
 

 

 

 
 

 

 Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook  

 

 

Сотні ВПО з сильно постраждалих районів та міст, таких як м. Маріуполь, Херсонська та Донецька області, щодня відвідують гуманітарний центр у Запоріжжі. 
Соціальні працівники партнера УВКБ ООН ГО «Проліска» надають предмети першої необхідності, такі як одяг та послуги із захисту, а саме консультації ВПО, які 
звертаються за підтримкою, липень 2022 року. © ГО «Проліска» 

Ситуація, що розгортається на Запорізькій атомній станції та 

довкола неї на півдні України, викликає значне занепокоєння 

щодо катастрофічних наслідків. ООН закликає негайно 

припинити будь-яку військову діяльність в безпосередній 

близькості від станції. 

У Донецькій області, де тривають одні з найзапекліших боїв, 

евакуаційні роботи тривають. УВКБ ООН тісно співпрацює з 

місцевою владою, щоб підтримати евакуйованих осіб 

послугами з питань захисту та предметами допомоги після 

їх прибуття до місць евакуації. 

Оскільки ситуація на півдні продовжує погіршуватися, а такі 

міста, як Миколаїв, зазнають щоденних обстрілів та ракетних 

ударів, УВКБ ООН встановило оперативну присутність в 

Одесі, щоб мати можливість краще реагувати на зростаючі 

гуманітарні потреби в південному регіоні. По всій країні 

понад 1,68 мільйона осіб були охоплені послугами із захисту, 

грошовою допомогою або наданням предметів першої 

необхідності, а також підтримкою із житлових питань, 

надану УВКБ ООН та партнерськими неурядовими 

організаціями. 

Оскільки очікується, що ВПО, які зараз проживають у школах 

та гуртожитках, переїдуть до початку нового навчального 

року у вересні, забезпечення доступності стійких варіантів 

житла та підтримка у підготовці до зими є пріоритетом. 

Спільно з місцевою та регіональною владою УВКБ ООН 

працює над пошуком альтернативних житлових рішень для 

ВПО, одночасно розширюючи програми підготовки до 

суворих зимових місяців.  

6,6 
мільйонів 
Внутрішньо 

переміщених осіб в 

Україні* 

17,7 
мільйонів 
Осіб, які терміново 

потребують 

гуманітарної 

допомоги та 

захисту**  

 

 

Джерело: *Міжнародна організація з 
міграції; **Flash Appeal Ukraine (березень-
грудень 2022 р.) 

Понад 1,68 млн осіб  
на сьогоднішній день було надано 

ту чи іншу допомогу. 

489 654 осіб отримали адресну 

допомогу з питань захисту та 
інформацію у прикордонних пунктах, 
центрах транзиту і прийому та на 
гарячих лініях. 

703 032 особи  

отримали непродовольчі товари 
першої необхідності, одяг (516,354) та 

матеріали для ремонтів (27,206). 

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ 

Заходи реагування УВКБ ООН  
Огляд наданої допомоги 
17 серпня 2022 року 

 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З 

РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ: 

138 858 осіб отримали допомогу 

завдяки 202 гуманітарним 

конвоям, які були доставлені в 
найбільш постраждалі райони. 

89 904 спальних місць 

створено/удосконалено з такими 
предметами, як ліжка та матраци, 

загалом в  294 місцях 

тимчасового прийому та МКП. 

УВКБ ООН виділило грошову 

допомогу 487 615  
осіб для забезпечення їхніх основних 
потреб.*  

*Доставлено разом з партнерами з 24 лютого по 
16 серпня 2022 року 
 
*Остаточна цифра допомоги підлягає звітуванню 
щодо звірки за підсумками року. 

 

Регіональні короткі огляди 

УВКБ ООН щодо ситуації в 

Україні можна прочитати тут. 

Результати моніторингу у 

сфері захисту можна 

прочитати тут. 

Програма багатоцільової 

грошової допомоги УВКБ 

ООН: Інформаційна довідка 

доступнатут. 

УВКБ ООН Кластер CCCM: 

картографування місць 

компактного проживання 

ВПО можна знайти тут 

 
 
 
 

 

Додаткова інформація 

https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-08-11/secretary-generals-statement-zaporizhzhia-power-plant
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-08-11/secretary-generals-statement-zaporizhzhia-power-plant
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-08-11/secretary-generals-statement-zaporizhzhia-power-plant
https://reliefweb.int/report/ukraine/guidance-note-support-identification-alternative-housing-solutions-idps-living-educational-facilities-ukraine-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/guidance-note-support-identification-alternative-housing-solutions-idps-living-educational-facilities-ukraine-june-2022
https://data.unhcr.org/en/documents/details/94804
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://reporting.unhcr.org/document/2729
https://reliefweb.int/report/ukraine/idp-collective-sites-mapping-ukraine-28-april-2022
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КОНТАКТИ: Меган Фроенер, з питань зовнішніх зв'язків, aoyamam@unhcr.org; Мегумі Аояма, з питань звітності froehner@unhcr.org 

 

 

ОСНОВНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ 

 

 

 

1,2 млн осіб 
отримає допомогу з 
питань захисту та 
інформацію. 

1,5 млн осіб  

буде забезпечено 
товарами першої 
необхідності та 
непродовольчими 
товарами. 

Реагування УВКБ 
ООН спрямоване на 

охоплення 

4,3 млн осіб* 

* Цілі залежать від 
отримання фінансових вимог, 
описаних нижче. 

1,08 млн осіб 
отримає багатоцільову 
грошову допомогу. 

Реагування на 

надзвичайну ситуацію 

Цілі до кінця серпня 

ОСНОВН ПОДІЇ ТИЖНЯ:   

140 тисяч людей  
отримають підтримку з 
забезпеченням житлових 
потреб, у тому числі 

шляхом ремонту 40 
центрів тимчасового 
прийому та МКП 

• Нещодавно УВКБ ООН підписало партнерську угоду з «Інсайт», організацією, очолювану жінками, яка 

виступає за права людини та гендерну рівність. Партнерство зміцнить спроможність місцевих органів влади 

проводити заходи щодо запобігання гендерно зумовленому насильству (ГЗН), такі як підвищення 

обізнаності за допомогою інформаційних матеріалів та залучення громади до заходів, особливо серед жінок 

та ЛГБТІК+ спільноти. Зараз УВКБ ООН співпрацює з 14 партнерами з НУО, включаючи 11 місцевих НУО, 

для надання допомоги та підтримки місцевих органів влади у реагуванні. 

• Одеса є одним із міст, яке є не лише притулком для багатьох внутрішньо переміщених осіб, але й слугує 

важливим хабом для доступу до тих, хто перебуває у сильно постраждалих районах на півдні, оскільки 

бойові дії посилюються в таких містах, як Миколаїв. УВКБ ООН прагне тісно співпрацювати з органами 

влади та посилити присутність, щоб мати можливість краще реагувати на зростаючі гуманітарні потреби 

в південному регіоні. 

• 40 осіб з інвалідністю отримали предмети першої необхідності, такі як гігієнічні набори від партнера УВКБ 

ООН NEEKA у Львівській області. NEEKA продовжує співпрацю з місцевою владою та підписала 

Меморандуми про взаєморозуміння з Червоноградською міською радою та Моршинською міською радою 

щодо реагування на основні потреби та потреби у захистві ВПО. 

• Відповідаючи на запит громад, які приймають евакуйованих з Донецької області, понад 980 наборів 

непродовольчих товарів, включаючи рушники, матраци, каністри та посуд, були розповсюджені на 

Кіровоградщині протягом тижня партнером УВКБ ООН «Десяте квітня». 

 

На Київщині в очікуванні зими розпочнуться ремонтні 

роботи для підтримки сімей з пошкодженими 

будинками. 

Так, там розпочався легкий та середній ремонт притулків для 

підтримки сімей, які залишилися або повертаються до своїх 

пошкоджених домівок у важко постраждалих районах. Наразі 

ремонт вібувається у майже 30 будинках у чотирьох громадах – 

Макарівській, Бородинській, Димерській та Іванківській – і 

заплановано понад 1 000 будинків у Київській області та 1 500 

будинків у Чернігівській області у найближчі місяці. Ремонт 

допоможе забезпечити більш безпечне і тепле житло для тих, 

хто постраждав від війни напередодні майбутнього зимового 

сезону. 

 

 

 

 

Враховуючи величезні потреби, 

розширені масштаби та обсяги 

гуманітарного реагування, УВКБ ООН 

продовжує шукати підтримки для 

надання допомоги в Україні у 

переглянутій Додатковій апеляції.   

 

400 тисяч 
людей отримають 

підтримку, надану 
службами СССМ в МКП. 

Ремонтні роботи розпочинаються у м. Макарів у 
Бучанському районі Київської області. Серпень 
2022 © УВКБ ООН  

mailto:aoyamam@unhcr.org
mailto:froehner@unhcr.org
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal

