
 

 

 

 
 

 

 Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook  

 

 

Однією з основних програм захисту УВКБ ООН є правова допомога. Партнер УВКБ ООН «Неємія» надає юридичні консультації ВПО в Ужгороді. 29 травня 2022 р.© 
UNHCR/Nehemia

Східна територія України залишається центром бойових дій, але у той 
же час, з кількох областей України продовжують надходити 
повідомлення про повітряні удари та ракетні обстріли, які ставлять 
під загрозу життя людей та задоволення гуманітарних потреб. 
Водночас, постраждалі люди, у тому числі переміщені особи, 
починають шукати середньострокові та довгострокові рішення для 
виходу зі свого нестабільного становища. 

УВКБ ООН продовжує розширювати масштаби та охоплення 
програм з метою надання допомоги та послуг якомога ближче до 
місць, де проживають або куди переїхали люди. На сьогодні завдяки 
заходам реагування УВКБ більш ніж 1 мільйон осіб отримали 
допомогу у вигляді послуг із захисту, грошової допомоги або 
предметів першої необхідності, підтримки у житлових питаннях, 
пов'язаних з ремонтом або захистом пошкоджених будинків.  

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). 

Надаючи негайну допомогу тим, хто тікає він війни, УВКБ ООН тісно 
співпрацює з місцевими та національними партнерами з метою 
створення основи для стійких та довгострокових рішень та 
узгодження наших заходів реагування з соціальними програмами, 
таким чином ефективно зміцнюючи та доповнюючи цим національні 
системи.  

Чим довше триватиме війна, тим більше зростатимуть середньо- та 
довгострокові потреби постраждалого від конфлікту населення, а 
також ВПО та тих, хто повертається. Їм доведеться відновлювати 
своє життя, і вони потребуватимуть сталої підтримки з боку 
гуманітарної та ширшої міжнародної спільноти.   

7,1 
мільйонів 
Внутрішньо 
переміщених осіб 
в Україні* 

15,7 
мільйонів 
Осіб, 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  

30 травня 2022 року 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З 
РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ: 

На сьогодні допомогу було 
надано загалом 1,2 млн 

осіб. 
232 837 осіб отримали адресну 
допомогу з питань захисту та 
інформацію у прикордонних 
пунктах, центрах  транзиту і прийому 
та на гарячих лініях. 

406 045 осіб зареєструвалися у 
програмі грошової допомоги. та 

166 630 осіб вже отримали свої 
перші виплати. 

482 326 осіб  
отримали товари першої 
необхідності, одяг, матеріали для 
укриття та продовольчу допомогу. 

73 401 осіб отримали допомогу 
завдяки гуманітарним конвоям, які  
були доставлені в найбільш 
постраждалі  райони. 

60 096 спальних місць 
створено/удосконалено загалом в   

182 місцях тимчасового прийому 
та місцях компактного проживання. 

*Доставлено разом з партнерами з 24 лютого по 30 
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/2459
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/protection-cluster-ukraine-response-protection-snapshot-27-march-7-april
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-snapshot-cash-working-group-online-platfroms-analytics-report
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-snapshot-cash-working-group-online-platfroms-analytics-report
https://reliefweb.int/report/ukraine/idp-collective-sites-mapping-ukraine-28-april-2022
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ОСНОВНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ 

Реагування УВКБ 
ООН спрямоване на 

охоплення 

4,3 млн осіб* 

КОНТАКТИ: Меган Фроенер, з питань зовнішніх зв’язків,  froehner@unhcr.org 
 

 

* Цілі залежать від 
задоволення вимог щодо 
фінансування, описаних 

нижче. 

 
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.) 

 

 Реагування на 
надзвичайну ситуацію 

Цілі до кінця серпня 

УВКБ ООН розповсюдило гігієнічні набори, включаючи гігієнічні прокладки, 19 000 жінкам і 
дівчатам, які втікали від бойових дій через Одеський вокзал, та іншим, які прибули до 
транзитних центрів у Дніпрі. ©УВКБ ООН 

 

 
• УВКБ ООН продовжує докладати всіх зусиль, щоб доставити допомогу в найбільш постраждалі райони за 

допомогою гуманітарних конвоїв. З 23 по 30 травня УВКБ ООН за допомогою 11 конвоїв, які прямували до місць 
видачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській та Запорізькій областях, доставили 48 144 
предмети першої необхідності, таких як набори гігієни, матраци, ковдри, постільна білизна, сонячні лампи, 
набори посуду для приготування їжі та каністри. Таким чином, загалом 45 гуманітарних конвоїв доставили допомогу 
з початку надзвичайної гуманітарної ситуації. УВКБ ООН також відвідало харківські міські бомбосховища, місця 
компактного проживання та транзитні центри, а також надало допомогу через партнера ГО «Проліска».  

 
• Протягом минулого тижня партнери УВКБ ООН продовжили надавати послуги з питань захисту для понад 36 

000 ВПО у центрах розміщення, на пропускних пунктах, за допомогою гарячих ліній та на місцях. Наприклад, 
партнер УВКБ ООН «Проліска» відвідав деокуповані населені пункти Харківської області та надав жителям 
громади індивідуальну та групову психологічну допомогу, а також консультації щодо соціальних виплат.  

 
• За останній тиждень партнери УВКБ ООН надали психосоціальну підтримку для понад 3000 ВПО по всій Україні. 

Заходи включали в себе соціальні ігри та художні заняття, організовані партнером УВКБ ООН «Неємія» у 
чотирьох транзитних центрах у Закарпатській області для 53 дітей-переселенців.  Водночас партнери УВКБ ООН 

повідомляють про те, що депресія, стрес, тривога та панічні атаки стають дедалі помітнішими як у дітей, так і у 
дорослих.  

 
• У День менструальної гігієни, УВКБ ООН роздало гігієнічні набори ВПО у Харкові, Дніпрі та Львові, щоб 

наголосити на важливості забезпечення рівноправного та гідного стану здоров'я та гігієни жінок та дівчаток, які 
постраждали внаслідок конфлікту.  

 
• У Сумській області команда УВКБ ООН повідомляє про те, що через затримку з виплатою компенсації за 

зруйноване житло люди, які втратили свої будинки в результаті війни, все ще не можуть отримати компенсацію, 
на яку вони мають право. Це спричинило гостру потребу у будівельних матеріалах для ремонту пошкоджених 
будинків. УВКБ ООН готується розпочати ремонт будинків із легкими та середніми пошкодженнями у регіонах, де 
ситуація з безпекою стабілізувалася, в рамках стратегії підготовки до зими.  

1,2 млн осіб 
отримає допомогу з 
питань захисту та 
інформацію. 

1,5 млн осіб  

буде забезпечено 
товарами першої 
необхідності та 
непродовольчими 

1,08 млн осіб 
отримає багатоцільову 
грошову допомогу. 

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

140 тисяч осіб  
отримають підтримку з 
наданням житла, у тому 
числі шляхом ремонту 

40 центрів 
тимчасового прийому та 
місць компактного 
проживання  

https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal

