ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В
УКРАЇНІ
Заходи реагування УВКБ ООН
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Огляд наданої допомоги
29 серпня 2022 року
Евакуйовані особи у транзитному центрі для ВПО «Епіцентр» у Запоріжжі 28 серпня. Партнер УВКБ ООН «Проліска», надає ряд послуг із захисту, включаючи
психосоціальну підтримку, та надає непродовольчі товари, такі як одяг та предмети гігієни. Щодня до Запоріжжя евакуюється понад 2 000 осіб. © УВКБ ООН /Ярослав
Березовський

6,9
мільйонів
Внутрішньо
переміщених осіб в
Україні*

17,7
мільйонів
Осіб, які терміново
потребують
гуманітарної
допомоги та захисту**
Джерело: *Міжнародна організація з
міграції; **Flash Appeal Ukraine (березеньгрудень 2022 р.)

Додаткова інформація
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

24 серпня зберігалася напруженість по всій території
України через загрозу можливих обстрілів, коли країна
відзначала 31 рік незалежності від Радянського Союзу.
Повідомляється, що близько 25 мирних жителів, включаючи
дітей, загинули в результаті авіаудару по залізничній станції
Чаплине.
Цей же день, 24 серпня, позначив шість місяців з початку
війни, і Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй провела
засідання, на якому виступили Генеральний секретар та
президент Зеленський. Зі спільною заявою виступили також
держави, які підтверджують солідарність з народом України.
Як повідомлялося, 25 серпня Запорізьку атомну
електростанцію тимчасово відключили від основної
енергомережі
через
обстріли
ключових
об'єктів
інфраструктури навколо станції. Цей інцидент призвів до
великомасштабного відключення електроенергії та викликав
побоювання з приводу розплавлення реактора та пов'язаної
з цим можливої радіаційної аварії.
27 та 28 серпня Представник УВКБ ООН Кароліна Ліндхольм
Біллінг окремо зустрілася з новопризначеним губернатором
Херсонської області та першим заступником Голови
Запорізької області, щоб обговорити їхні виклики,
включаючи допомогу евакуйованим та ризики, пов'язані з
атомною електростанцією, а також потреби на зиму.
Під час свого нещодавнього візиту заступник Верховного
комісара УВКБ ООН Келлі Клементс розповіла виданню The
Kyiv Post про ситуацію в Україні та наслідки для біженців та
внутрішньо переміщених осіб. Вона підтвердила підтримку
УВКБ ООН Уряду у реагуванні на потреби його людей.

Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З
РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ:
Понад 1,76 млн осіб
на сьогодні день було надано
допомогу.

505 385 осіб отримали адресну
допомогу з питань захисту та
інформацію у прикордонних пунктах,
центрах транзиту і прийому та на
гарячих лініях.
Наразі УВКБ ООН надало грошову
допомогу для 535 579 осіб
для підтримки їх основних потреб*.

723 619 осіб отримали товари
першої необхідності, одяг,
матеріали для укриття та
продовольчу допомогу.

147 842 осіб отримали допомогу
завдяки 241 гуманітарному
конвою, що були доставлені в
найбільш постраждалі райони.

1 001 спальних місць було
створено або вдосконалено завдяки
будівельним роботам в місцях
компактного проживання (МКП).
*Доставлено разом з партнерами з 24 лютого
по 29 серпня 2022 року
*Остаточна цифра наданої допомоги підлягає
звітуванню щодо звірки за підсумками року.

ОСНОВНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ:
Набори для екстреного ремонту та матеріали для укриття
забезпечують швидку та термінову підтримку в житлових питаннях.

Матеріали з набір для екстренного
ремонту житла вивантажуються з
вантажівки в Одеській області ©УВКБ
ООН / «Десяте квітня»

Реагування на
надзвичайну ситуацію
Цілі до кінця серпня

Реагування УВКБ
ООН спрямоване на
охоплення

У рамках реагування на житлові питання, УВКБ ООН та його
партнери розподіляють набори та матеріали для екстреного
ремонту житла серед домогосподарств, які постраждали від
конфлікту.

4,3 млн осіб*

Ці набори та матеріали для надання надзвичайної допомоги
полегшують термінове та швидке відновлення будинків людей. Вони
складаються в основному з пластикової плівки, дерева та кріплень і
можуть бути швидко і гнучко використані в будь-якому місці, до
якого є доступ. Напередодні зими ці комплекти забезпечують захист
від вітру і дощу і дають теплоізоляцію від холоду.

отримає допомогу з
питань захисту та
інформацію.

Цього тижня в Одеській та Миколаївській областях 169
домогосподарств, які постраждали від конфлікту, отримали
підтримку від партнера УВКБ ООН «Десяте квітня» у вигляді
матеріалів для ремонту домівок.

• Для підтримки місцевих громад у Миколаївській області, які приймають ВПО, УВКБ ООН на прохання
миколаївської обласної влади доставило понад 6 000 непродовольчих товарів, включаючи матраци,
подушки, кухонні набори, ковдри, каністри та сонячні лампи. Допомога була надана в рамках спільної місії,
проведеної протягом останнього тижня гуманітарними організаціями для доставки життєво необхідних
товарів.

• У рамках зусиль, спрямованих на підтримку органів державної влади, партнер УВКБ ООН Stabilization
Support Services надав технічне обладнання (ноутбуки, багатофункціональні пристрої, Wi-Fi роутери тощо)
Департаменту соціального захисту населення у м. Кропивницький. Цей відділ обслуговує понад 12 000
нещодавно переміщених осіб.

• Щодня надається різна допомога новоевакуйованим зі сходу. На дніпровському залізничному вокзалі
новоприбулі ВПО із Запорізької, Херсонської та Донецької областей отримують психосоціальну підтримку
та місце для ночівлі від партнера УВКБ ООН «Проліска». У Кропивницькому, в Кіровоградській області,
партнер УВКБ ООН ГО «Десяте квітня» надавав юридичні консультації, психосоціальну підтримку та
консультації з питань захисту.

• Напередодні зими критерії багатоцільової грошової допомоги були розширені і зараз включають також
осіб, які постраждали від конфлікту та відповідають критеріям, які дають право на отримання такої
допомоги.

1,2 млн осіб

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

1,08 млн осіб
отримає багатоцільову
грошову допомогу.

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

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

40 центрів тимчасового
прийому та місць
компактного проживання
(МКП)
* Цілі залежать від
задоволення фінансових
вимог, описаних нижче.

Враховуючи величезні потреби,
розширені масштаби та обсяги
гуманітарного реагування, УВКБ ООН
продовжує шукати підтримки для
надання допомоги в Україні у
переглянутій Додатковій апеляції.

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

