
 

 

 

 
 

 

 Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook  

 

 

8 квітня УВКБ ООН доставило такі предмети допомоги, як ковдри, спальні килимки та кухонні гарнітури для підтримки сімей-переселенців у центрі прийому в м. 
Ладижин. ©УВКБ ООН 

Війна в Україні призвела до спалаху однієї з 

найстрімкіших криз вимушеного переміщення 

населення та гуманітарних криз в історії.  

Географічні масштаби бойових дій є великими, 

а обсртіли — невибірковими, що змушує 

людей полишати свої домівки, у той час як 

мільйони опинилися замкненими у районах 

інтерсивних бойових дій. 

 

Діяльність УВКБ ООН є частиною заходів з 

гуманітарного реагування на міжвідомчому 

рівні у тісній співпраці з місцевою владою та  

партнерськими гуманітарними організаціями. 

УВКБ ООН керує трьома кластерами  —  

кластером з питань захисту, кластером з 

питань житла та непродовольчих товарів і  

кластером з питань управління 

таборами/координації таборів.  

 

Загальна мета оперативної діяльності УВКБ  

ООН— це надання невідкладної гуманітарної  

допомоги для тих, хто тікає від бойових дій, і  

паралельно підтримка зусиль, спрямованих на 

стабілізацію ситуації з масштабним  

переміщенням людей.  

 

На сьогоднішній день УВКБ ООН здійснило:  

▪ Надання консультацій та послуг з питань 

захисту, включаючи психосоціальну та 

правову доомогу, а також підтримку на 

пунктах перетину кордону, в онлайн-

форматі, а також у місцях, куди 

прибувають люди.  

▪ Поступовий запуск комлексної  

багатоцільової програми грошової  

допомоги, яка є зараз у сімох областях 

для задоволення термінових базових 

потреб переміщених осіб.. 

▪ Надання предметів першої необхідності, 

продовольства та підтримки з житлом 

окремим особам, домогосподарствам у 

тому числі до сильно постраждалих 

районів за допомогою гуманітарних конвоїв. 

▪ Підтримка місцевих органів влади у 

місцях розміщення ВПО з метою 

розширення спроможності приймальних 

та колективних центрів та забезбечення їх 

предметами першої необхідності.  

▪ Завчасне розміщення предметів допомоги 

для збільшення пропускної спроможності 

в центральних і західних регіонах з огляду 

на збільшення кількості переміщень зі 

сходу і в місцях, постраждалих від 

інтенсивних бойових дій. 

7,1 
мільйонів 
Внутрішньо 

переміщених осіб в 

Україні* 

12,65 
мільйонів 
Осіб, які 

постраждали через 

військові дії**  

 

 
▪ Інформацію щодо 

ситуації з біженцями з 

України в сусідніх 

країнах можна знайти на 

порталі  оперативних даних 

УВКБ ООН.   

▪ Регіональні короткі огляди 

УВКБ ООН щодо ситуації в 

Україні можна прочитати 

тут. 

▪ Кластер з питань захисту: 

огляд можна прочитати тут. 

 
 
 
 

 

 

Додаткова інформація 

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ   

Заходи реагування УВКБ ООН  
Огляд наданої допомоги  
 

11 квітня 2022 року 

 

Джерело: *Міжнародна організація з 
міграції; **Кластер з питань захисту 
Україна  

https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91719
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/protection-cluster-ukraine-response-protection-snapshot-17-26-march-2022


 
 

 

 

 

ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ КВІТНЯ РОКУ

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОМОГА, ЯКА  

ЗАРАЗ ГОТУЄТЬСЯ 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ 
станом на 11 квітня 

ДОПОМОГА НАДАНА РАЗОМ  

ІЗ  ПАРТНЕРАМИ  
(з 24 лютого) 

 

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

847 000 
непродовольчих 
товарів включно зі 
100 000 матраців, 
наданих Ingka Group 
(IKEA). 

200 центрів  
прийому та  
колективних  
центрів будуть 
оснащені товарами 
першої необхідності. 

360 000 людей 
отримають 
багатоцільову 
грошову допомогу. 

Присутність УВКБ ООН в Україні

УВКБ ООН за допомогою Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Запорізькій області надає допомогу новопереміщеним особам у пунктах 
тимчасового розміщення та постраждалому від конфлікту населенню. ©УВКБ  ООН 
ООН 

196 952 людей  

отримали товари першої 

необхідності, зимовий одяг, 

матеріали для укриття та 

продовольчу допомогу. 

18 900 осіб отримали 

допомогу завдяки гуманітарним 
конвоям, які  були доставлені в 
постраждалі райони. Два конвої 
заплановані на наступний тиждень. 

61 099 особи 

зареєструвалися у програмі  

грошової допомоги і 

11 633 особи 

вже отримали свої перші виплати. 

52 762 людей 

отримали адресну допомогу з питань 

захисту та інформацію у прикордонних 

пунктах, центрах транзиту і прийому та 

на гарячих лініях. 

60 оцінок приміщень було 

проведено разом із місцевою 

владою та 13 будівель вже в 

процесі реконструкції та надання 
підтримки. 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ Меган Фроенер з питань зовнішніх зв язків Мегумі Аояма з питань ЗМІ
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