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ООН ВИДІЛЯЄ ДОДАТКОВО 50 МЛН ДОЛ. США  

ДЛЯ ТЕРМІНОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ  

 
З початку війни в Україні два місяці тому гуманітарними фондами під керівництвом Управління 

ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) було виділено понад 158 млн дол. США. для 

швидкого збільшення заходів реагування гуманітарних організацій. 

 
(Львів, 21 квітня 2022 р.) Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані сьогодні 

оголосила про додаткове виділення 50 млн дол. США із Гуманітарного фонду для України (UHF) 

для підтримки неурядових організацій (НУО) та установ Організації Об'єднаних Націй (ООН) задля 

розширення їхньої життєво необхідної роботи після останньої ескалації війни в країні. Це найбільше 

виділення коштів за всю історію фонду, створеного у 2019 році. Разом із цією сумою загальний 

обсяг фінансування гуманітарних фондів УКГС ООН перевищить 158 мільйонів дол. США для 

життєво необхідної діяльності в Україні після вторгнення Російської Федерації 24 лютого. Це 

включає майже 98 млн дол. США, виділених UHF, та 60 млн дол. США від Центрального фонду 

реагування на надзвичайні ситуації (СЕРФ). 

 

«Завдяки своєчасній підтримці наших донорів ці кошти дозволять нам надати допомогу мільйонам 

людей, здебільшого в найбільш постраждалих областях на сході країни. Це забезпечить необхідну 

підтримку людям, щоби пережити, ймовірно, один із найскладніших викликів їхнього життя», — 

сказала пані Лубрані сьогодні на пресконференції у Львові. Зазначаючи особливі складнощі та 

ризики, на які наражаються жінки та дівчинки в Україні під час інтенсивних бойових дій, з огляду 

на все частіші звинувачення в зґвалтуванні, Координаторка з гуманітарних питань повідомила, що 

частину коштів буде спрямовано на запобігання насильству за ознакою статі та на підтримку 

постраждалим.  

 

Майже два місяці інтенсивних бойових дій в Україні, ескалація яких продовжується, мали жахливі 

наслідки для цивільних громадян та спричинили серйозну гуманітарну кризу. Масштабне 

руйнування в міських районах та пошкодження цивільної інфраструктури створили нестерпні умови 

для мільйонів людей та значною мірою порушили надання необхідних послуг, зокрема 

водопостачання та медичної допомоги. Понад  15,7 мільйона людей — більш ніж 25 % населення 

країни — терміново потребують життєво необхідної допомоги та захисту. Серед них понад 7,7 

мільйона людей, які стали внутрішньо переміщеними особами та опинились далеко від своїх 

домівок у пошуках безпеки. 3 24 лютого майже 5 мільйонів людей були змушені залишити Україну 

та шукати притулку в інших країнах.   

 

«Упродовж двох останніх місяців гуманітарні працівники місцевих і міжнародних НУО та установ 

ООН працювали день і ніч, щоби допомоги понад 3,3 мільйона людей. Це додатково до неймовірної 

роботи волонтерів по всій країні», — наголосила Оснат Лубрані та зазначила, що лише вчора 9 

вантажівок, організованих ООН, доставили допомогу в Чернігів, який ще нещодавно був в оточенні. 

Координаторка з гуманітарних питань також навела приклад соціально-правової допомоги понад 

145 000 людей на не підконтрольних уряду територіях Луганської області та кільком тисячам людей, 

які проїжджали через Львів у пошуках безпеки та отримали гігієнічні засоби завдяки підтримці 

партнерів Гуманітарного фонду.  
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Проте для забезпечення потреб людей в Україні потрібно набагато більше. «Варто зазначити, що 

лише за кілька тижнів гуманітарній спільноті вдалося розширити надання допомоги з двох областей 

на сході України до всіх 24 областей. Проте ми все ще не спроможні або не отримали можливість 

дістатися районів, де людям вкрай необхідна допомога, зокрема в Маріуполі та Херсоні», — сказала 

пані Лубрані.  

 

ООН продовжує тісний діалог з обома сторонами конфлікту в якості медіатора для припинення 

війни та закликає сторони терміново сприяти доставленню критично необхідної гуманітарної 

допомоги найбільш постраждалим людям та гарантувати безпечну евакуацію з районів активних 

бойових дій. 

 

Водночас продовжують зростати потреби. Гуманітарні організації отримали майже 

780 млн дол. США для життєво необхідних заходів, що становить майже 68 % від необхідних 

1,1 млрд дол. США, зазначених у Екстреному зверненні, розрахованому на 3 місяці. ООН і партнери 

наразі переглядають звернення для забезпечення життєво необхідної діяльності з урахуванням 

збільшення потреб.  

 

*** 

 

Додаткова інформація: 
 

- Гуманітарний фонд для України, управління яким здійснює УКГС ООН, є найбільшим із 19 діючих 

спільних фондів фінансування країн у світі, які були створені під час виникнення надзвичайних 

ситуацій або погіршення гуманітарної ситуації. 

- З 2019 року по лютий 2022 року Фонд виділив 27 млн дол. США 26 партнерам, які реалізовували 64 

проєкти на сході України, для підтримки принаймні 1,25 мільйона людей, які потребують 

гуманітарної допомоги. 

- З лютого, враховуючи це нове виділення коштів, Фонд надав майже 98 млн дол. США із 

126 млн дол. США, отриманих від донорів. Завдяки цьому Гуманітарний фонд для України, разом із 

СЕРФ, є другим найбільшим джерелом фінансування гуманітарних заходів в Україні.  

- З лютого Фонд також розширив свою партнерську базу, яка зараз включає 78 кваліфікованих 

партнерів (зокрема 33 національні НУО), проти 49 до початку війни.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

За додатковою інформацією просимо звертатись: 

Майя Крастіна, Офіс Координаторки системи ООН/Координаторки з гуманітарних питань:  

WhatsApp + 371 22 09 37 22, maija.krastina@un.org  

Савіано Абреу, УКГС ООН: +380 681 334 432, WhatsApp/Signal: +254 780 530 141, deabreuisidoro@un.org   

 Вікторія Грубась, УГКС ООН: +380 50 382 4541, viktoriya.hrubas@un.org  

Пресрелізи УКГС ООН доступні на сайті  www.unocha.org абоwww.reliefweb.int. 
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