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ГОЛОВНЕ 

На четвертому місяці війни бойові дії, як і раніше,
зосереджені на сході України, але з інших регіонів
продовжують надходити повідомлення про
авіаудари та артилерійські обстріли.

Гуманітарна ситуація погіршується як на сході,
так і на півдні України, з постійними
широкомасштабними перебоями у подачі
електроенергії, води та газу.

Всесвітня продовольча програма знову закликає
відкрити українські порти на Чорному морі, щоб
дозволити експорт продуктів на тлі побоювання
глобального голоду та нових криз.

Станом на 19 травня ООН та гуманітарні партнери
надали допомогу близько 6,9 млн людей по всій
Україні.

З 24 лютого понад 6 млн людей отримали
продовольчу допомогу та 2 млн — допомогу у
сфері охорони здоров’я від ООН та гуманітарних
партнерів.

Жінка проїжджає повз колону ООН, яка доставляє
гуманітарну допомогу в Чернігів. Фото: УКГС/Олександр
Ратушняк (21 квітня 2022, Чернігівська область)

(31 May 2022)
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ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ 

Мапа: звіт про ситуацію (станом на 25 травня 2022 р.)

(31 May 2022)
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АНАЛІЗ  

Огляд ситуації станом на 12:00 25 травня 2022 р.

Загальна безпека та гуманітарна ситуація.  24 травня почався четвертий місяць війни в Україні. Оскільки
бойові дії на сході України не припиняються, а інші райони країни практично щодня зазнають авіаударів,
побоювання щодо затяжної війни посилюються. 22 травня Верховна Рада України продовжила воєнний стан,
запроваджений 24 лютого, ще на 90 днів. Президент України також попередив,  що наступні кілька тижнів,
ймовірно, будуть найскладнішими. Тим часом 25 травня Президент Російської Федерації підписав указ,  який
дозволяє українцям, що проживають у Херсонській та Запорізькій областях, отримувати російське громадянство у
спрощеному порядку. Спрощений порядок для жителів Донецької та Луганської областей діє вже з 2019 року.

Протягом звітного періоду тривали запеклі бої на сході України, переважно в Луганській та Донецькій областях, а
також щодня надходили повідомлення про авіаудари, ракетні удари та бомбардування по всій території України.
Бойові дії на Луганщині були зосереджені навколо її адміністративного центру Сєвєродонецька, де, як
повідомляється, внаслідок обстрілу житлових будинків 19 травня загинуло щонайменше 12 людей.
Повідомлялося, що в той же день внаслідок обстрілів було зруйновано житловий будинок, приватний будинок і
офіс у Бахмуті на підконтрольній Уряду території (ПУТ) Донецької області, де, згідно з отриманими

(31 May 2022)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.rada.gov.ua/news/razom/223121.html&data=05|01|lizaveta.zhuk@un.org|4b70deb43aef45991f9008da3d7ca2a6|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637889902757813632|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=qTKqCCR5bHn6YZ/U2MAVg0OhTnT0nyztx83Jy9KcSMA=&reserved=0
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/23/7348107/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205250004#print
https://t.me/luhanskaVTSA/2732


UKRAINE
Оперативне зведення
Останнє оновлення: 31 May 2022

С. 3 з 18
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine/ 

Завантажено: 31 May 2022 

повідомленнями, 20 000 жителів, що залишилися, також зазнавали постійних обстрілів, а гуманітарна ситуація
характеризується як важка. Також повідомлялося про масовані ракетні обстріли 18 населених пунктів на
підконтрольній Уряду території Донецької області 24–25 травня. Повідомлялося також про пошкодження та
жертви на не підконтрольних Уряду територіях (НПУТ) Донецької та Луганської областей.

За повідомленнями, 20 травня внаслідок ракетного удару було пошкоджено культурний центр, житлові будинки,
медичні заклади та заклади освіти у Лозовій Харківської області, внаслідок чого вісім людей, серед яких одна
дитина, отримали поранення. У той же день надійшли повідомлення про ракетні удари по Одеській області,
внаслідок чого принаймні на короткий час виникли побоювання з приводу витоку аміаку. Надходили
повідомлення про неодноразові ракетні обстріли в період з 20 по 23 травня, направлені, вочевидь, на залізничну
інфраструктуру в Житомирській області, але також були уражені житлові та комерційні будівлі, щонайменше один
співробітник «Укрзалізниці» загинув, троє інших та місцевий житель отримали поранення. Також 20 травня
надійшли повідомлення про влучення ракет в інфраструктуру Полтавської області. 22 травня мер Олександр
Сенкевич повідомив,  що місто Миколаїв зазнає обстрілу касетними бомбами, попередивши мешканців про
необхідність ховатися в укриттях. 23–24 травня повідомлялося про ракетні удари по залізничній інфраструктурі в
Дніпропетровській області, також було зруйновано кілька будинків. 24 травня надійшло повідомлення про
мінометний обстріл у Сумській області. 25 травня повідомлялося про ракетні обстріли в Запоріжжі, внаслідок
яких загинула щонайменше одна людина, ще троє отримали поранення та було пошкоджено 62 будинки.

Гуманітарна ситуація у низці областей України була охарактеризована як особливо тривожна. 20 травня
повідомлялося,  що близько 15 000 людей, які залишаються у Сєвєродонецьку, вже кілька днів не мають водо- та
електропостачання. Повідомлялося, що міська лікарня зазнала неодноразових обстрілів і здатна надавати лише
обмежену кількість медичних послуг, тоді як попит на них зростає. А 21 травня був зруйнований міст, що веде до
Сєвєродонецька, внаслідок чого в частково оточене місто можна дістатися лише однією дорогою. Очікується, що
це ще більше ускладнить доставлення гуманітарної допомоги до міста та евакуацію цивільного населення.

Постраждалі серед цивільного населення. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини
(УВКПЛ), станом на 24 травня в країні постраждали 8 628 цивільних осіб: 3 974 загиблих і 4 654 поранені. Більше
ніж половина (4 872) усіх підтверджених наразі постраждалих зафіксовано на ПУТ та НПУТ Донецької та
Луганської областей. Кількість жертв серед цивільного населення внаслідок військового наступу, що триває,
продовжує зростати та вже досягла 73 % (майже три четвертих) від загальної кількості постраждалих серед
цивільного населення внаслідок збройного конфлікту на сході України, зафіксованої між 2014 і 2021 роками
(10 982). 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.

За даними керівника Донецької області,  20 травня в області загинули троє мирних жителів — у населених
пунктах Лиман, Новоселівка та Соснове та ще п’ятеро отримали поранення. Він повідомив, що з початку
вторгнення 24 лютого в Донецькій області було вбито близько 400 мирних жителів, додавши, що наразі
неможливо визначити точну кількість жертв серед мирного населення в містах Маріуполь і Волноваха, які більше
не перебувають під контролем Уряду. Окремо Генеральна прокуратура України повідомила, що станом на ранок
21 травня в результаті війни постраждали не менше 662 дітей (232 дитини загинули та ще 403 поранені).

Пошкодження цивільної інфраструктури.  19 травня Супутниковий центр ООН (UNOSAT) на підставі
супутникових знімків, отриманих 28 квітня, повідомив, що майже 6 % будівель у Чернігові отримали видимі
пошкодження. У звіті йдеться, що із загальної кількості — 974 будівлі, що отримали пошкодження, — 258
зруйновано, 362 серйозно пошкоджено, 252 помірно пошкоджено та 102 можливо пошкоджено. У звіті також

https://t.me/V_Zelenskiy_official/1712
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/20/7347477/
https://t.me/senkevichonline/1144
https://t.me/zoda_gov_ua/8222
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/luhanskaVTSA/2745&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|9b8c7d174c0a4591c71608da3a56bd05|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637886441460587201|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=QUm1Gtqa8T2tw1eg9mnMgtX9hmspRwRBcwzmjpOfgj0=&reserved=0
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3468
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3468
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/374502914712548
https://reliefweb.int/map/ukraine/unosat-damage-assessment-overview-map-ukraine-chernihiv-chernihiv-oblast-imagery-analysis-28-april-2022-published17-may-2022-v1
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йдеться, що, хоча повного підрахунку будівель у Чернігові немає, набір даних із відкритих джерел, явно неповний,
вказує, що в цьому районі знаходяться щонайменше 17 383 будівлі. UNOSAT також зазначає, що аналіз було
проведено на основі погіршених супутникових знімків, які зазнали впливу легких хмар та інших обмежувальних
факторів, та цей попередній аналіз ще не був перевірений на місцевості. Чернігів та Чернігівська область
пережили тяжкі бої, особливо у перші тижні війни.

Щодо Луганської області, керівник області Сергій Гайдай заявив, що станом на 20 травня в ході бойових дій було
зруйновано понад 11 000 будівель на ПУТ, зокрема понад 3 200 багатоповерхівок. Окремо він повідомив,  що серед
зруйнованих будівель 104 заклади середньої освіти, 49 дошкільних закладів та 16 закладів вищої освіти. І додав,
що понад 3 400 компаній, зокрема майже 500 виробників, призупинили свою діяльність. В області запустили
онлайн-інструмент для власників нерухомості, де вони можуть реєструвати пошкодження та прикріплювати
фото- та відеодокази. За словами керівника області, на цей момент опрацьовано понад 3 500 поданих заяв.

24 травня керівник області повідомив,  що критично важливі об’єкти інфраструктури електро- та водопостачання
на ПУТ Луганської області були сильно пошкоджені. Крім того, 23 травня Сергій Гайдай повідомив,  що внаслідок
пошкодження магістрального газопроводу, який проходить між Лисичанськом Луганської області та Бахмутом
Донецької області, наразі є лише залишкова кількість газу і що без ремонту подача газу в обидві області може
бути припинена. Пізніше, 25 травня, очільник обласної адміністрації повідомив,  що роботу останньої
газорозподільної станції в області було зупинено через бойові дії та пошкодження від обстрілів, внаслідок яких,
за його даними, постраждав працівник газової служби. Станом на 25 травня, за словами керівника області, ПУТ
Луганської області залишається від водо-, електро- та газопостачання. Повідомляється, що ремонтні роботи
неможливо проводити доти, доки не вщухнуть бойові дії.

Вплив на охорону здоров’я. 21 травня Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив,  що на нових
НПУТ, переважно в Херсонській області, знаходиться 235 державних медустанов та понад 200 бригад швидкої
медичної допомоги. За його словами, Міністерство та українська влада продовжують надавати їм підтримку,
наприклад, виплачуючи зарплату і надаючи керівництву рекомендації щодо роботи в таких умовах, де це
можливо. Міністр додав, що наразі найбільшою проблемою є забезпечення медикаментами та медичним
обладнанням установ та бригад на НПУТ. Він зазначив, що постачання медикаментів з ПУТ було заблоковано
вже більше як тиждень тому, а криза нестачі палива, спричинена війною, лише посилила труднощі з
поповненням запасів. Міністр також послався на Женевську конвенцію про захист цивільного населення під
час війни, наголосивши на важливості того, щоб медичні установи могли працювати, надавати необхідні послуги
пацієнтам, вживати заходів щодо запобігання поширенню інфекційних захворювань та щоб цивільні особи мали
безперебійний доступ до ліків та медичного обслуговування.

Крім того, 24 травня неурядова організація «Крим SOS» повідомила,  що близько 90 % аптек у Херсонській області
наразі не працюють, принаймні частково через припинення постачання ліків. «Крим SOS» також зазначає, що
ціни зросли в 3–5 разів і що існує гостра нестача ліків та медичних товарів для пацієнтів із захворюваннями
серця та порушеннями артеріального тиску, вагітних жінок та дітей. Також надходили повідомлення про
відсутність медикаментів для лікування хворих на туберкульоз та лікування ВІЛ/СНІДу на НПУТ Луганської
області, дещо пов’язану з частковим призупиненням діяльності гуманітарних організацій на НПУТ у березні.

Вплив на гендерно зумовлене насильство.  У доповіді Ukraine.  Gender-based violence: Secondary Data Review, 27
April 2022, опублікованій 18 травня, Кластер з питань захисту, Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та
Фонд Організації Об’єднаних Націй у галузі народонаселення (ЮНФПА) описують, як війна створила значні
ризики для постраждалого населення, зокрема ризик ГЗН. У доповіді наголошується, що українська влада
повідомила про випадки зґвалтування та сексуального насильства на НПУТ країни, що Human Rights Watch також
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/infrastrukturu_luganshchini_praktichno_znishcheno_odnak_komunalniki_viryat_v_zsu_koli
http://loga.gov.ua/oda/press/news/sergiy_gayday_pri_sprobi_vidrizati_luganshchinu_vid_trasi_lisichansk_bahmut_rosiyani
https://t.me/luhanskaVTSA/2902
https://t.me/luhanskaVTSA/2902
https://moz.gov.ua/article/news/viktor-ljashko-v-timchasovij-okupacii-perebuvajut-235-medichnih-zakladiv
https://krymsos.com/krymsos-90-aptek-v-hersoni-ta-oblasti-ne-praczyuyut/?fbclid=IwAR2YWmiqISyo-tvuhG41quPNJIPHaN6lvmsHVX9JrliBaFyWFdareOo26Rc
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://lug-info.com/news/gummissii-ne-postavlyayut-v-lnr-preparaty-dlya-lecheniya-tuberkuleza-diabeta-vi-ch-minzdrav&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|66c7a6faae244f45c52008da3e41da92|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637890749815503460|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=OIm1yPrroXqpFxLwyq8y7jqCouusv8A/Nr4MjrM3Q8c=&reserved=0
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-gender-based-violence-secondary-data-review-27-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-gender-based-violence-secondary-data-review-27-april-2022
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задокументувала ймовірні військові злочини, включаючи зґвалтування на НПУТ, і що Генеральний секретар ООН
та Верховний комісар ООН з прав людини закликали провести незалежне розслідування цих повідомлень. У
доповіді також наголошується, що хоча в останні роки Україна досягла прогресу в галузі прав жінок, попри
конфлікт на сході країни, нинішня криза, що характеризується масовими переміщеннями, посилить цю складну
ситуацію і зведе нанівець усі досягнуті раніше успіхи. У доповіді йдеться, що надходять повідомлення про
численні форми ГЗН, з особливо високим рівнем небезпеки та ризику для жінок і дівчат, які виїжджають з
районів бойових дій, на прикордонних пунктах та у транзитних центрах/центрах тимчасового розміщення, а також
у бомбосховищах, зокрема повідомлення про насильство з боку інтимного партнера, сексуальну експлуатацію та
жорстоке поводження, сексуальні домагання, сексуальне насильство (включаючи сексуальне насильство,
пов’язане з конфліктом) та економічне насильство. У звіті підкреслюється високий ризик торгівлі людьми для
сексуальної експлуатації на кордонах, а загальна криза описується як «глибоко пов’язана з гендерним чинником
та міжсекторальна».

Продовольча безпека. Всесвітня продовольча програма (ВПП) 20 травня знову закликала відкрити українські
порти на Чорному морі на тлі побоювань глобального голоду внаслідок війни. Виконавчий директор ВПП Девід
Бізлі закликав до діалогу та політичного рішення, щоб відкрити порти на Одещині та дозволити відправлення
харчових продуктів, що зберігаються там, зокрема пшениці та інших зернових. Він запевнив, що інакше близько
276 мільйонів людей у всьому світі також безпосередньо постраждають від війни, зіткнуться з голодом та
подальшими кризами. ВПП раніше повідомляла, що до війни більшість харчових продуктів, вироблених Україною,
достатніх для того, щоб нагодувати 400 млн людей, експортувалося через сім портів країни на Чорному морі. 21
травня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про створення двох альтернативних
сухопутних маршрутів для експорту продовольства. Наразі тривають переговори щодо відновлення роботи
морських портів України.

Відповідно до звіту Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC),
опублікованого 23 травня, брак сільськогосподарської робочої сили та засобів виробництва, руйнування активів та
інфраструктури продовольчих систем, а також скорочення доступу до орних земель, ймовірно, обмежать
внутрішнє виробництво та доступність продовольства на ринках України протягом найближчих кількох місяців.
Хоча в Україні є запаси продовольства з 2021 року, ланцюжки постачання зруйнувалися, а вартість палива
призвела до зростання цін, знижуючи доступність продовольства на ринку. Втрата роботи та доходу зменшила
здатність багатьох дозволити собі основні харчові продукти, коли вони доступні. Близько 35 % урожаю цього року
не буде зібрано через те, що сільськогосподарські угіддя постраждали від війни, що триває, і доступ до насіння
також залишається серйозною проблемою, зазначає IFRC.

Переміщення.  Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) 23 травня повідомило,що загальна кількість людей,
переміщених у всьому світі, зокрема через конфлікт в Україні, перевищила 100 млн. Верховний комісар ООН у
справах біженців Філіппо Гранді у своїй заяві назвав це число «суворою цифрою — протверезною і тривожною в
рівній мірі — це рекорд, який ніколи не повинен був бути встановлений». Голова ООН у справах біженців додав,
що ця цифра має послужити «тривожним сигналом для розв’язання та запобігання руйнівним конфліктам,
припинення переслідувань та усунення основних причин, які змушують невинних людей залишати свої
будинки». УВКБ ООН повідомляє, що війна в Україні призвела до переміщення 8 млн людей усередині країни, а
понад 6,6 млн українців виїхали за кордон. 16 червня УВКБ ООН опублікує свій щорічний звіт про глобальні
тенденції, в якому буде надано повний набір глобальних, регіональних та національних даних про вимушене
переміщення за 2021 рік.

https://www.wfp.org/stories/war-ukraine-wfp-renews-call-open-black-sea-ports-amid-fears-global-hunger
https://www.wfp.org/stories/war-ukraine-wfp-calls-ports-reopen-world-faces-deepening-hunger-crisis
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1527940135316340737?s=20&t=o2z1yx-Gh7PijqF37R4TJQ
https://reliefweb.int/report/ukraine/europe-region-ukraine-and-impacted-countries-emergency-appeal-ndeg-mgr65002-operational-strategy
https://www.unhcr.org/news/press/2022/5/628a389e4/unhcr-ukraine-other-conflicts-push-forcibly-displaced-total-100-million.html
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Інтенсифікація бойових дій, що триває в Донецькій та Луганській областях, продовжує створювати потребу в
безпечному пересуванні цивільного населення, одночасно роблячи пересування більш небезпечним, а часом і
неможливим. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила,  що 24
травня під обстріл потрапив автобус, який евакуював 18 мирних жителів із селища Врубівка Луганської області.
Повідомлялося, що за звітний період з ПУТ Луганської області було евакуйовано лише близько 140 цивільних
осіб. ООН не має можливостей для перевірки кількості евакуйованих людей. З інших регіонів України надходили
повідомлення,  що 18 травня були обстріляні автомобілі з цивільними особами, які намагалися евакуюватися з не
підконтрольної Уряду території Херсонської області, шестеро людей отримали поранення. 19 травня влада
Запорізької області повідомила,  що не менше 1 000 автомобілів з цивільними особами, які намагаються
евакуюватися на ПУТ області, стояли в черзі, і їм не дозволяється залишати НПУТ.

Український аналітичний центр Разумкова опублікував звіт «Настрої та оцінки українських біженців, що
повертаються на Батьківщину (квітень – травень 2022 р.)» на основі опитування 105 осіб у Закарпатській області
у період з 11 квітня до 6 травня. Результати показують, що серед тих, хто сказав, що вони повернулися до
України, переважна більшість (69 %) є мешканцями центру та півночі України, переважно мешканцями міста
Києва (35 %) та Київської області (17 %), 12 % були мешканцями сходу України, 10,5 % заходу та 9 % півдня
України. Крім того, 73 % респондентів заявили, що після повернення в Україну вони планують оселитися в тому ж
районі, де жили до війни, а 26 % — переважно мешканці сходу України — заявили, що планують оселитися в
іншому місц.

ТЕНДЕНЦІЇ  

Фінансування станом на 12:00 25 травня

Після прийнятого 21 квітня рішення Координаторки з питань гуманітарної допомоги розпочати виділення коштів
Гуманітарного фонду для України, Кластери отримали та розглянули 32 проєкти, подані партнерами Фонду —
національними НУО (13 проєктів із загальним бюджетом 16,5 млн дол. США), міжнародними НУО (12 проєктів із
бюджетом 21 млн дол. США) та установами ООН (7 проєктів із бюджетом 17,8 млн дол. США) — із загальним
бюджетом понад 55 млн дол. США. Водночас триває перегляд 2-го резервного виділення коштів та збільшення
вартості поточних проєктів.

Станом на 25 травня переглянуте Екстрене звернення з оновленими вимогами до фінансування в розмірі
2,25 млрд дол. США профінансоване більш ніж на 61 % (отримано 1,38 млрд дол. США). УКГС співпрацює з
партнерами та донорами, щоб розширити доступну інформацію щодо отриманого фінансування, яке зросло
попереднього тижня. На даний час близько 803 млн дол. США (58 % 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.

(31 May 2022)

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

(23 May 2022)

https://youtu.be/-XUWGPEqnLE?t=181
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/546872973460646
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/18/7347078/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hMYFJWxQMchpogkps4fXj4tVx3sLbdPSwjPL5mJRLM1QzWX8UpTf867dS9TLpYJ4l&id=100009763652339
https://razumkov.org.ua/en/sociology/press-releases/attitudes-and-assessments-of-ukrainian-refugees-who-return-home-april-may-2022
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-12-may-2022
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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.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

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

За даними останньої швидкої оцінки вибраних транзитних центрів на південному сході польсько-
українського кордону, що була проведена Норвезькою радою у справах біженців (NRC), є нагальна потреба
покращити надання інформації про доступ до послуг, юридичної інформації та консультування, про
можливості безпечної ідентифікації та направлення для отримання допомоги в пунктах перетину кордону і
транзитних центрах, а також реєстрації 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.

(24 May 2022)

Кластер координації та управління об’єктами розміщення ВПО

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА (23 May 2022)

Освіта

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NRC%20Poland%20border%20transit%20sites%20assessment%2029april.pdf
https://reliefweb.int/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
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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.

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.

130000

Потреби

Реагування

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.

(23 May 2022)

Телекомунікації у надзвичайних ситуаціях (ТНС)

Потреби

Реагування

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 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.

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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

(24 May 2022)

Продовольча безпека та засоби до існування

5.7M

Потреби

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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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.

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.

Реагування

Прогалини

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
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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
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

(24 May 2022)

Охорона здоров’я

1.52M

Потреби

Реагування

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20-%20Health%20Cluster%20Bulletin%20%2316%20(February%20-%20April%202022).pdf
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
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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.

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.

Прогалини

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

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

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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.

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.

(23 May 2022)

Логістика

Потреби

Реагування

Прогалини

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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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.

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.

(23 May 2022)

Харчування

62000

Потреби

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(23 May 2022)

Захист

428000

Потреби

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
https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-ukraine-and-neighbouring-countries-situation-report-17-16-may-2022
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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. 

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.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

(23 May 2022)

Житло та непродовольчі товари (НПТ)

307000

Потреби

https://reliefweb.int/report/ukraine/anti-trafficking-task-force-attf-ukraine-terms-reference-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-emergency-unhcr-operational-response-and-delivery-updates-16-may-2022
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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.

Реагування

Прогалини

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей отримали допомогу

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

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.

(24 May 2022)

Водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ)

352000

Потреби

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
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-joint-market-monitoring-initiative-jmmi-april-2022
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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.

Реагування

Прогалини

СТАТУС СЕКТОРУ 

людей отримали допомогу

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.

(24 May 2022)

Багатоцільова грошова допомога (БГД)

655000

Потреби

Реагування

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
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Повідомлення про авторські права

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.

Прогалини

https://www.facebook.com/ochaukraine/
https://twitter.com/OCHA_Ukraine
https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr
https://reports.unocha.org/uk/about/
https://www.un.org/ru/about-us/terms-of-use
https://www.un.org/ru/about-us/privacy-notice
https://www.un.org/ru/about-us/copyright
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

