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Заступниця Верховного комісара УВКБ ООН розмовляє з Оленою, жінкою, яка постраждала від конфлікту. Олена пригостила плодами з дерев зі свого саду в 
Макарові. © УВКБ ООН /Аліна Коваленко 

Бойові дії продовжуються на сході та півдні, що змушує 

людей залишати свої домівки та шукати безпеки як в інших 

місцях в Україні, так і за кордоном. Зусилля з евакуації 

цивільного населення з Донецької області тривають. Уряд 

повідомив, що з 1 серпня понад 7 000 людей отримали 

підтримку у виїзді з регіону. УВКБ ООН співпрацює з 

місцевими органами влади, щоб підтримати евакуйованих 

осіб шляхом наданням їм послуг із захисту та предметів  

допомоги. 

Повідомлення про бойові дії в районі Запорізької атомної  

електростанції продовжують надходити, а побоювання 

щодо можливої катастрофи продовжують зростати. 18 

серпня Президент України зустрівся з Президентом 

Туреччини та Генеральним секретарем ООН у Львові , де 

вони обговорили ядерну безпеку та можливий візит місії 

МАГАТЕ, наглядового органу ООН з ядерних питань, на 

атомну електростанцію. Переговори щодо надання доступу  

МАГАТЕ до місця тривають.  

Заступник Верховного комісара УВКБ ООН Келлі Клемент с 

17 серпня зустрілася з Віцепрем'єр-міністром України Іриною 

Верещук, щоб обговорити підтримку, яку УВКБ ООН надає 

уряду та місцевим партнерам у ремонті житла та доставці 

рятівної допомоги до початку зими.  

22 серпня відбулася повторна зустріч з Міністерством 

реінтеграції, щоб більш детально обговорити план УВКБ 

ООН з підготовки до зими. Оскільки до зими залишилося 

всього кілька місяців, реагування на  потреби у підготовці до 

зими є ключовим пріоритетом. УВКБ ООН розширює 

програми, які дозволять ВПО, особам, які постраждали від 

конфлікту, та особам, які повертаються, отримати доступ до 

безпечного, теплого та гідного житла протягом суворих  

зимових місяців. 

6,6    
мільйонів 
Внутрішньо 

переміщених осіб в 

Україні* 

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ 

Заходи реагування УВКБ ООН  

Огляд наданої допомоги  
 

22 серпня 2022 року 

 

17,7     
мільйонів 
Осіб, які терміново 

потребують 

гуманітарної 

допомоги та 

захисту**  

 

 

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

Понад 1,74 млн осіб  
на сьогодні було надано 

допомогу. 

495 314 осіб отримали адресну 

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

716 672 осіб отримали товари 

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

143 872 осіб отримали допомогу 

завдяки 225 гуманітарним 

конвоям, які були доставлені в 
найбільш постраждалі райони. 

89 904 спальних місць 

створено/удосконалено такими 
предметами, як ліжка та матраци, 

загалом в  294 центрах 

тимчасового прийому та місцях 
компактного проживання (МКП). 

Наразі УВКБ ООН надало грошову 

допомогу для 535 579 фізичним 

особам для підтримки своїх основних 
потреб*.  

*Доставлено разом з партнерами з 24 лютого по 

22 серпня 2022 року 
*Остаточна цифра допомоги підлягає звітності 
щодо звірки за підсумками року. 

Регіональні короткі огляди 

УВКБ ООН щодо ситуації в 

Україні можна прочитати тут. 

Результати моніторингу у 

сфері захисту 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 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З 

РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ: 

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.ukrinform.net/rubric-ato/3553460-more-than-7000-civilians-evacuated-from-donetsk-region-vereshchuk.html
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3553460-more-than-7000-civilians-evacuated-from-donetsk-region-vereshchuk.html
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-ukrayinskoyi-derzhavi-prezident-turechchini-ta-general-77145
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-ukrayinskoyi-derzhavi-prezident-turechchini-ta-general-77145
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-ukrayinskoyi-derzhavi-prezident-turechchini-ta-general-77145
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-ukrayinskoyi-derzhavi-prezident-turechchini-ta-general-77145
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-ukrayinskoyi-derzhavi-prezident-turechchini-ta-general-77145
https://www.reuters.com/world/europe/iaea-says-it-could-visit-russian-held-zaporizhzhia-nuclear-plant-days-2022-08-23/
https://www.reuters.com/world/europe/iaea-says-it-could-visit-russian-held-zaporizhzhia-nuclear-plant-days-2022-08-23/
https://twitter.com/KellyTClements/status/1560530354968182784
https://twitter.com/KellyTClements/status/1560530354968182784
https://twitter.com/KellyTClements/status/1560530354968182784
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95007
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
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ОСНОВНІ 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* 

* 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 
(МКП) 

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

 

 

 

Враховуючи величезні потреби, 

розширені масштаби та обсяги 

гуманітарного реагування, УВКБ ООН 

продовжує шукати підтримки для 

надання допомоги в Україні у 

переглянутій Додатковій апеляції.   

• ВПО, які постраждали від ракетних ударів по двох місць компактного проживання (МКП) у Харкові 18 серпня, 

отримали психосоціальну підтримку та гуманітарну допомогу  від партнера УВКБ ООН «Проліска». 

• За минулий тиждень УВКБ ООН та партнери здійснили 58 моніторингових візитів до пунктів пропуску на кордоні 

з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. У процесі 483 особи, які переміщувалися, 

отримали консультації з питань захисту, 98 отримали правову допомогу, а 23 отримали підтримку через 

соціальний супровід.  

• УВКБ ООН доставило 900 наборів для екстреного ремонту житла у найбільш постраждалі райони 

Дніпропетровської та Сумської областей. З-поміж іншим, набори та матеріали для екстреного ремонту житла 

були доставлені до трьох гуртожитків, які постраждали від нещодавніх ракетних ударів у Дніпрі . В цих 

гуртожитках проживали 200 ВПО,   

• З наближенням зими заходи з підготовки до зими набирають обертів. На Закарпатті близько 500 ВПО отримали 

зимові непродовольчі товари, зокрема термоси та спальні мішки. Було проведено оцінку 40 МКП задля 

визначення обсягу робіт, необхідних для їх модернізації з огляду на зимові умови, щоб МКП були більш 

придатними для прийому людей протягом усієї зими. 

• Понад 2 200 ВПО у 11 МКП у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях отримали товари першої 

необхідності для задоволення основних потреб.  

• 22 серпня Представник УВКБ ООН в Україні зустрілася з Міністром соціальної політики щодо продовження та 

посилення співпраці з метою охоплення та підтримки найбільш вразливих верств населення грошовою 

допомогою, послугами захисту та житлом напередодні зими. Наразі УВКБ  ООН надало грошову допомогу 139 

000 осіб із вразливих категорій, яких було перенаправлено Міністерством.  

•  

Заступник Верховного комісара УВКБ ООН 
Келлі Клементс зустрілася з ВПО в Україні  

Заступник Верховного комісара УВКБ ООН Келлі Клементс 

відвідала Україну, щоб зустрітися з переміщеними громадами, 

а також тими, хто живе в районах, постраждалих від 

конфлікту, і запевнити державні органи у непохитній 

підтримці УВКБ ООН. 

Серед відвіданих місць – Центр матері і дитини «Незламні 

матусі» у Львові, що надає соціальне житло та послуги для 

жінок, які були змушені покинути свої домівки через війну. 

Зокрема, вагітні жінки можуть відновити сили після пологів в 

належних умовах. 

УВКБ ООН підтримує необхідними зимовими предметами та 

послугами захисту, такими як юридична допомога. 

 

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

На вулиці біля Центру «Незламні матусі» у 

Львові. ©УВКБ ООН 

mailto:aoyamam@unhcr.org
mailto:froehner@unhcr.org
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal
https://twitter.com/KarolinaBilling/status/1562102758488039425
https://twitter.com/KellyTClements/status/1560700798350331904
https://twitter.com/KellyTClements/status/1560700798350331904

