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Війна проти Україні призвела до спалаху однієї з найстрімкіших криз вимушеного  

переміщення населення та гуманітарних криз в історії. Інтенсивність бойових дій продовжує 

викликати страх у людей і широкомасштабне переміщення всередині України та до сусідніх 

країн, водночас загострюючи гуманітарні потреби тих, хто є внутрішньо переміщеним або 

залишається у сильно постраждалих районах. Після початку військового наступу 24 лютого 

2022 р. 7,7 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні, 

водночас за оцінками 15,7 млн осіб терміново потребують гуманітарної допомоги та 

захисту.  

УВКБ ООН швидко збільшило свою присутність і діяльність у рамках міжвідомчого 

реагування на надзвичайну ситуацію і, таким чином, доповнює урядові заходи з надання 

захисту, притулку, грошової допомоги і розподілу предметів першої необхідності. Пріоритет 

у діяльності надається охопленню найуразливіших верств населення там, де є доступ для 

надання гуманітарної допомоги, а також створенню основи для стійких та тривалих рішеннь 

у тісній співпраці з державними та місцевими органами влади, громадами та партнерами. 

 
 
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ* 

 365 391 
Людей отримали товари першої необхідності, зимовий 

одяг, матеріали для укриття та продовольчу допомогу. 

 

 125 058  
Людей отримали адресну допомогу з питань захисту та 

інформацію у прикордонних пунктах, центрах транзиту і 

прийому та через партнерів. 

 

 215 114 
Людей у вісьмох областях зареєструвалися у програмі 

грошової допомоги і 131 205 осіб вже отримали свої 

перші виплати. 

 

 35 395  
спальних місць створено/удосконалено загалом в 149 

приймальних та колективних центрах. 

 

 16 гуманітарних конвоїв, як УВКБ ООН, так і 

міжвідомчих, доставили допомогу 53 244 особам у 

постраждалі райони. 
 

   

15,7 
мільйонів 
Людей, які терміново 

потребують гуманітарної 

допомоги та захисту**  

 

7,7 
мільйонів 
Внутрішньо 

переміщених осіб в 

Україні* 

 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 

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

*Доставлено разом з партнерами з 24 лютого по 30 квітня 2022 року 

 УВКБ ООН роздає ковдри людям, які чекають перетину кордону з Польщею. ©УВКБ 

ООН/Валеріо Муселла 
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Оперативний контекст 
 

■ Війна в Україні спричинила смерть і страждання в драматичних масштабах. Багато людей залишаються в районах 

ескалації бойових дій, де руйнування та порушення надання основних послуг, таких як постачання їжі, води та 

електрики, послуг у сфері освіти або охорони здоров'я, є основними причинами виникнення критичних 

гуманітарних потреб. Війна лише загострює людські страждання на сході України – території, яка вже зазнала 

збройного конфлікту, який тривав вісім років. 

■ У ході війни у міських районах вже застосувалася зброя вибухової дії з широкою зоною ураження, включаючи 

артилерійські обстріли, ракетні обстріли та удари з повітря. Наявність наземних мін і боєприпасів, що не 

розірвалися, також викликає серйозну занепокоєність. Ситуація з безпекою є непередбачуваною та нестабільною, 

що ускладнює операційне середовище як для доставки допомоги, так і для її отримання. Активна участь ООН 

(Управління ООН з гуманітарних справ) у переговорах з усіма сторонами продовжується та має на меті сприяти 

гуманітарному доступу до районів, де ведуться інтенсивні бойові дії, і до непідконтрольних уряду районів, оскільки 

ситуація там залишається важкою. 

■ Основними ризиками у питаннях захисту1 згідно з даними, наданими постраждалим і переміщеним населенням, є 

обстріли та збройне насильство, розлучення сімей та обмеження свободи пересування. Серед особливо 

вразливих груп, які постраждали від триваючих бойових дій, є літні люди, люди з інвалідністю, діти, представники 

меншин та домогосподарства, які очолюють жінки. Загроза гендерного насильства та торгівлі людьми зросла в 

геометричній прогресії з початку війни. Повідомляється, що діти без супроводу та діти, які були розлучені з сім'ями, 

становлять надзвичайно високий відсоток переміщених осіб; це також у тому числі діти, що самі залишають міста 

пішки, та наражаються на високий ризик експлуатації та торгівлі людьми, особливо у прикордонних районах.2  

■ Найбільша кількість ВПО спостерігається у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Полтавській та Вінницькій 

областях. Найбільше люди прибувають з Донецької та Луганської підконтрольної урядові теріторії, Чернігівської, 

Харківської, Запорізької, Київської, Сумської та Житомирської областей. Кількість вимушених переселенців , які 

вирішили залишитися в районі переміщення в західній частині країни, зростає, 3 що збільшує потреби в середньо- 

та довгостроковому житлі.  Крім того, ведеться підготовка сценаріїв щодо збільшення кількості переміщених осіб 

залежно від інтенсивності та охоплення військового наступу на сході та півдні України. 

 
 

 

 

 
1 Інформаційна панель моніторингу питань захисту, Кластер з питань захисту України  

2Кластер з питань захисту: Заходи з реагування в Україні > 27 березня - 7 квітня 2022 року  
3 Там же 

 Україна. Сім’ї внутрішньо переміщених осіб тікають до Львова, щоб 

врятуватися від конфлікту на сході. ©УВКБ ООН/Валеріо Муселла 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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
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Огляд реагування на гуманітарну ситуацію 
 

■ З початку війни УВКБ ООН продовжує розширювати масштаби програм та їх охоплення з метою надання 

допомоги та послуг якомога ближче до місць, де люди знаходять прихисток або куди були переміщені. УВКБ 

ООН підтримує та доповнює дії української влади з реагування на питання з наданням захисту, притулку, і 

підтримки в задоволенні основних потреб постраждалих людей через грошову допомогу та роздачу предметів 

першої необхідності.  

■  Під керівництвом Координатора ООН з кризових питань та в рамках міжвідомчої гуманітарної допомоги, УВКБ 

ООН керує трьома кластерами —  кластером з питань захисту, кластером з питань житла та непродовольчих 

товарів і  кластером з питань управління таборами/координації таборів (СССМ кластер). 

■ В даний час УВКБ збільшило кількість своїх співробітників до 173 осіб у восьми локаціях, при цьому зберігаючи 

свою присутність на непідконтрольних урядові територіях. УВКБ ООН також розширило партнерство з місцевими 

НУО з метою підвищення спроможності та географічного охоплення, у тому числі в центральній та східній 

Україні, а також підтримання органів, які реєструють ВПО, для швидкого визначення осіб із особливими 

потребами. 

■ За один місяць реагування УВКБ ООН зросло більш ніж уп'ятеро. Понад 700 тисяч людей отримали поради та 

інформацію щодо захисту, допомогу для покриття своїх основних потреб за рахунок готівки або предметів 

першої необхідності, а також притулок у центрі прийому або матеріали для ремонту пошкоджених будинків. 

■  УВКБ ООН та партнери працюють над виявленням та підтримкою біженців та прохачів притулку, які 

залишаються в Україні, у координації з Державною міграційною службою та надали на сьогодні допомогу 870 

особам у вигляді таких послуг, як психосоціальна підтримка та правова допомога. Крім того, УВКБ ООН 

домагається того, щоб усі особи без громадянства, особи з невизначеним громадянством та особи, які 

піддаються ризику безгромадянства, включаючи ромів, мали рівний доступ до захисту та допомоги. 

■ Чим довше триватиме війна, тим більше зростатимуть середньо- та довгострокові потреби постраждалого від 

війни населення, а також ВПО та репатріантів, які  потребуватимуть сталої підтримки з боку гуманітарної та 

ширшої міжнародної спільноти. Приділяючи особливу увагу наданню надзвичайної допомоги, УВКБ ООН також 

закладає основу для процесів якнайшвидшого відновлення, забезпечення того, щоб заходи планувалися та 

здійснювалися таким чином, щоб це сприяло сталому розвитку та пошуку довгострокових рішень у тісній 

співпраці з державними та місцевими органами влади та самими громадами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткий огляд реагування 
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ЗАХИСТ:  

 

■ УВКБ ООН із НУО партнерами забезпечує надання консультацій та послуг комплексного захисту, щоб 

підтримати та доповнювати місцеві соціальні послуги, орієнтовані на ВПО з особливими потребами, у тому числі 

жінок із ризиком гендерно зумовленого насилля (ГЗН) та торгівлі людьми, літніх людей, дітей без супроводу та 

дітей, які були розлучені із сім’єю, а також осіб з інвалідністю. 

■ УВКБ ООН розгорнуло послуги з питань захисту, такі як психосоціальна підтримка, правова допомога, ведення 

справ та направлення до послуг захисту, в районах, які знаходяться ближче до районів конфлікту, і у перших 

пунктах прибуття переміщених осіб, де часто залишаються найбільш уразливі через брак ресурсів для 

переміщення далі на захід. Партнери УВКБ ООН, як і раніше, мають значні можливості у питаннях захисту в 

Донецькій області, в той час як в інших районах, безпосередньо вразливих до впливу військових дій, 

зміцнюються зв'язки з громадами, створеними до війни, особливо в Запорізькій області, де ці контакти відіграли 

важливу роль у забезпеченні розподілу гуманітарної допомоги. 

■ УВКБ ООН та партнери розповсюджували інформацію про наявну допомогу, умови перетину кордону та служби 

надзвичайної допомоги для дітей, які стали жертвами сексуального насильства та торгівлі людьми через 

мобільні групи та служби/центри захисту, а також через гарячі лінії та онлайнові платформи.  

■ УВКБ ООН та партнерські команди зміцнюються для вирішення потреб, пов’язаних із ГЗН та захистом дітей.  

УВКБ ООН посилює роботу із виявленням дітей, які знаходяться в групі ризику, які перебувають у дорозі, і 

підтримує розширення спеціалізованих комплексних послуг. УВКБ ООН також посилює роботу з протидії ГЗН у 

програмах із забезпеченням того, щоб розповсюдження непроводольчої допомоги включало набори для жінок та 

дівчат, а також що рішення щодо притулку та комунального поселення включали заходи щодо запобігання та 

зменшення ризику ГЗН.   

■ УВКБ ООН надає юридичну допомога ВПО задля сприяння їхнього доступу до прав та послуг. Багато хто з тих, 

хто втік, втратили посвідчення особи та інші важливі документи. Сприяння доступу до документації є необхідним 

для забезпечення доступу до різних соціальних виплат, таких як виплати ВПО, пенсії та потенційна компенсація 

за пошкоджене та зруйноване житло.   

■ Через своїх партнерів УВКБ ООН розгорнуло групи вздовж кордону з країнами ЄС та Молдовою для виявлення 

та підтримки людей, що входять до груп ризику (включаючи дітей без супроводу, людей, що знаходяться в групі 

ризику торгівлі людьми, людей, які не мають документів) та забезпечення, щоб вони могли перетинати кордон в 

умовах безпеки та гідності. Присутність УВКБ ООН як у країнах, що приймають біженців, так і на прикордонних 

 

125 058 людей 

отримали адресну допомогу з питань захисту та 

інформацію у прикордонних пунктах, центрах  транзиту і 

прийому та на гарячих лініях. Загальна цифра включає 

дані про більше, ніж: 

 

▪ 40 386 осіб, які отримали інформацію та консультації 

на гарячих лініях 

▪ 26 099 осіб, які отримали підтримку/консультації з 

питань захисту 

▪ 11 079 осіб, які отримали психосоціальну підтримку 

або першу психологічну допомогу 

▪ 12 213 осіб, які отримали юридичні консультації чи 

допомогу 

▪ 4532 осіб, яким було надано соціальний супровід 

 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 

 

Співробітниця УВКБ ООН заспокоює двох вимушено переміщених хлопців, які 

знайшли притулок у центрі прийому в Чернівецькій області на Західній Україні. © 

УВКБ ООН/Антон Федоров 
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контрольно-пропускних пунктах на території України, ефективно сприятиме нашій готовності сприяти 

поверненню та реінтеграції біженців, коли будуть створені умови для безпечного, гідного та стійкого повернення.  

 

 ЖИТЛОВІ ПИТАННЯ ТА НАДАННЯ НЕПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ   

 

■ УВКБ надавало комплекти для будівництва тимчасового житла в надзвичайних ситуаціях з метою зміцнення 

пошкоджених будинків та інфраструктури, що постраждали внаслідок обстрілів, а також непродовольчі товари 

(ковдри, матраци, зимовий одяг, гігієнічні комплекти та інші предмети, які нині відсутні) та продовольчі предмети 

для ВПО, людей, які постраждали внаслідок конфлікту та вразливих сімей, які приймають ВПО. На сьогодні 

допомогу отримала 365 391 особа.  

■ УВКБ ООН продовжує докладати всіх зусиль у координації з Управлінням ООН з координації гуманітарних справ 

та іншими агенціями ООН, щоб гуманітарними конвоями доставити допомогу в найбільш постраждалі райони. До 

цього часу, УВКБ ООН сприяло організації шести міжвідомчих конвоїв і самостійно організувало десять конвоїв 

для охоплення 53 244 осіб у таких сильно постраждалих районах, як Суми, Сєвєродонецьк, Харків, Чернігів, 

Запоріжжя та Миколаїв.  

■ Відповідно до стратегії уряду, УВКБ ООН працює у координації з місцевою владою для збільшення місць 

проживання в центральній та західній Україні та покращення якості існуючих приймальних та колективних 

центрів. Наразі створено/удосконалено загалом 35 395 спальних місць в 149 приймальних та колективних 

центрах, де приймають ВПО. 

■ УВКБ ООН також визначає та реконструює будівлі, в яких вже приймають переміщених осіб, або перепрофілює 

будівлі, які можуть бути використані як приміщення для розміщення. Разом з місцевою владою було проведено 

більше ніж 60 оцінок та 13 будівель уже перебувають в процесі ремонту та надання підтримки. Готівка за 

оренду також розглядається як важлива стратегія покращення доступу до житла. 

■ Протягом останнього тижня квітня команда УВКБ ООН відвідала Ірпінь, Бучу та Бородянку разом із місцевою 

владою, щоб розпочати первинне оцінювання потреб у житлі, і доставила 2000 наборів для екстреного ремонту 

житла з основними будівельними матеріалами людям, чиї будинки постраждали внаслідок війни. 

■ УВКБ ООН також здійснюватиме управління колективними центрами на місцях, щоб забезпечити застосування 

підходів інклюзивності та захисту на рівні громад та полегшення доступу до послуг із захисту населення у місцях 

їх розташування.  

30 квітня 2022 року УВКБ ООН доставило предмети допомоги приблизно 15 

000 людям, які потребують допомоги у Бучі, Ірпіні, Макарові та Бородянці в 

Київській області. © УВКБ ООН/ Махір Сафарлі 
Команда співробітників УВКБ ООН у ЗапоріжжІ надала предмети допомоги людям, 

евакуйованим з жахливих умов у Маріуполі.  ©УВКБ ООН 
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ГРОШОВА ДОПОМОГА:  

 

■ У координації з Урядом та Міністерством соціальної політики, а також партнерами із гуманітарної допомоги, 

УВКБ ООН реалізує багатоцільову програму грошової допомоги, яка охопить загалом 360 000 ВПО протягом 

перших трьох місяців реагування на надзвичайну ситуацію, де 2 220 гривні (близько 75 доларів) буде виплачено 

на одну людину на місяць. 

■ УВКБ ООН працює у тісній координації з Міністерством соціальної політики (Мінсоцполітики) та Офісом 

Президента України над узгодженням нашої програми з програмою соціальної допомоги міністерства і над 

прискоренням зарахування до неї з ефективним використанням даних про ВПО з особливо вразливих груп 

населення, зібраних Мінсоцполітики після внесення змін до Постанови Уряду 509 про реєстрацію ВПО від 13 

березня. Очікуючи на отримання списків ВПО з особливо вразливих груп населення від Мінсоцполітики, УВКБ 

ООН розпочало зарахування до програми ВПО, які потребують грошової допомоги зараз для покриття основних 

потреб, таких як проживання, харчування, ліки та предмети гігієни. 

■ Зараз зарахування до програми здійснюється більш ніж у 50 місцях у дев'яти областях: Львівській, Вінницькій, 

Закарпатській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Полтавській, та здійснюватиметься у додаткових місцях у Черкаській, Кіровоградській та Запорізькій областях, 

що охоплюють райони зосередження великої кількості переміщених осіб і щойно прибулих ВПО у зв'язку з 

військовим наступом на Сході. УВКБ ООН також паралельно проводить дистанційну реєстрацію, щоб прискорити 

темпи впровадження багатоцільової грошової допомоги, і до середини травня має намір досягти своєї початкової 

цілі в 360 000 бенефіціарів. УВКБ ООН має потенціал для подальшого розширення програми грошової допомоги, 

щоб охопити ВПО, які вкрай потребують допомоги, якщо буде отримано додаткове фінансування. 

■ УВКБ ООН бере участь у Робочій групі з надання грошової допомоги і очолює робочу групу з попередження 

дублювання та реєстрації.  

 

 

215 114 осіб зареєструвалися у програмі 

грошової допомоги. 

131 205 осіб вже отримали свої перші виплати. 

78% серед зареєстрованих ВПО – жінки та діти. 

15.2 мільйонів доларів США наразі виплачено на 

допомогу ВПО. 

400 реєстраторів були найняті та пройшли 

навчання. 

 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 

УВКБ ООН та партнери надають грошову допомогу переселенцям у 

Вінниці, квітень 2022 р. © УВКБ ООН  

«Мій чоловік отримав останню зарплату більше 

місяця тому, а у нас не було джерела доходу... 

Гроші будуть дуже корисними, щоб утримувати 

двох моїх дітей і мою матір  з інвалідністю, яка 

втекла зі мною», - розказує Світлана, внутрішньо 

переміщена до Львова з Ірпеня. 

https://twitter.com/UNHCRUkraine
http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
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ДОВГОСТРОКОВІ РІШЕННЯ  

 

■ УВКБ ООН дотримується свого підходу «поєднання гуманітарного реагування та сталого розвитку (NEXUS)» і 

«рішення з самого початку» й надає свою допомогу у тісній координації з центральними та місцевими органами 

влади, щоб вони доповнювали та зміцнювали національні програми та закладали основу для стійких структур та 

рішень. Цей підхід ілюструється нашим нещодавнім досягненням в укладенні трьох нових меморандуів про 

взаєморозуміння щодо співпраці з ключовими міністерствами з питань житлових рішень, грошової допомоги ВПО 

та довгострокових рішень для ВПО.  

■ На місцевому рівні наші групи узгоджують з місцевими органами влади діяльність з надання грошової допомоги 

ВПО, які не були охоплені урядовими програмами, та з виявлення центрів прийому та колективних центрів, що 

потребують розширення та підтримки; а також окремих домашніх господарств, які потребують житлової 

допомоги. 

■ Хоча заходи УВКБ ООН, що зараз вживаються з питань житла, орієнтовані, головним чином, на вирішення 

проблем, пов'язаних з надзвичайною гуманітарною ситуацією, в наступні місяці заходи реагування УВКБ ООН 

поступово переходитимуть до якнайшвидшого відновлення та житлових рішень, які можуть дозволити ВПО та 

біженцям повернутися, переважно шляхом ремонту та надання експертних консультацій. Такі ініціативи, як 

колективні центри та модульне житло можуть забезпечити гідне, середньострокове рішення, якщо при їх 

плануванні люди і їх захист на перше місце з самого початку. 

Робота з партнерами 
 

Кластер з питань захисту 

■ Кластер з питань захисту, очолюється УВКБ ООН, до складу кластеру входять 75 партнерів. Кластер 

продовжує нарощувати свою присутність та реагувати на складні умови в країні, що швидко змінюються. 

Кластер запровадив механізм моніторингу заходів щодо забезпечення захисту у надзвичайних ситуаціях, 

який дозволяє виявляти основні ризики у сфері захисту та нагальні потреби постраждалого населення на 

підтримку заходів реагування, що ґрунтуються на фактичних даних. Далі в кластері розроблено комплекс 

Ключових повідомлень для спілкування з ВПО та людьми, які постраждали від конфлікту, щодо основних 

питань захисту. Кластер створив національний координаційний офіс у Львові та наразі активував три 

субнаціональні кластери захисту у Львові, Ужгороді та Чернівцях. Кластер також співпрацює з місцевою 

неурядовою організацією «Право на захист», яка стане співкоординатором національного кластеру та 

нещодавно створила Тимчасову робочу групу з питань торгівлі людьми для покращення механізмів 

запобігання торгівлі людьми та реагування на неї. 

 

Кластер з питань житла та надання непродовольчої допомоги 

■ Кластер з житлових питань очолюється УВКБ ООН, до складу кластера входять 25 партнерів. Кластер надає 

екстрену підтримку з питаннями житла та розповсюджує непродовольчу допомогу, щотижня збільшуючи 

обсяги своєї роботи. У рамках негайного реагування, партнери кластеру зосереджуються на розповсюдженні 

комплектів непродовольчих товарів серед колективних центрів та індивідуальних домогосподарств. Крім 

того, партнери продовжують здійснювати оцінку приватних та громадських будівель в містах, які прийняли 

велику кількість переміщених осіб, для потенційного ремонту та перепрофілювання їх у колективні центри. 

Створено та функціонує три технічні робочі групи: одна - з адаптації підходу легкого та середнього ремонту 

до поточних умов; друга - з розробки стратегії провадження діяльності з підтримки оренди; третя - з 

перегляду вмісту непроводольчих комплектів та задоволення потреб, визначених партнерами. 

https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine_cccm
https://www.unhcr.org/ua/en/43981-vice-prime-minister-and-minister-for-reintegration-of-the-temporarily-occupied-territories-of-ukraine-and-unhcr-representative-sign-agreement-to-enable-people-displaced-by-the-war-to-access-their-righ.html
https://twitter.com/UNHCRUkraine?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation
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Кластер CCCM 

■ Кластер CCCM очолюється УВКБ ООН, до його складу входять 9 партнерів. Кластер співпрацює з 

партнерами, щоб забезпечити скоординоване міжсекторне реагування для захисту ВПО, які проживають в 

умовах комунального проживання, покращуючи якість їх життя та гідність під час переміщення, водночас 

виступаючи за довготривалі рішення. За підтримки партнерів Кластер розглянув 1424 об’єкти по всій країні з 

початку війни, щоб встановити регулярний моніторинг на місцях. Кластер зібрав міжнародні багатогалузеві 

стандарти для колективних об’єктів, які були адаптовані до українського контексту та будуть передані 

відповідним органам, що займаються комунальним розміщенням. 

 

З початком надзвичайної гуманітарної ситуації УВКБ ООН розширило партнерські відносини, щоб збільшити 

охоплення та потенціал, і тепер працює з 10 партнерами НУО в Україні.  

Фінансова інформація 
 

УВКБ ООН вдячне за важливу підтримку, надану донорами, які зробили свій внесок у цю надзвичайну гуманітарну 

ситуацію, а також тим донорам, які підтримали програми УВКБ ООН через цільові внески широкого призначення та 

нецільові внески. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Враховуючи величезні потреби, а також збільшений розмір і масштаб гуманітарного реагування, 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.) 

 

КОНТАКТИ: 

 
Меган Фроенер, з питань зовнішніх зв’язків, УВКБ ООН в Україні  
froehner@unhcr.org  
Мегумі Аояма, з питань звітності, УВКБ ООН в Україні  
aoyamam@unhcr.org 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

Для отримання додаткової інформації відвідайте: 
Сторінка УВКБ ООН про ситуацію в Україні 

Оперативний портал даних 

Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook 

 

  

http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/key-protection-messages-idps-and-conflict-affected-populations-enuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/key-protection-messages-idps-and-conflict-affected-populations-enuk
https://www.unhcr.org/ua/en/
https://app.powerbi.com/view
https://www.unhcr.org/ua/en/
https://www.unhcr.org/ua/en/44007-minister-for-communities-and-territories-development-of-ukraine-and-unhcr-representative-in-ukraine-sign-agreement-to-cooperate-to-help-displaced-families-find-sustainable-and-dignified-housing-soluti.html?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/

