ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В
УКРАЇНІ
Заходи реагування УВКБ ООН
Огляд наданої допомоги
23 травня 2022 року

Місто Гостомель, розташоване на північний захід від Києва, пережило одні із найжорстокіших боїв. УВКБ ООН разом із місцевою владою відвідало цей район, щоб
оцінити пошкодження житлових будинків. В рамках початкової допомоги ми надали матеріали для екстреного ремонту житла та предмети домашнього побуту, такі
як ковдри та матраци. 19 травня 2022 р. ©UNHCR/Bathoul Ahmed

8 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 (березеньсерпень 2022 р.)

Додаткова інформація
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

Східна територія України залишається центром ведення бойових дій,
але у той же час, з кількох областей України продовжують надходити
повідомлення про повітряні удари та ракетні обстріли, які ставлять
під загрозу життя людей та задоволення гуманітарних потреб.
Водночас, постраждалі люди, у тому числі переміщені особи,
починають шукати середньострокові та довгострокові рішення для
виходу зі свого нестабільного становища.
УВКБ ООН продовжує розширювати масштаби та охоплення
програм з метою надання допомоги та послуг якомога ближче до
місць, де проживають або куди переїхали люди. На сьогодні завдяки
заходам реагування УВКБ ООН більш ніж 1 мільйон осіб отримали
допомогу у вигляді послуг із захисту, грошової допомоги або
предметів першої необхідності, підтримки у житлових питаннях,
пов'язаних з ремонтом або захистом пошкоджених будинків.
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 від війни, УВКБ ООН тісно
співпрацює з місцевими та національними партнерами з метою
створення основи для стійких та довгострокових рішень та
узгодження наших заходів реагування з соціальними програмами,
таким чином ефективно зміцнюючи та доповнюючи цим національні
системи.
Чим довше триватиме війна, тим більше зростатимуть середньо- та
довгострокові потреби постраждалого від конфлікту населення, а
також ВПО та тих, хто повертається. Їм доведеться відновлювати
своє життя, і вони потребуватимуть сталої підтримки з боку
гуманітарної та ширшої міжнародної спільноти.

Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З
РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ:
На сьогодні допомогу було
надано загалом 1,01

млн

196 769осіб
осіб отримали адресну
допомогу з питань захисту та
інформацію у прикордонних пунктах,
центрах транзиту і прийому та на
гарячих лініях.

362 060 особи зареєструвалися у
програмі грошової допомоги та

166 630 особи вже отримали свої
перші виплати.

450 025 осіб
отримали товари першої
необхідності, одяг, матеріали для
укриття та продовольчу допомогу.

68 204 осіб отримали допомогу
завдяки гуманітарним конвоям, які
були доставлені в найбільш
постраждалі райони.

51 565 спальних місць
створено/удосконалено загалом в

174 місцях тимчасового прийому
та місцях компактного проживання.
*Доставлено разом з партнерами
з 24 лютого по 23 травня 2022 року

ОСНОВНПОДІЇ
ПОДІЇТИЖНЯ
ТИЖНЯ
ОСНОВН

Реагування на надзвичайну
ситуацію
до кінця серпня
ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ > 16 ТРАВНЯ Цілі
2022
РОКУ

•

У рамках зусиль, спрямованих на підняття обізнаності щодо проблем захисту ЛГБТ+ осіб в Україні, кластер з питань
захисту під керівництвом УВКБ ООН випустив «Інформаційну записку щодо захисту ЛГБТ+ в контексті заходів з
реагування в Україні».

•

Партнери УВКБ ООН з діяльності в галузі захисту «Проліска» та R2P («Право на захист») надають інформацію та
юридичні консультації з питань захисту особам, евакуйованим з Маріуполя та металургійного комбінату «Азовсталь»,
які на даний момент розміщені у центрах тимчасового прийому ВПО та транзитних центрах Запорізької області.

•

Партнер УВКБ ООН «Неємія» розпочав заняття для переміщених дітей та молоді у семи центрах тимчасового
прийому ВПО в Ужгороді, в яких щотижня беруть участь від 140 до 320 дітей та молодих людей-переселенців.

•

УВКБ ООН масштабує програму багатоцільової грошової допомоги у східній та центральній Україні, де розміщена
більша кількість ВПО та новоприбулих. Зараз реєстраційні відділення працюють у п’яти містах Полтавської та
Дніпропетровської областей, а також працює одне мобільне реєстраційне відділення в Запоріжжі.

•

Відповідно до програм соціального захисту Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики) та відповідно до
Меморандуму про взаєморозуміння між УВКБ ООН та Мінсоцполітики, УВКБ ООН отримало перший список з
приблизно 85 000 бенефіціарів із особливих груп вразливості від Мінсоцполітики для подальшої їх реєстрацією на
програму багатоцільової грошової допомоги УВКБ ООН.

•

19 травня УВКБ ООН доставило набори для екстреного ремонту житла, включаючи деревину та брезент, для
надання допомоги населенню з базовим ремонтом житла, а також з такі предметами домашнього побуту, як
матраци та ковдри, більш ніж 1000 сім’ям у місті Гостомель, яке постраждало під час найзапекліших бойових дій.

•

УВКБ ООН продовжує докладати всіх зусиль, щоб доставити допомогу в найбільш постраждалі райони за
допомогою гуманітарних конвоїв. 16 травня УВКБ ООН доставило такі предмети допомоги, як ліжка та ковдри, для
1000 людей у Харкові.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД
РЕАГУВАННЯ

Реагування УВКБ ООН
спрямоване на
охоплення

4,3 млн осіб*
1,2 млн осіб
отримає допомогу з
питань захисту та
інформацію.

1,5 млн осіб
буде забезпечено
товарами першої
необхідності та
непродовольчими
товарами.

1,08 млн осіб
отримає багатоцільову
грошову допомогу.

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

40 центрів
тимчасового прийому та
місць компактного
проживання

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

* Цілі залежать від
задоволення вимог щодо
фінансування, описаних нижче.

УВКБ ООН та партнери продовжують регулярний моніторинг на кордоні спільно з місцевою
владою та Державною прикордонною службою. Команда, яка працює там, надає
інформацію, допомогу та консультації цивільним особам, які перетинають кордон в Україну
та з неї. ©УВКБ ООН

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
переглянутійДодатковій апеляції. (Виключає вимоги до фінансування для
програм УВКБ ООН щодо надання притулку та осіб без громадянства.)

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

