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11 березня Кластер з питань захисту оприлюднив першу оцінку кількості внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) в Україні від початку військового наступу 24 лютого 2022р. Оцінка була 
заснована на методології, розробленій Кластером у консультації з OCHA, IOM, UNHCR та REACH. 
За відсутності на той момент достовірних джерел даних про ВПО та у період обмеженого 
застосування процедури реєстрації ВПО, що проводилася органами влади України, Кластер з 
питань захисту взяв ініціативу з проведення оцінки масштабів внутрішнього переміщення, яка 
має бути донесена до відома міжнародної спільноти. 
 
Кластер з питань захисту продовжував тісно співпрацювати з IOM, REACH, UNHCR та OCHA щодо 
перегляду доступних джерел даних та розробки нових методологічних підходів. Як зазначалося 
в попередній оцінці, початкова методологія оцінки кількості ВПО мала певні обмеження. 
Минулого тижня Кластеру не були доступні достовірні дані щодо примусового переміщення 
населення в межах  східних та північних регіонів, де тривали бойові дії. 
 
У період з 9 по 16 березня IOM провела репрезентативне опитування населення України, яке 
мало на меті отримати початкове уявлення про внутрішнє переміщення та потоки мобільності. 
В той же час в процесі розробки знаходиться Інструмент відстеження переселення. 
Результати опитування та методологія були представлені на розгляд Кластеру з питань захисту, 
UNHCR, REACH та OCHA. Робоча група прийшла до висновку, що дані, зібрані IOM, коректно 
відображають масштаб внутрішнього переміщення в Україні – за розрахунками на 16 березня в 
Україні налічувалося 6,48 мільйона внутрішньо переміщених осіб. 
 
Однією з основних причин значного збільшення в оцінці кількості ВПО порівняно з попереднім 
раундом є той факт, що IOM мало доступ до респондентів зі східних та північних областей, що 
близькі до районів активних бойових дій, та у яких, як виявилося, приймали велику кількість 
ВПО, переміщених у межах свого міста або області. Минулого тижня Кластеру було доступна 
обмежена кількість надійних джерел з цих областей, тому попередня методологія враховувала 
переважно дані із західних та центральних регіонів країни. Тому оцінка IOM дає більш повний 
огляд ситуації з переміщенням.  
 
Під егідою Кластеру з питань захисту, IOM, REACH, UNHCR та OCHA погодилися продовжувати 
спільну роботу та перегляд даних про ВПО у міру доступності нових джерел інформації. Це 
допоможе надати гуманітарній спільноті достовірні та узгоджені даних про кількість ВПО в 
Україні. 
 
Нарешті, важливо зазначити, що дані про кількість ВПО є лише одним аспектом гуманітарних 
наслідків військового наступу в Україну. За оцінками, понад 12 мільйонів осіб застрягли в 
постраждалих районах або не відмовляються виїхати через підвищені ризики безпеки, 
зруйновані мости і дороги, а також через брак ресурсів або інформації про безпечні локації та 
доступне житло. Гуманітарні коридори із задовільними гарантіями безпеки для безпечної 
евакуації мирного населення досі не забезпечені і продовжують залишатися найбільш гострою 
та нагальною потребою в Україні. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Fen%2Foperations%2Fukraine%2Fdocument%2Fprotection-cluster-idp-population-estimation-figures-march-2022&data=04%7C01%7Cferlikov%40unhcr.org%7C68fa64a8ecb54a736a9408da08c68e59%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637831946268704042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2gxNHSDOZQue6klfl53xC0Mhw68BNhr6dJU1txa671E%3D&reserved=0

