
 

 

 

 
 

 

 Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook  

 

 

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді відвідав Ірпінь, Бучу та Макарів на Київщині та зустрівся з представниками громад, які постраждали 
внаслідок військових дій. Там він підтримав Людмилу та всіх тих, чиє життя було зруйновано. 7 липня 2022 року. © УВКБ ООН/Ендрю Макконнелл 

Війна проти України продовжує руйнувати життя мільйонів людей по 

всій країні, надходять повідомлення про нові обстріли, а наступальні 

дії на сході ще більше посилюються. У заяві Гуманітарного 

Координатора ООН в Україні зазначається, що лише за перші 11 днів 

цього місяця на підконтрольній уряду території загинули 

щонайменше 135 цивільних осіб, у тому числі 6 дітей, а також за 

даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, на 

непідконтрольних уряду територіях було вбито щонайменше 24 

цивільних особи, 4 з них діти. Однак фактичні цифри можуть бути 

значно вищими. Руйнування, завдані об'єктам цивільної 

інфраструктури, негативно позначаються на доступі населення до 

життєво важливих послуг, таких як водо- та електропостачання та 

послуг з охорони здоров'я в Донецькій області. 

Наразі 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 житлову підтримку для тимчасового 

ремонту пошкоджених будинків та створення або покращення 

спальних приміщень у центрах тимчасового прийому та місцях 

колективного проживання (МКП). Надаючи негайну допомогу тим, 

хто тікає від війни, УВКБ ООН тісно співпрацює з місцевими та 

національними партнерами з метою створення основи для 

відновлення та довгострокових рішень та працює над тим, щоб наші 

заходи реагування ефективно зміцнювали та доповнювали 

національні системи.  

Заходи із реагування на потреби в підготовці до зими в Україні є 

одним із головних пріоритетів гуманітарної діяльності до настання 

морозів. УВКБ ООН збільшить масштаби робіт з ремонту житла, 

забезпечивши встановлення належного утеплення, розширить 

масштаби ремонту МКП, розподілить опалювальні прилади та інші 

предмети пристосовані до зимових умов, а також грошову допомогу 

для оплати житла та комунальних послуг. 

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 понад 

 1,5 млн осіб 

419 056 осіб отримали адресну 

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

625 074 людей  отримали 

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

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ 
Заходи реагування УВКБ ООН  

Огляд наданої допомоги 
 

13 липня 2022 

 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З 

РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ: 

103 315 осіб отримали допомогу 

завдяки 111 гуманітарним 

конвоям, які були доставлені в 
найбільш постраждалі райони. 

85 207 спальних місць створено/ 

удосконалено загалом в  278 

центрах тимчасового прийому та 
місцях компактного проживання. 

544 226 особи зареєструвалися у 

програмі грошової допомоги та 

391 372 осіб отримали свої 

виплати. 

*Доставлено разом з партнерами  
з 24 лютого по 13 липня 2022 року 

 

Регіональні короткі огляди 

УВКБ ООН щодо ситуації в 

Україні можна прочитати тут. 

Кластер з питань захисту: 

огляд можна прочитати тут. 

Програма багатоцільової 

грошової допомоги УВКБ 

ООН: Інформаційна довідка 

доступна тут. 

УВКБ ООН Кластер CCCM: 

картографування місць 

компактного проживання 

ВПО можна знайти тут 

 
 
 
 

 

Додаткова інформація 

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/humanitarian-coordinator-ai-ukraine-sebastian-rhodes-stampa-condemns-deadly-attack-chasiv-yar-enruuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-coordinator-ai-ukraine-sebastian-rhodes-stampa-condemns-deadly-attack-chasiv-yar-enruuk
https://reporting.unhcr.org/document/2791
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://reporting.unhcr.org/document/2729
https://reliefweb.int/report/ukraine/idp-collective-sites-mapping-ukraine-28-april-2022


 
 

 

 

 

ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ > 13 ЛИПНЯ 2022 РОКУ 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

КОНТАКТИ: Меган Фроенер, з питань зовнішніх зв'язків, aoyamam@unhcr.org; Мегумі Аояма, з питань звітності 
froehner@unhcr.org 

 

 

ОСНОВН ПОДІЇ ТИЖНЯ 

 

 

 

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 
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 та його НУО партнери продовжують надавати адресну допомогу та послуги із питань захисту. 

Наприклад, на Закарпатті, в Івано-Франківській області та на прикордонних контрольно-пропускних пунктах 662 

особи отримали соціальний супровід з питань, пов'язаних з доступом до медичних послуг, отриманням 

соціальної допомоги, відновленням особистих документів, та доступу до належного житла у період з 4 по 10 

липня. 

• Психосоціальна підтримка та допомога є ключовими елементами, які допомагають людям долати труднощі. За 

минулий тиждень психологічну підтримку та допомогу отримали 1609 осіб у Чернівецькій, Запорізькій, 

Харківській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. У Мукачівському районі також було організовано 

заходи у приміщенні та на свіжому повітрі для понад 450 дітей ВПО та їхніх матерів.  

• УВКБ ООН продовжує доставляти основні предмети допомоги там, де вони найбільш необхідні по всій Україні 

та в районах, які постраждали найбільше. 4 липня УВКБ ООН доставило 1 240 непродовольчих наборів до 9-ти 

транзитних центрів та МКП у Кривому Розі Дніпропетровської області. 

• УВКБ ООН опублікувало нові висновки у звіті «Життя на паузі: Характерні риси та наміри біженців з України», 

які показують, що більшість опитаних біженців з України сподіваються якнайшвидше повернутися додому, але 

близько 2/3 очікують залишитися у своїх нинішніх країнах перебування поки бойові дії не вщухнуть, а ситуація 

з безпекою не покращиться.  

«Ми повинні зробити все можливе, щоб холодна 

зима не стала ще одним випробуванням для 

людей, яким і так доводиться стикатися з великою 

кількістю проблем» - Верховний комісар ООН у справах 

біженців Філіппо Гранді відвідав Україну з 5 по 8 липня, 

щоб зустрітися з Урядом, партнерами та людьми, які 

постраждали від війни та проживають у Львові, Ірпіні, Бучі 

та Макарові. Під час свого візиту Верховний комісар 

обговорив питання підготовки до майбутньої зими та 

підтримки повернення біженців на більш стійкій основі у 

майбутньому. Ви можете прочитати ексклюзивне інтерв'ю 

для «Інтерфакс-Україна» тут. 
© УВКБ ООН/Ендрю Макконнелл 

 

Враховуючи величезні потреби, 

розширені масштаби та обсяги 

гуманітарного реагування, УВКБ 

ООН продовжує шукати 

підтримки для надання допомоги в 

Україні у переглянутій Додатковій 

апеляції.   

mailto:aoyamam@unhcr.org
mailto:froehner@unhcr.org
https://data.unhcr.org/en/documents/details/94176#_ga=2.3953264.173866259.1657635505-1135393551.1630307513
https://en.interfax.com.ua/news/interview/844706.html
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal

