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Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер відвідує місто Ірпінь Київської області у Всесвітній день біженців, 20 червня 2022.                                 
© УВКБ ООН/Andrew McConnell

20 червня у світі відзначається Всесвітній день біженців. Зараз 

близько 7,1 мільйона українців переміщено всередині своєї країни, а 

близько 5,2 мільйона біженців з України зареєстровано по всій 

Європі. Загальне вимушене переміщення в усьому світі зараз 

перевищує 100 мільйонів людей. 

Голівудський актор, режисер та багаторічний Посол доброї волі 

УВКБ ООН Бен Стіллер прибув до України, щоб привернути 

глобальну увагу до масштабного переміщення, гуманітарних потреб 

та потреб у відновленні, викликаних війною в Україні, а також 

відзначити Всесвітній день біженців та наголосити, що кожен має 

право шукати захисту: будь-хто, будь-де, будь-коли. Бен Стіллер 

зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським та 

міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Під час їхньої 

зустрічі, пан Стіллер наголосив на тому, що постійна увага та 

допомога населенню і громадам в Україні, постраждалим від війни, є 

життєво-необхідною, особливо з урахуванням наближення зими, яка 

стане дуже суворою для тих, чиї будинки були пошкоджені або 

цілковито зруйновані. 

Під час свого візиту, Бен Стіллер зустрівся із мешканцями Макарова, 

чиї домівки були зруйновані, а також відвідав центр місцевої громади 

в Ірпені, який УВКБ ООН допомогли відбудувати у 2014 році для 

того, щоб там могли зустрічатися люди, які були переміщені з 

непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської 

областей. Він також почув переконливі історії кількох із цих людей 

про їхні жахливі переживання вже другого переміщення. 

Цього року емодзі до Всесвітнього дня біженців  було створено 

українською художницею Іриною Мориквас, яка була змушена тікати 

від війни в Україні. Серце з відкритими дверима, що символізує 

любов та солідарність, які вона зустріла на своєму шляху до безпеки. 

Завдяки партнерству між Twitter та УВКБ ООН емодзі будуть 

доступні в Twitter з 19 по 25 червня з хештегом #withrefugees, щоб 

підтримати 100 мільйонів людей, змушених тікати від війни та 

переслідувань. 

7,1 
мільйонів 
Внутрішньо 

переміщених осіб 

в Україні* 

15,7 
мільйонів 
Осіб, які терміново 

потребують 

гуманітарної 

допомоги та 

захисту**  

 

 

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

На сьогодні допомогу  
було надано загалом   

1,4 млн осіб. 

337 232 осіб отримали адресну 

допомогу з питань захисту та 
інформацію  у прикордонних 
пунктах, центрах транзиту і прийому 
та на гарячих лініях. 

554 395 людей  

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

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ  

Заходи реагування УВКБ ООН  

Огляд наданої допомоги 
 

21 червня 2022 

KЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З 

РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ 

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: cash 

огляд розгортання грошової 

допомоги можна прочитати 

тут. 

УВКБ ООН Кластер CCCM 

картографування місць 

компактного проживання 

ВПО можна знайти тут 

 
 
 
 

 

98 250 осіб отримали допомогу 

завдяки 92 гуманітарним конвоям, 

які були доставлені в найбільш 
постраждалі райони 

532 840 особи зареєструвалися у 

програмі грошової допомоги, та 

362 436 осіб вже отримали свої 

перші виплати. 

Додаткова інформація 

71 892 спальних місць  

створено/удосконалено загалом в  

192 місцях тимчасового прийому 

та місцях компактного проживання. 

https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://www.unhcr.org/ua/46415-on-world-refugee-day-unhcr-goodwill-ambassador-ben-stiller-calls-for-equal-treatment-of-refugees-ua.html
https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1539468270444617728
https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1539468270444617728
https://www.unhcr.org/ua/46535-when-you-open-your-home-you-open-your-heart-ua.html
https://www.unhcr.org/ua/46535-when-you-open-your-home-you-open-your-heart-ua.html
https://data.unhcr.org/en/documents/details/93659
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-31-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/idp-collective-sites-mapping-ukraine-28-april-2022
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КОНТАКТИ: Меган Фроенер, з питань зовнішніх зв’язків, froehner@unhcr.org 

 

 

WEEKLY HIGHLIGHTS 

 

Given the immense needs and the expanded scale and scope of the 

humanitarian response, UNHCR is urgently seeking $536.8 million to deliver 

assistance inside Ukraine in the revised Supplementary Appeal.  (Excludes 

funding requirements for UNHCR’s asylum and statelessness programmes.) 

 

 

 

 

1,2 млн осіб 
отримає допомогу з 

питань захисту та 

інформацію. 

1,5 млн осіб   
буде забезпечено 

товарами першої 

необхідності та 

непродовольчими 

товарами. 

Реагування УВКБ ООН 
спрямоване на 

охоплення 
4,3 M people* 

400 тисяч людей 
отримають 

підтримку СССМ 

кластера в місцях 

компактного 

проживання. 

*Цілі залежать від 
задоволення вимог щодо 

фінансування, описаних нижче. 

1,08 млн осіб 
отримає багатоцільову 

грошову допомогу 

 Реагування на 

 надзвичайну ситуацію 

Цілі до кінця серпня 

УВКБ ООН та його партнери з неурядових організацій доставляли брезент людям, чиї 
будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів через війну, Харківська область, червень 2022 
року. 2022. © Проліска 

КОРОТКИЙ 

 ОГЛЯД   

ОСНОВНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ: У центрі уваги житлові питання 

140 тисяч людей  
отримають підтримку з 

наданням житла, у тому 

числі шляхом ремонту 

40 центрів 
тимчасового прийому та 
місць компактного 
проживання 

УВКБ ООН у рамках роботи Кластеру з житлових питань та непродовольчої допомоги спільно з сімома партнерами вживає 

багатосторонніх заходів щодо надання підтримки сім'ям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок бойових дій або які не 
можуть повернутися додому: 

• Комплекти для екстреного ремонту житла з такими предметами, як брезент, деревина та цвяхи, доставляються до 
домашніх господарств для проведення тимчасового ремонту. На цей час комплекти було надано 24 318 особам.  

• УВКБ ООН доповнює державні програми з ремонту житла, та проводить легкі та середні ремонтні роботи в районах, де 
стабілізувалася обстановка з безпекою, а саме у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях (в м. Харків 
поки очікується проведення подальшої оцінки ситуації з безпекою) з метою відремонтувати 4900 будинків.  

• Відбір бенефіціарів на ці роботи розпочався у Києві та Чернігові в середині червня, коли понад 2000 потенційних 
бенефіціарів було розподілено між органами влади громади. Адресна допомога слідує підходу, заснованому на 
місцевості, який включає в себе як захист (тобто оцінювання середнього соціально-економічного профілю), так і технічний 
компонент (типологію житла). Для забезпечення взаємодоповнюваності з державними програмами, місцеві органи влади 
надають початковий перелік будівель.   

• УВКБ ООН також проводитиме роботи з покращення або встановлення утеплення в будинках під час проведення 

ремонтних робіт легкої та середньої важкості, таких як модернізація стельового утеплення та скління вікон у рамках 

плану підготовки до зими.  

• З метою розширення можливостей середньострокових варіантів для розміщення ВПО, які не можуть повернутися 
додому, УВКБ ООН працює з владою над виявленням та відновленням центрів тимчасового прийому ВПО та місць 
компактного проживання. Реконструкція включає в себе ремонт несучих конструкцій будівель, переобладнання 
приміщень для літніх людей та осіб з інвалідністю, а також, в рамках стратегії УВКБ ООН з підготовки до зими, 
модернізацію та встановлення систем опалення та утеплення.  

• УВКБ ООН у координації з місцевими органами влади проводить технічну оцінку та оцінку потреб потенційних місць 

компактного проживання у рамках збільшення зусиль Кластеру з житлових питань з метою виявлення потреб. Деякі 

ремонтні роботи проводитимуться УВКБ ООН, тоді як інші будуть проведені партнерами.  Було проведено 104 оцінки, а 

УВКБ ООН наразі займається переобладнанням 8-ми центрів та дрібним ремонтом 6-ти центрів у Закарпатській області.  

 
 

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

