ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В
УКРАЇНІ
Заходи реагування УВКБ ООН
Огляд наданої допомоги
27 липня 2022

Діти-переселенці, які проживають у місці компактного проживання (МКП) у Вінниці, отримують підтримку через терапевтичні заняття, які проводить НУО партнер
УВКБ ООН «Проліска». Заняття позитивно позначилися на їхньому здоров'ї та поведінці після відчутного руйнівного впливу війни. 20 липня 2022 року.© УВКБ ООН

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 (березеньсерпень 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.

Війна триває вже шостий місяць, бойові дії продовжують сильно
впливати на східну і південну частини України. В Одесі,
наприклад, ракети влучили в портову зону через день після
підписання підтриманої ООН Чорноморської зернової ініціативи,
яка формалізувала угоду про відновлення експорту зерна морем.
Люди повертаються додому, але водночас очікуються нові хвилі
переміщення через відсутність безпеки, а також газу та води у
постраждалих районах. УВКБ ООН продовжує надавати
допомогу та послуги якомога ближче до місць, де проживають
або куди переїхали люди.
Наразі завдяки заходам з реагування УВКБ ООН охоплено майже
1,6 мільйона людей, які отримали послуги з питань захисту,
грошову допомогу та предмети першої необхідності для
задоволення нагальних потреб, а також житлову підтримку
щодо тимчасового ремонту пошкодженого житла задля захисту
людей від наслідків бойових дій та покращення умов у центрах
тимчасового прийому ВПО та місцях компактного проживання
(МКП).
Надаючи негайну допомогу тим, хто тікає від війни, УВКБ ООН
також прагне до довгострокових рішень та поєднує гуманітарні
заходи та заходи з розвитку з самого початку. УВКБ ООН тісно
співпрацює з місцевими та національними партнерами з метою
створення основи для відновлення та задля того, 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, аби
допомогти людям впоратися з настанням мінусових температур.
УВКБ ООН розширить програми, які дозволять ВПО, особам, які
постраждали від конфлікту, та особам, які повертаються,
отримати доступ до безпечного, теплого та гідного житла
протягом зимових місяців.

Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З
РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ:

1,6 млн

Майже
особам
на сьогодні було надано допомогу

422 129 осіб отримали адресну
допомогу з питань захисту та
інформацію у прикордонних пунктах,
центрах транзиту і прийому та на
гарячих лініях.
УВКБ ООН виділило грошову допомогу

436 000 осіб для забезпечення їх
основних потреб.

614 580 осіб
отримали предмети першої
необхідності, одяг та продовольчу
допомогу.

24 657 осіб отримали набори
УВКБ ООН для екстреного ремонту
житла та підтримку з ремонтом та
захистом пошкоджених будинків.

113 500 осіб отримали допомогу
завдяки 135 гуманітарним
конвоям, які були доставлені в
найбільш постраждалі райони.
*Доставлено разом з партнерами з
24 лютого по 25 липня 2022 року

ОСНОВНІ
ПОДІЇ ТИЖНЯ
ТИЖНЯ:
ОСНОВН ПОДІЇ

Керівник Вінницького регіонального офісу УВКБ ООН
відвідує будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу, щоб
оцінити потреби. © УВКБ ООН

Реагування на
надзвичайну ситуацію
до кінця серпня
ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ > 27 ЛИПНЯ Цілі
2022
РОКУ

Швидке реагування: негайна екстрена підтримка місцевої
влади після ракетних ударів. Внаслідок обстрілу в центрі
Вінниці 14 липня було пошкоджено понад 700 квартир у
понад 70 будинках, у тому числі приватних будинках –
пошкодження стін, розбиті вікна. У тісній координації з
місцевою владою УВКБ ООН та Кластер з житлових
питань змогли швидко надати брезенти та покрівельні
матеріали, щоб допомогти захистити та відремонтуват
emergency sdhи пошкоджені будівлі.
У Дніпрі ракета влучила в МКП на заводі Південмашу, де
станом на 15 липня проживали понад 160 переселенців.
Предмети допомоги та матеріали для укриття були
розподілені як негайне реагування для підтримки
постраждалих.

•

•

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

Діяльність УВКБ ООН та його НУО партнерів в період з 18 по 25 липня:
•

Реагування УВКБ
ООН спрямоване на
охоплення

За останній тиждень 673 особи отримали індивідуальну та групову психосоціальну підтримку у
Дніпрі після нещодавніх ракетних ударів. У Вінниці 358 осіб скористалися послугами захисту,
такими як соціальний супровід, психологічні консультації та групові сеанси психосоціальної
підтримки. УВКБ ООН та партнери значно збільшують доступність першої психологічної
допомоги тим, хто постраждав від війни.
У рамках поточних зусиль з екстреної підтримки з питань житла та для покриття потреб,
визначених місцевою владою, цього місяця партнерам у Київській, Одеській, Миколаївській та
Дніпропетровській областях було відправлено 1 150 наборів для екстреного ремонту житла.
УВКБ ООН продовжує проводити технічну оцінку потреб потенційних МКП у тісній координації з
місцевими органами влади.
УВКБ ООН продовжує покращувати умови на пунктах пропуску на кордоні, включаючи
інформаційну підтримку. За погодженням з Державною прикордонною службою на
Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Старокозаче» в Одеській області було
встановлено інформаційні cтенди з матеріалами щодо захисту, де щодня в середньому
перетинають кордон близько 1 000 осіб. Крім того, з 18 по 25 липня було здійснено 63
моніторингові візити до пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною,
Румунією та Молдовою.

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 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, froehner@unhcr.org; Мегумі Аояма, з питань звітності
aoyamam@unhcr.org

