
 

 

 

 
 

 

 Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook  

 

 

УВКБ ООН відвідало Ірпінь, Бучу та Бородянку разом із місцевою владою, щоб розпочати первинну оцінку потреб у житлі та доставило 2000 аварійних комплектів житла з основними 
будівельними матеріалами людям, чиї будинки були пошкоджені війною. Багато сімей, які повертаються в ці райони, потребують термінової житлової підтримки. ©UNHCR/Bathoul Ahmed 

Війна проти України триває вже третій місяць і 

продовжує загострювати масштабну гуманітарну 

кризу та спонукати людей до подальшого 

переміщення. Більше чверті населення України були 

змушені покинути свої домівки, одночасно мільйони 

людей залишаються в районах інтенсивних боїв і 

терміново потребують гуманітарної допомоги та 

захисту. 

 

 УВКБ ООН діє як частина міжвідомчої гуманітарної 

допомоги та керує трьома кластерами —  кластером з 

питань захисту, кластером з питань житла та 

непродовольчих товарів і  кластером з питань 

управління таборами/координації таборів.  

 

Загальна мета оперативного забезпечення УВКБ ООН 

— це надання невідкладної гуманітарної  допомоги 

тим, хто тікає від бойових дій, закладаючи основу для 

стійких і довготривалих рішень, тісно співпрацюючи з 

державними та місцевими органами влади, громадами 

та партнерами.  

 

У середині квітня УВКБ ООН підписало Меморандуми 

про взаєморозуміння з трьома ключовими 

міністерствами, які допомагають забезпечити 

узгодженість між діяльністю УВКБ ООН і 

соціальними програмами, і тим, щоб наше реагування 

ефективно зміцнювало та доповнювало національні 

системи. 

 

 

 

 

Ключові напрямки реагування включають:  

Захист: Надання рекомендацій щодо питань 

комплексного захисту, включаючи 

психосоціальну та правову доомогу, а також 

підтримку на пунктах перетину кордону, у 

онлайн-форматі, а також у місцях, куди 

прибувають люди. 

Грошова допомога: Поступовий запуск 

комлексної  багатоцільової програми грошової  

допомоги, яка є зараз у вісьмох областях  та 

розширюється на інші  регіони для задоволення 

термінових  базових потреб переміщених осіб.  

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 районів за допомогою 

гуманітарних конвоїв. 

 Житлові питання та питаня управління 

таборами/координації таборів: Підтримка 

місцевих органів влади у місцях розміщення ВПО 

з метою розширення спроможності приймальних 

та колективних центрів та забезпечення їх 

предметами першої необхідності, допомогою з 

ремонтом, а також у плануванні різноманітних 

житлових рішень для середнього та 

довгострокового перебування і координаційних 

центрів  для забезпечення безпечного доступу 

ВПО до послуг.

7,7   
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. 

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 
 

2 травня 2022 року 

 

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/2227
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


 
 

 

 

 

ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ > 2 ТРАВНЯ 2022 РОКУ 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365 391 людей  

отримали товари першої необхідності, 

зимовий одяг, матеріали для укриття 

та продовольчу допомогу. 

53 244 осіб отримали допомогу 

завдяки гуманітарним конвоям, які  

були доставлені в постраждалі  

райони.  

215 114 особи 

 зареєструвалися у програмі грошової 

допомоги і 

131 205 особи 

вже отримали свої перші виплати. 

125 058 людей 

отримали адресну допомогу з питань 

захисту та інформацію у прикордонних 

пунктах, центрах  транзиту і прийому та 

на гарячих лініях. 

 

 

 

 

 35 395 спальних місць 

створено/удосконалено загалом в 

149 приймальних та 

колективних центрах. 

 +36 % 

 +25 % 

 +14 % 

 * Збільшення порівняно з попереднім тижнем 

 +76 % 

 Реагування на 

надзвичайну ситуацію 

 Цілі до кінця серпня 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ 
станом на 2 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) 

 
30 квітня, УВКБ ООН доставило такі речі, як ковдри, спальні килимки та сонячні лампи, щоб 
допомогти близько 15 000 потребуючим людям у Бучі, Ірпіні, Макарові та Бородянці. УВКБ 
ООН продовжить оцінювати потреби в цих областях і за їх межами, щоб визначити, як 
найкраще підтримати громади, які найбільше постраждали від війни. ©УВКБ ООН 
 

Присутність УВКБ ООН в Україні 

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

1,08 млн осіб 
отримає багатоцільову 
грошову допомогу. 

Реагування УВКБ ООН 
спрямоване на допомогу 

4,3 млн людей* 

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

40 приймальних 
та колективних 
центрів 

400 тисяч людей 
отримають підтримку, 
надану службами СССМ в 
коллективних місцях 
знаходження. 

* Цілі залежать від виконання нових вимог 
до фінансування. 

НОВИЙ 
показник! 

mailto:froehner@unhcr.org
mailto:aoyamam@unhcr.org

