
 

 

 

 
 

 

 Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook  

 

 

Емму евакуювали з Сєвєродонецька до Львівського спеціалізованого реабілітаційного центру. Партнер УВКБ ООН, НУО «Право на захист», надає Еммі та її дочці 
юридичну допомогу для отримання документації та доступу до компенсації за зруйноване житло, червень 2022 року. © «Право на захист»

Гуманітарні потреби в Україні величезні і продовжують зростати.  

Вже понад чотири місяці з дня ескалації конфлікту в країні тривають 

смертельні обстріли та ракетні удари, що спричинюють руйнування, 

поранення та загибель серед цивільного населення. Минулого 

тижня ракети влучили у людний торговий центр у Кременчуці та 

житлові будинки на Одещині, внаслідок чого загинули та отримали 

поранення мирні жителі. Як повідомляється, українські сили були 

виведені з міста Лисичанськ на сході, де ситуація залишається 

особливо складною. 

УВКБ ООН розширило масштаби та охоплення програм з метою 

надання допомоги та послуг якомога ближче до місць, де 

проживають або куди переїхали люди. На сьогодні завдяки заходам 

з реагування УВКБ ООН охоплено понад 1,5 мільйона людей, які 

отримали послуги з питань захисту, грошову допомогу та предмети 

першої необхідності для задоволення нагальних потреб, а також 

підтримку щодо тимчасового ремонту пошкодженого житла та 

створення або покращення спальних приміщень у центрах 

тимчасового прийому та місцях компактного проживання (МКП). 

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 відновлення та довгострокових рішень та 

узгодження наших заходів реагування з соціальними програмами, 

таким чином ефективно зміцнюючи та доповнюючи цим національні 

системи.  

Середньо- та довгострокові потреби постраждалого від конфлікту 

населення, ВПО та тих, хто повертається, зростатимуть у міру 

продовження війни, а процес відновлення буде більш складним і 

потребуватиме постійної підтримки з боку гуманітарної та ширшої 

міжнародної спільноти.  

6,3 
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  

1,5 млн осіб. 

388 831 осіб отримали адресну 

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

573 185 осіб  

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

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ   

Заходи реагування УВКБ ООН 

Огляд наданої допомоги 
 

5 липня 2022 

 

КЛЮЧОВІ 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: огляд 

розгортання грошової 

допомоги можна прочитати 

тут. 

УВКБ ООН Кластер CCCM: 

картографування місць 

компактного проживання 

ВПО можна знайти тут 

 
 
 
 

 

99 350 осіб отримали допомогу 

завдяки 95 гуманітарним конвоям, 

які були доставлені в найбільш 
постраждалі райони. 

74 313 спальних місць 

створено/удосконалено загалом в   

196 місцях тимчасового прийому 

та місцях компактного проживання. 

540 297 осіб зареєструвалися у 

програмі грошової допомоги та 

391 372 осіб отримали свої 

виплати. 

Додаткова інформація 

*Доставлено разом з партнерами 
 з 24 лютого по 5 липня 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://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-flash-update-19-1-july-2022
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


 
 

 

 

 

ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ > 5 ЛИПНЯ 2022 РОКУ 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

 

 

ОСНОВН ПОДІЇ ТИЖНЯ 

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.) 

 

 

 

1,2 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 млн осіб  

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

* Цілі залежать від 
задоволення фінансових 
вимог, описаних нижче. 

1,08 млн осіб 
отримає багатоцільову 
грошову допомогу. 

 Реагування на 

надзвичайну ситуацію 

Цілі до кінця серпня 

НУО партнер УВКБ ООН «Десяте квітня» організував фестиваль сімейного 
мистецтва у селі Цебрикове, у якому проживає 150 внутрішньо переміщених осіб, 
червень 2022 року. © «Десяте квітня» 

ОСНОВНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ:  

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

40 центрів 
тимчасового прийому та 
місць компактного 
проживання  

• УВКБ ООН завершило виплату грошової допомоги для людей з першого списку ВПО, наданого Міністерством 
соціальної політики (Мінсоцполітики).  Перед цим був підписаний меморандум про взаєморозуміння між УВКБ 
ООН та Мінсоцполітики, який має на меті зміцнення співробітництва та координації з Мінсоцполітики задля 
доповнення та узгодження грошової допомоги УВКБ ООН з допомогою, яку надає влада. Другий список наразі 
перевіряється і буде оброблений найближчим часом.  

• УВКБ ООН та його НУО партнери продовжують надавати адресну допомогу та послуги із питань захисту. 
Наприклад, у період з 27 червня по 3 липня 132 внутрішньо переміщених особи (ВПО) у Чернівецькій області 
отримали юридичні консультації, а 174 ВПО отримали юридичну допомогу у Закарпатській області та на 
прикордонних пунктах пропуску. З початку надзвичайної ситуації УВКБ ООН та НУО партнери надали юридичні 
консультації понад 29 000 особам та правову допомогу майже 21 000 осіб.  

• Психосоціальна підтримка та допомога є ключовими елементами, які допомагають людям долати труднощі. 
Протягом минулого тижня партнери УВКБ ООН у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях 
надали таку підтримку понад 1 500 людям, допомагаючи їм долати депресії та тривоги, адаптуватися до нових 
локацій та переживати горе і втрати. З 24 лютого НУО партнери УВКБ ООН надали психосоціальну підтримку 
майже 40 000 осіб.  

• УВКБ ООН та його НУО партнери продовжують надавати товари першої необхідності там, де це найбільше 
потрібно для підтримки переміщених осіб або населення на місцях. В останній тиждень червня понад 2 500 осіб 
у Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Закарпатській та Хмельницькій областях отримали такі 
предмети, як матраци, кухонні набори, рушники, гігієнічні набори, мікрохвильові печі та продуктові набори. 27 
та 28 червня УВКБ ООН доставило до Дніпропетровської області близько 4 500 предметів першої необхідності, 
включаючи матраци, ковдри, ліжка та гігієнічні набори.   

• 29 та 30 червня УВКБ ООН провело у Вінниці тренінг із захисту дітей для партнерських НУО. Тренінг охоплював 
загальні положення про роботу з дітьми з груп ризику, впровадження питань щодо захисту дітей у гуманітарні 
програми та принципи захисту дітей. 

 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

РЕАГУВАННЯ   

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

