ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ
В УКРАЇНІ
Заходи реагування УВКБ ООН
Огляд наданої допомоги
6 червня 2022 року
31 травня 2022 року Представниця УВКБ ООН відвідала місця в Запоріжжі, які постраждали від обстрілів 25 травня. Людям, чиї домівки були пошкоджені внаслідок
недавнього обстрілу, було надано набори для екстреного ремонту житла. ©УВКБ ООН/Вікторія Андрієвська

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 (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

Вже більше 100 днів триває війна в Україні і 20% території країни, за
даними української влади, тимчасово окуповані, а на сході України
тривають запеклі бої. Продовжують надходити повідомлення про
авіаудари та ракетні обстріли в багатьох областях, у тому числі в
Києві, 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 1,3 мільйона 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.

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З
РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ:

На сьогодні допомогу
було надано загалом
1,3 млн осіб.
263 150 осіб отримали адресну
допомогу з питань захисту та
інформацію у прикордонних пунктах,
центрах транзиту і прийому та на
гарячих лініях.

516 251 особа зареєструвалася у
програмі грошової допомоги та

166 630 осіб вже отримали свої

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).

502 386 осіб

Надаючи негайну допомогу тим, хто тікає він 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.

84 550 осіб отримали допомогу

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

перші виплати.

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

завдяки гуманітарним конвоям, які
були доставлені в найбільш
постраждалі райони.

63 688 спальних місць
створено/удосконалено загалом в

182 місцях тимчасового прийому
та місцях компактного проживання.
*Доставлено разом з партнерами з 24 лютого по 6
червня 2022 року

ОСНОВНІПОДІЇ
ПОДІЇТИЖНЯ
ТИЖНЯ
ОСНОВН
•

•

Реагування на
надзвичайну ситуацію
до кінця
серпня
ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ > 6 ЧЕРВНЯ Цілі
2022
РОКУ

З 30 травня по 3 червня Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг відвідала Полтаву,
Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, а також н.п. Калинівка та Козятин у Вінницькій області, де зустрілася з місцевою
владою, неурядовими організаціями та ВПО, щоб почути про їхні потреби та занепокоєння та обговорити
продовження співпраці задля задоволення потреб у захисті та житлі людей, які постраждали внаслідок війни.
1 червня, у День захисту дітей в Україні, УВКБ ООН та його НУО партнери організували для дітей-ВПО у
Чернівцях, Львові та Ужгороді заходи та розважальні програми, такі як уроки мистецтва, малювання по
обличчю, спів у караоке та шоу бульбашок. Партнери УВКБ ООН з неурядових організацій також провели
заходи із підвищення обізнаністі з питань, пов’язаних із захистом дітей, та надали консультації окремим
особам. Так, у Харкові ГО «Проліска» провела групові та індивідуальні психологічні консультації з 40
дорослими та 92 дітьми.

•

З 24 лютого НУО партнери УВКБ ООН надали психосоціальну підтримку майже 25 000 людям. Серед
психологічних проблем виділили емоційні розлади, агресію, смуток, психосоматичні прояви, розлади
харчування та сну.

•

З початку надзвичайної ситуації УВКБ ООН та його НУО партнери надали юридичні консультації понад 15
000 осіб, правову допомогу понад 12 000 осіб, соціальний супровід майже 7 000 осіб, а також консультації та
інформацію щодо захисту для понад 105 000 осіб. Занепокоєння, які найчастіше висловлюють особи, яким
надаються консультації, стосуються питань медичної допомоги, соціальних послуг, працевлаштування та
пошуку житла.

•

УВКБ ООН продовжує докладати всіх зусиль, щоб доставити допомогу в найбільш постраждалі райони за
допомогою як своїх гуманітарних конвоїв, так і міжівідомчих. З 24 лютого 2022 року УВКБ ООН доставило
предмети першої необхідності до 47 населених пунктів у 13 областях за допомогою 68 конвоїв.

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

40 центрів тимчасового
прийому та місць
компактного проживання

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

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

1 червня 2022 року, у День захисту дітей в Україні, партнер УВКБ ООН ГО «Неємія»
організував захід для дітей-ВПО в Закарпатській області. ©Неємія

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.)

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

