю успішну медичну місію в Україні,
яка тривала з 3 по 6 травня. Вони доставили медичні матеріали та ультразвукові апарати вартістю 200 000
дол. США та провели навчання 150 українських лікарів у шести різних лікарнях. Навчання було присвячено
політравмі, розподілу пацієнтів при наданні медичної допомоги, ургентній сонографії при травмі (FAST-
протокол), вибуховим травмам та ультразвуковій діагностиці. MedGlobal передав медичні матеріали та
медикаменти на суму понад 900 000 дол. США шпиталям на передовій, які сприятимуть лікуванню понад
20 000 пацієнтів.

МОМ продовжує розширювати масштаби підтримки постраждалих у 4-х мобільних медичних клініках, які
надають первинну медичну допомогу ВПО та громадам, що приймають їх, у Львівській області. У період з 4
по 10 травня МОМ надала понад 160 медичних консультацій та 100 психологічних консультацій, первинних
консультацій та першу психологічну допомогу понад 126 особам, коротко- та середньострокові консультації
та послуги психотерапію понад 65 особам, а також консультації психіатра 8 жінкам.

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-joint-market-monitoring-initiative-jmmi-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-12-may-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/IntlMedCorps-UkraineCrisis_SitRep14.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20220510%20Press%20Release%20MedGlobal%20Ukraine%203%20STMI.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-12052022_3.pdf
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Організація Médicos del Mundo (MdM) допомогла понад 220 000 людей завдяки пожертвам у вигляді
життєво необхідних медикаментів для закладів охорони здоров’я в Україні. MdM надала допомогу 21
закладу охорони здоров’я та планує надати допомогу ще 27. Здійснюється розподіл комплектів для
пологів у Луганській області: вже розподілено понад 650 комплектів для пологів, у Кіровському та
Первомайському розподіл триває. До Чернівців надійшло ще шість комплектів екстреної допомоги, кожен
з яких містить базові медичні засоби для лікування 10 тис. осіб протягом 3-х місяців. Їх відправляють до
Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей та до міста Києва для розподілу.

Щоб забезпечити реагування на запити про допомогу, Кластер охорони здоров’я розробив інструмент
«Запити, планування та реагування у сфері медичного обслуговування» (HRPR), який призначений для
реєстрації запитів організацій та закладів охорони здоров’я. Цей інструмент також дозволяє секретаріату
Кластера охорони здоров’я взаємодіяти з партнерами, які можуть забезпечити реагування на запити. З
моменту запровадження 15 квітня за допомогою нового інструмента вже було зареєстровано майже 90
запитів.

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.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

В останньому опитуванні Кластера логістики (станом на 3 травня) щодо перешкод, з якими стикається
гуманітарна спільнота, були отримані відповіді від 61 організації. Результати показують, що організації, які
використовують легкові транспортні засоби, найбільше страждають від дефіциту пального.

Станом на 15 травня Кластер логістики опрацював (тобто мав на зберіганні та/або транспортував) загалом
11 000 м3 гуманітарних вантажів від 23 партнерських організацій, які надають допомогу у багатьох сферах.
Вантажі включали предмети допомоги у різних секторах(продовольчої безпеки та засобів до існування,
охорони здоров’я, харчування тощо), а також засоби, необхідні для продовження операцій.

(23 мая 2022)

Логістика

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MdM%20responds%20to%20the%20emergency%20in%20Ukraine%5eJ%2011.05.22.pdf
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
https://logcluster.org/document/ukraine-coordination-meeting-minutes-4-may-2022
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Кластер логістики оновив свою Концепцію операцій. Подальші перегляди можуть відбутися за
результатами аналізу прогалин і потреб, який наразі триває.

ВПП має спеціальну команду, яка працює над проблемами постачання пального в країні. Кластер
логістики надає оновлення за наявності. Партнерам була надіслана коротка анкета щодо потреб
організацій у пальному, яка має забезпечити підтримку процесу оперативного планування ВПП у
розв’язанні питань з забезпечення паливом гуманітарних партнерів.

Кластер логістики забезпечує транспортування з Дніпра до Миколаєва, надаючи підтримку при розподілі в
межах «останньої милі» в південних районах.

Дефіцит пального по всій країні впливає на операційну спроможність гуманітарних організацій.

Є повідомлення про затори на пунктах перетину кордону з Польщею та Румунією, причому більше
повідомлень про затори на виїзді з території України. Кластер логістики співпрацює з партнерами для
збору додаткової інформації та проводить моніторинг ситуації.

Прогалини

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 12 травня партнери Кластера харчування надали допомогу 61 600 людям, що на 4 % більше у
порівнянні з 5 травня. Найбільше людей, які отримали допомогу, наразі в Дніпропетровській (13 300),
Донецькій (12 500) та Одеській (8 300) областях.

Наразі ВПП закупила близько 166 тонн каш для прикорму, з яких понад 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.

Кластер харчування повідомив, що у березні–квітні 6 організацій, які надають допомогу у сфері харчування
в 17 областях, розподілили прикорм для майже 39 500 дітей віком від 6 до 23 місяців та харчових продукти
понад 19 600 вагітним жінкам, а понад 347 000 людей були поінформовані про годування немовлят і дітей
раннього віку.

(23 мая 2022)

Харчування

62000

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-12-may-2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Ukraine%20and%20Neighbouring%20Countries%20External%20Sitrep_%2316_%207%20May.pdf
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Станом на 16 травня ВПП розподілила 37 тонн близько 18 500 дітям віком від 6 до 23 місяців у Дніпрі,
Запоріжжі, Полтаві та Чернігові. Ще 130 тонн знаходяться на складах, в дорозі або мають бути незабаром
доставлені для розподілу близько 67 500 дітям у травні

Немає інформації.

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.

За даними Кластера з питань захисту, торгівля людьми в Україні була розповсюдженою проблемою до
війни, але, починаючи з 24 лютого, дані свідчать про підвищений ризик стати об’єктом торгівлі людьми
через втрату доходів і ресурсів, втрату житла та проживання в непридатних для (сімейного) проживання
умовах, розділення сім’ї, психологічний стрес, переривання процесу освіти, порушення законності та
правопорядку, сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом тощо. Швидка оцінка, проведена
організацією La Strada International та фондом Freedom Fund у березні–квітні 2022 року, свідчить про те, що
ризики будуть зростати, оскільки війна триває і все більше людей переміщуються по країни, доступ до
послуг і засобів до існування стає все більш нестабільним, а мільйони біженців переселяються на
тривалий термін в інші європейські країни та отримують доступ на ринок праці. У зв’язку з цим було
створене нове Положення для цільової групи з питань протидії торгівлі людьми в Україні, яка, як
очікується, працюватиме над розв’язанням цих проблем.

Станом на 12 травня кількість партнерів Кластера з питань захисту надала допомогу 427 800 людям, що на
15 % більше у порівнянні з 5 травня. Найбільше людей, які отримали допомогу, наразі у Львівській (52 400),
Київській (44 300) та Харківській (35 500) областях.

З 5 по 11 травня УВКБ ООН та партнери провели 88 моніторингових місій у сфері захисту в Закарпатській
області, також вони розподілили НПТ понад 1 500 людей. 11 травня партнери УВКБ ООН «Право на захист»
і «Рокада» надали 38 консультацій у сфері захисту та 28 юридичних консультацій у Чернівецькій області. 

(23 мая 2022)

Захист

428000

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-17-16-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/anti-trafficking-task-force-attf-ukraine-terms-reference-may-2022
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УВКБ ООН повідомило, що станом на 16 травня понад 170 000 людей було надано адресну допомогу у
сфері захисту та інформацію в пунктах перетину кордону, центрах тимчасового перебування та проживання
ВПО, а також через гарячі лінії.

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.

Станом на 12 травня Кластер з питань житла та непродовольчих товарів надав допомогу понад 307 000
людей, це на 16 % більше у порівнянні з 5 травня. Найбільше людей, які отримали допомогу, наразі в
Донецькій (62 800), Львівській (38 000) та Чернівецькій (32 500) областях.

Станом на 12 травня МОМ розподілила або планує розподілити понад 316 000 одиниць непродовольчих
товарів людям, які потребують допомоги, у 20 областях.

УВКБ ООН повідомило, що станом на 16 травня доставило 455 гігієнічних наборів, 1 000 матраців, 1 000
ковдр і 1 000 ламп на сонячних батареях людям, які перебувають в укриттях у Харкові.  

Станом на 17 травня Естонська рада у справах біженців разом з одним зі своїх партнерів розподілила 4 600
спальних мішків у Запорізькій області.

Немає інформації.

(23 мая 2022)

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

307000

Потреби

Реагування

Прогалини

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-emergency-unhcr-operational-response-and-delivery-updates-16-may-2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Gen%20Pop%20Report_R4_ENG.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-12052022_3.pdf
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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.

За даними звіту Ukraine: Joint Market Monitoring Initiative (JMMI)-April 2022, опублікованому REACH та
підготовленому у співпраці з Робочою групою з надання грошової допомоги, 79 % респондентів повідомили
про доступність основних засобів гігієни (мило, зубна паста, пральний порошок, гігієнічні прокладки,
підгузки) по всій країні. Серед регіонів найвища доступність засобів гігієни зафіксована в центральних та
західних областях, тоді як у південних областях лише 53 % респондентів повідомили про повну наявність
основних засобів гігієни та 31 % повідомили про обмежену наявність.

Станом на 12 травня партнери Кластера ВСГ надали допомогу понад 352 300 людям, що на 26 % більше у
порівнянні з 5 травня. Більша частина людей, які отримали допомогу, наразі у Донецькій (91 200),
Луганській (79 200) та Сумській (27 700) областях.

Немає інформації.

(24 мая 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

352000

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС СЕКТОРУ 

людей отримали допомогу

(24 мая 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БГД)

655000

Потреби

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-joint-market-monitoring-initiative-jmmi-april-2022
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За останніми даними Кластера з питань захисту, здебільшого фінансова підтримка призначалась для
придбання їжі (76 % ВПО, 66 % непереміщеного населення); друга стаття витрат (серед респондентів, які
визначили потребу у матеріальній допомозі) — послуги у сфері охорони здоров’я.БЦГД стала переважним
способом допомоги у більшості громад, що приймають ВПО, проте в населених пунктах, які приймають
ВПО і розташовані ближче до районів, постраждалих від бойових дій, перевага надавалася допомозі в
натуральній формі.

За даними звіту Ukraine: Joint Market Monitoring Initiative (JMMI)-April 2022, опублікованого REACH та
підготовленого у співпраці з Робочою групою з надання грошової допомоги, 59 % респондентів повідомили
про повну доступність банківських послуг у місці перебування, але у південних областях лише 33 %
респондентів повідомили про повну доступність банківських послуг, а 11 % респондентів заявили, що
банківські послуги недоступні. По всій країні 13 % респондентів повідомили, що банкомати не доступні в
їхній громаді, а кожен п’ятий респондент у південних областях заявив, що кількість функціонуючих
банкоматів дуже обмежена або що банкомати не працюють.

«Укрпошта», важливий постачальник фінансових послуг для пенсіонерів в Україні, має налагоджену
фінансову інфраструктуру по всій Україні, яку можна використовувати для доставлення гуманітарної
грошової допомоги та ваучерів. Станом на 30 квітня «Укрпошта» повідомила, що її відділення не працюють
або мають обмежену функціональність у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській Харківській та
Херсонській областях, а також у деяких районах, які раніше постраждали від бойових дій у Київській
області.

Станом на 18 квітня партнери Робочої групи з надання грошової допомоги надали БЦГД 655 000 людей на
загальну суму 30,3 млн дол. США.

Станом на 10 травня МОМ надала багатоцільову грошову допомогу 64 000 переміщених осіб.

Станом на 16 травня УВКБ ООН повідомляє, що 331 000 людей зареєструвалися для отримання грошової
допомоги, а понад 166 600 осіб отримали перші виплати.

Наразі ВПП перерахувала майже 15,6 млн дол. США більш ніж 231 000 ВПО у 14 областях України.

Естонська рада у справах біженців надала БЦГД понад 28 000 домогосподарств (85 000 людей),
здебільшого в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізький, Київський, Львівський, Полтавський, Сумський,
Харківський та Херсонській областях.

Немає інформації.

Реагування

Прогалини

https://reliefweb.int/report/ukraine/bi-weekly-factsheet-cash-protection-taskforce-c4ptf-ukraine-neighbouring-countries-4-13052022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-joint-market-monitoring-initiative-jmmi-april-2022
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-12052022_3.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-emergency-unhcr-operational-response-and-delivery-updates-16-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-17-16-may-2022
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