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 ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ЗМІ 

БРИФІНГ АГЕНЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ЩОДО 

ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ 

ПОСТРАЖДАЛО ВНАСЛІДОК ВІЙНИ В УКРАЇНІ  

 

Учасники: Савіано Абреу, Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС 

ООН) в  Україні 

Вікторія Михальчук, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 

(ФАО) 

Антон Веллас, Всесвітня продовольча програма (ВПП) 

Альона Зубченко, Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) 

 Брет Мур, Агенція ООН у справах біженців (UNHCR)  

  Варвара Жлуктенко, Міжнародна організація з міграції (МОМ) 

   

 

Тема:  Оновлена інформація щодо погіршення гуманітарної ситуації в Україні та 

огляд зусиль, що докладаються організаціями для підтримки людей, які 

постраждали внаслідок війни  

 

Дата та час:  29 липня 2022 року, 11:00 (за східноєвропейським часом) 

 

Місце:  Медіацентр Україна, Київ, вул. Б. Хмельницького 8/16, а також  online.  

 
Доки увага світу зміщується на інші теми, мільйони людей в Україні прокидаються кожного ранку 

та дізнаються про загибель своїх рідних та коханих, спостерігають те, як їхні будинки та міста 

зазнають бомбардувань, а їх можливість забезпечити себе засобами для існування під ризиком 

через руйнування, спричинені війною. За останній місяць бойові дії та сутички посилилися уздовж 

усій лінії зіткнення, а обстріли та бої призводять до значних втрат серед мирного населення, що 

мешкає у містах, які перейшли під контроль іншої сторони. Організація Об’єднаннях Націй та 

гуманітарні партнери в Україні працюють вдень та вночі для підтримки тих людей, життя яких 

було зруйновано війною.  Однак, небезпека та перешкоди, що створюються сторонами конфлікту, 

перешкоджають працівникам гуманітарних організацій діставатися тих людей, які найбільше 

потребують допомоги.  

 

Під час цього брифінгу УКГС ООН бажає привернути увагу до ситуації, що погіршується на 

великих частинах країни, зокрема на сході та півдні, а також до тих проблем, з якими стикаються 

гуманітарні організації стосовно підтримки постраждалого населення. Представники ФАО та ВПП 

поінформують щодо впливу, який має війна на виробництво продуктів харчування, зокрема про те, 

як нещодавні обстріли, що зруйнували велику кількість ферм, можуть вплинути на продовольчу 

безпеку в країні. Представники UNFPA дадуть пояснення як війна впливає на найбільш вразливі 

групи, зокрема жінок та дівчаток. Представники УВКБ ООН та МОМ поінформують, про те як 

війна продовжує примушувати людей залишати свої домівки на сході, і у той же час мільйони 

https://www.youtube.com/channel/UCLocFngfmsWdDFkm4j7gpGQ
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людей намагаються повернутися до своїх помешкань у інших частинах України. Представники 

агенцій ООН нададуть конкретні приклади тієї роботи, яка виконується гуманітарною спільнотою 

для підтримки постраждалого населення.  

 

Брифінг буде доступний онлайн англійською та українською, або безпосередньо в Медіацентрі 

Україна у Києві.   

 

 

*** 

 За додатковою інформацією можна звертатися до: 

Савіано Абреу, УКГС: +380 504 223 943, deabreuisidoro@un.org 

Лізавета Жук, УКГС: +380 50 344 16 94, lizaveta.zhuk@un.org 

Прес-релізи УКГС можна отримати: www.unocha.org or www.reliefweb.int. 
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