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У пошуках безпеки 84-річна Ніна евакуювалася з Торецька Донецької області і нарешті дісталася до залізничного вокзалу в Дніпрі, де возз'єдналася з донькою. Після 
прибуття вона отримала допомогу, включаючи психосоціальну підтримку, липень 2022 року. © Місія ГО «Проліска»/Ігор Колосовський 

Військові дії не показують жодних ознак послаблення та 

продовжують загострювати гуманітарні потреби на всій 

території країни, особливо на сході та півдні. У зв'язку з 

активізацією бойових дій у Донецькій області Кабінет 

Міністрів України розпочав обов'язкову евакуацію 

мешканців, що залишилися, у безпечніші райони. УВКБ ООН 

тісно співпрацює з місцевою владою, щоб підтримати 

евакуйованих осіб послугами з питань захисту та 

предметами допомоги після їх прибуття до місць, куди вони 

були евакуйовані.  

З наближенням зими очікується нова хвиля переміщення до 

того, як настануть холоди. Погіршення ситуації та, як 

наслідок, потреба в постійній рятівній допомозі спонукали до 

нового перегляду Екстренного звернення - Україна (Ukraine 

Flash Appeal), в якому йдеться про потребу в 4,3 мільярда 

доларів,  щоб зберегти забезпечення гуманітарного 

реагування до кінця року. 

УВКБ ООН продовжує підтримувати та доповнювати 

заходи з реагування, які вживаються владою, шляхом 

надання послуг із захисту, допомоги у вигляді готівки або 

предметів першої необхідності та надання підтримки з 

питаннями щодо житла, де були пошкоджені будинки, а 

також покращення умов у центрах тимчасового прийому 

ВПО та місць їхнього компактного проживання. Оскільки до 

зими залишилося всього кілька місяців, реагування на 

потреби у підготовці до зими є ключовим пріоритетом. УВКБ 

ООН розширює програми, які дозволять ВПО, особам, які 

постраждали від конфлікту, та особам, які повертаються, 

отримати доступ до безпечного, теплого та гідного житла 

протягом суворих зимових місяців.  

6,6 
мільйонів 
Внутрішньо  

переміщених осіб в 

Україні* 

17,7 
мільйонів 
Осіб, які терміново 

потребують 

гуманітарної 

допомоги та 

захисту**  

Понад 1,61 млн осіб  
на сьогоднішній день було надано 

допомогу. 

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

695 687 осіб  

отримали непродовольчі товари 
першої необхідності, одяг та 
матеріали для укриття. 

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ 

Заходи реагування УВКБ ООН  

Огляд наданої допомоги 

15 серпня 2022  

 
 

10 серпня 2022 року. 

 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З 

РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ: 

134 583 осіб отримали допомогу 

завдяки 173 гуманітарним 

конвоям, які були доставлені в 
найбільш постраждалі райони. 

89 304 спальних місць 

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

загалом в  291  місцях 

тимчасового ВПО та МКП. 

УВКБ ООН виділило грошову допомогу  

436 095 осіб для підтримки їхніх 

основних потреб.  

*Доставлено разом з партнерами з 24 лютого по 8 
серпня 2022 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 знайтитут 

 
 
 
 

 

Додаткова інформація 

483 650 осіб отримали адресну 

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

переміщених осіб в 
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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.kmu.gov.ua/en/news/minreintehratsii-rozpochalasia-oboviazkova-evakuatsiia-z-donechchyny
https://www.kmu.gov.ua/en/news/minreintehratsii-rozpochalasia-oboviazkova-evakuatsiia-z-donechchyny
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
https://reporting.unhcr.org/document/2975
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


 
 

 

 

 

ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ > 10 СЕРПНЯ 2022 РОКУ 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

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 
наданням житла, у тому 
числі шляхом ремонту 

40 центрів тимчасового 

прийому та МКП 

Доставлено УВКБ ООН та партнерами з НУО в період з 2 липня по 8 серпня: 

• 190 осіб, які евакуювалися з Донецької області до Кропивницького та Новомиргорода, отримали допомогу, 

таку як ковдри та рушники, а 29 евакуйованих отримали консультації 2 серпня. УВКБ ООН тісно співпрацює 

з органами влади, щоб відреагувати на зростаючі потреби, оскільки постраждалі від конфлікту люди 

евакуюються до Кіровоградської області, і розмістило 500 комплектів непродовольчих товарів на складі для 

негайної підтримки. 

• 4 серпня мешканці 10 пошкоджених квартир, які постраждали від ракетного обстрілу у Запоріжжі, 

отримали набори для екстреного ремонту житла, такі як брезент, для захисту своїх будинків. В Одеській 

області загалом 110 постраждалих домогосподарств отримали набори для екстреного ремонту житла для 

попереднього ремонту своїх будинків. 

• У Виноградові Закарпатської області розпочалися будівельні роботи зі створення понад 60 нових приміщень 

для ВПО з інвалідністю у МКП. Робота включає елементи доступності та утеплення та покращить умови 

проживання ще для 120 місцевих мешканців з інвалідністю, які ділять приміщення з переселенцями. 

• 5 серпня відбувся моніторинговий візит до нещодавно відкритого модульного поселення у Львові, де 

розміщуються вагітні жінки ВПО та жінки ВПО з новонародженими дітьми. УВКБ ООН працюватиме з 

партнерами, щоб визначити ВПО, які могли б переїхати, а також підтримувати зимовими предметами, 

такими як термоковдри. 

Критично важливі запаси доставляються у 

важкодоступні громади напередодні зими 

У вихідні дні з 7 по 8 серпня УВКБ ООН сприяло в 

доставці гуманітарноїго конвою Організації Об'єднаних 

Націй, який складався з семи вантажівок, з більш ніж 25 

000 ковдр з високим ступенем теплоізоляції та 3 000 

гігієнічних комплектів для надання допомоги людям у 

сильно постраждалих містах Часів Яр, Сіверськ та 

Соледар Донецької області. Люди, які залишаються в 

Сіверську, в основному люди похилого віку і 

маломобільні, проводять свої дні в укриттях, ховаючись 

від постійних бомбардувань. Критично важливі 

предмети допоможуть більш ніж 6 000 людям 

підготуватися до майбутнього холодного сезону.  

 

Враховуючи величезні потреби, розширені 

масштаби та обсяги гуманітарного 

реагування, УВКБ ООН продовжує 

шукати підтримки для надання допомоги 

в Україні у переглянутому Додатковому 

зверненні.   

 
У координації з іншими агенціями ООН та НУО 
УВКБ ООН продовжує докладати всіх зусиль для 
надання вкрай необхідної допомоги найбільш 
постраждалим районам. ©УКГП/Ренцо Гранде 

400 тисяч 
людей отримають 

підтримку, надану 
службами СССМ в 
МКП. 

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

