
 

 

 

 
 

 

 Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook  

 

 

Однією з основних програм УВКБ ООН в Україні є надання психосоціальної підтримки особам, які переїхали через війну. Партнер УВКБ ООН РОКАДА проводить 
регулярні зустрічі у центрах тимчасового прийому у Львові. 7 травня 2022 р. ©UNHCR/Bathoul Ahmed

Тривають обстріли населених пунктів та об'єктів 

цивільної інфраструктури у східній та південній частинах 

України, загрожуючи життю людей та їхньому доступу 

до основних послуг, одночасно з тим тенденції руху 

всередині країни стають дедалі складнішими*. Крім 

нових і повторних переміщень, спостерігається 

повернення до місць звичного проживання, де 

припинилися військові дії.  

Чим довше триватиме війна, тим більше зростатимуть 

середньо- та довгострокові потреби постраждалого від 

конфлікту населення, а також ВПО та осіб, які 

повертаються, яким доведеться відновлювати своє 

життя, і вони потребуватимуть сталої підтримки з боку 

гуманітарної та ширшої міжнародної спільноти.  

УВКБ ООН продовжує розширювати масштаби та 

охоплення своїх програм, щоб надавати допомогу та 

послуги якомога ближче до місць, де проживають або 

куди переїхали люди. УВКБ ООН збільшило реагування 

у більш ніж у три рази за місяць і надало допомогу наразі 

понад 920 тисячам осіб у вигляді послуг із захисту, 

грошової допомоги або предметів першої необхідності, 

підтримки у житлових питаннях, пов'язаних з ремонтом 

або захистом пошкоджених будинків. 

Надаючи негайну допомогу тим, хто тікає від війни, 

УВКБ тісно співпрацює з місцевими та національними 

суб'єктами з метою створення основи для стійких та 

довгострокових рішень та узгодження наших заходів 

реагування з соціальними програмами, таким чином 

ефективно зміцнюючи та доповнюючи національні 

системи. 

УВКБ ООН діє як частина міжвідомчого реагування на 

надзвичайні ситуації і очолює три кластери  —  кластер з 

питань захисту, кластер з питань житла та 

непродовольчих товарів і  кластер з питань управління 

таборами/координації таборів (СССМ кластер). 

Основні напрямки реагування включають: 

Захист: Надання рекомендацій щодо питань комплексного 

захисту, включаючи психосоціальну та правову допомогу, а 

також підтримку на пунктах перетину кордону, у онлайн-

форматі, а також у місцях, куди прибувають люди. 

Грошова допомога: Масштабування програми багатоцільової 

грошової допомоги у східній та центральній Україні з більшою 

чисельністю ВПО та новоприбулих; також скоро буде 

здійснюватися реєстрація перенаправлень ВПО з особливими 

факторами вразливості, що надходитимуть від Міністерства 

соціальної політики. 

Предмети першої необхідності: Доставка предметів першої 

необхідності, таких як постільна білизна та гігієнічні набори, 

продукти харчування та матеріали для укриття приватним 

особам і домогосподарствам, у тому числі до сильно 

постраждалих районівза допомогою гуманітарних конвоїв. 

 Житлові питання та питаня управління 

таборами/координації таборів: Підтримка місцевих органів 

влади у місцях розміщення ВПО з метою розширення 

спроможності центрів тимчасового прийому та місць 

компактного проживання ВПО та забезпечення їх предметами 

першої необхідності, допомозі у переобладнанні, а також 

плануванні різноманітних житлових рішень для середнього та 

довгострокового перебування і координаційних центрів  для 

забезпечення безпечного доступу ВПО до послуг.

8 мільйонів 
Внутрішньо 

переміщених осіб в 

Україні* 

15,7 
мільйонів 
Людей, які терміново 

потребують 

гуманітарної допомоги 

та захисту**  

 

Регіональні короткі огляди 

УВКБ ООН щодо ситуації в 

Україні можна прочитати тут. 

Кластер з питань захисту: 

огляд можна прочитати тут. 

Робоча група з надання 

грошової допомоги: огляд 

розгортання грошової 

допомоги можна прочитати 

тут. 

УВКБ ООН Кластер CCCM: 

картографування місць 

компактного проживання 

ВПО можна знайти тут 

 

Додаткова інформація 

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

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ   

Заходи реагування УВКБ ООН 

Огляд наданої допомоги 
 

16 травня 2022 року 

 

МОМ Україна Звіт про внутрішнє переміщення раунд загального опитування населення квітня травня р

https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://reporting.unhcr.org/document/2366
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/protection-cluster-ukraine-response-protection-snapshot-27-march-7-april
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-snapshot-multi-purpose-cash-roll-out-29th-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/idp-collective-sites-mapping-ukraine-28-april-2022


 
 

 

 

 

ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ > 16 ТРАВНЯ 2022 РОКУ 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

422 130 осіб  

отримали товари першої необхідності, 

одяг, матеріали для укриття та 

продовольчу допомогу. 

68 204 осіб отримали допомогу 

завдяки гуманітарним конвоям, які  

були доставлені в постраждалі  

райони.  

331 000 особи 

 зареєструвалися у програмі грошової 

допомоги і 

166 630 особи 

вже отримали свої перші виплати. 

170 761 осіб 

отримали адресну допомогу з питань 

захисту та інформацію у прикордонних 

пунктах, центрах  транзиту і прийому та 

на гарячих лініях. 

 

 

 

 

 46 488 спальних місць 

створено/удосконалено загалом в 

163 центрах тимчасового 

прийому та місцях компактного 
проживання  
 

 + 20% 

зареєстрованих 

 + 15% 

 + 5% 

 * Збільшення порівняно з попереднім тижнем 

 + 5% 

 Реагування на 

надзвичайну ситуацію 

 Цілі до кінця серпня 
КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ  
станом на 16 травня  

1,2 млн осіб отримає 

допомогу з питань захисту 
та інформацію. 

КОНТАКТИ: Меган Фроенер, з питань зовнішніх зв'язків, froehner@unhcr.org; Мегумі Аояма, з питань звітності aoyamam@unhcr.org 

 

 

ДОПОМОГА НАДАНА РАЗОМ З  

ПАРТНЕРАМИ  
(з 24 лютого) 

1,5 млн осіб   
буде забезпечено товарами 
першої необхідності та 
непродовольчими товарами. 

Реагування УВКБ ООН 
спрямоване на 

досягнення 

4,3 млн осіб* 

140 тисяч людей  
отримають підтримку з 
наданням житла, у тому 
числі шляхом його 
реконструкції 

40 центрів 
тимчасового 
прийому та місць 
компактного 
проживання  

400 тисяч людей 
отримають підтримку 
СССМ кластера в місцях 
компактного проживання. 

* Цілі залежать від отримання 
фінансових вимог, описаних 
нижче. 

+ 23% 
 

 

Враховуючи величезні потреби, а також збільшений розмір і 

масштаб гуманітарної реакції, УВКБ ООН терміново потребує 

536,8 мільйонів доларів США для надання допомоги в Україні в 

переглянутій Додатковій апеляції. (Виключає вимоги до фінансування 

для програм УВКБ ООН щодо надання притулку та осіб без громадянства.) 

 

1,08 млн осіб 
отримає багатоцільову 
грошову допомогу. 

 
14 травня Представниця УВКБ ООН в Україні відвідала н.п. Макарів на околиці Києва для 
відстеження потреб у житлі, виявлених в ході оцінювання, та надала допомогу у доставці 
комплектів матеріалів для екстреного ремонту житла для людей, чиї будинки були 
пошкоджені внаслідок військового наступу. ©УВКБ ООН/Eleni Marda 
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