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УВКБ ООН продовжує тісно співпрацювати з місцевими партнерами і надавати їм підтримку в доставці товарів першої необхідності для переміщених осіб, які її
потребують. Протягом попередніх тижнів 500 ВПО отримали такі предмети, як матраци, спальні мішки, подушки та гігієнічні набори у шести місцях компактного
проживання (МКП) Дніпропетровської області від НУО «Місія Проліска». © НУО «Місія Проліска»

6,6
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

Ситуація в Україні залишається нестабільною та надзвичайно
небезпечною, оскільки війна триває вже шостий місяць.
Величезні виклики постають перед цивільним населенням у
районах, які за останні кілька днів зазнали різкого збільшення
авіаударів та обстрілів, особливо на півдні країни.
Після попереднього незначного зменшення загальної кількості
внутрішньо переміщених осіб в Україні, за оцінками МОМ, ця
кількість знову зросла до 6 645 000 ВПО в країні. Ця цифра
значною мірою спричинена новими переміщеннями на Сході,
Півдні та Півночі України.
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. Люди 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.
Заходи з 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.
Надаючи негайну допомогу тим, хто тікає від війни, УВКБ ООН
тісно співпрацює з місцевими та національними партнерами з
метою створення основи для відновлення та довгострокових
рішень та задля того, щоб наші заходи реагування ефективно
зміцнювали та доповнювали національні системи. Створення
сприятливих умов для забезпечення стійкості на місцевому рівні
й надалі займатиме центральне місце у діяльності УВКБ ООН.

Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З
РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ:

Майже 1,6 млн особам
на сьогодні було надано
допомогу.
450 078 осіб отримали адресну
допомогу з питань захисту та
інформацію у прикордонних пунктах,
центрах транзиту і прийому та на
гарячих лініях.
УВКБ ООН надало грошову допомогу

436 000 осіб для підтримки їх
основних потреб.

647 511 осіб
отримали предмети першої
необхідності, одяг та продовольчу
допомогу.

128 335 осіб отримали допомогу
завдяки 160 гуманітарним
конвоям, які були доставлені в
найбільш постраждалі райони.

85 207 спальних місць
створено/удосконалено з такими
предметами, як ліжка та матраци,
загалом в 278 центрах
тимчасового прийому та місцях
компактного проживання (МКП).
*Доставлено разом з партнерами
з 24 лютого по 1 серпня 2022 року

ОСНОВНІ
ПОДІЇ ТИЖНЯ
ТИЖНЯ:
ОСНОВН ПОДІЇ

Реагування на
надзвичайну ситуацію

ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ > 3 СЕРПНЯ Цілі
2022
РОКУ
до кінця
серпня

Реагування УВКБ
ООН спрямоване на
охоплення

Ремонтування будинків напередодні зими підтримує
вразливі сім'ї, які проживають на непідконтрольних уряду
територіях Луганської області.
Незважаючи на складну безпекову ситуацію на
непідконтрольних уряду територіях Луганської області,
УВКБ ООН завершило проект житлової допомоги для
вразливих сімей, які проживають у селі Маломиколаївка.
Завдяки проведеній заміні близько 1100 квадратних метрів
покрівельних покриттів та покрівельних конструкцій,
пошкоджених внаслідок обстрілу, майже 50 осіб похилого
віку та вразливих осіб у двох багатоповерхових будинках
тепер можуть жити у покращених умовах із дахом над
головою. Мати тепле та гідне житло є особливо важливим
з огляду на наближення зими.

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.

Фото зверху демонструє пошкоджений
обстілами дах. На фото внизу зображений
відремонтований дах. © УВКБ ООН

Діяльність УВКБ ООН та його НУО партнерів в період з 26 липня по 1 серпня:
•

Після звернення про підтримку від місцевих органів влади в громадах, які, як очікується, будуть приймати
нових ВПО із районів, охоплених військовим наступом, у Кіровоградській області було заздалегідь
підготовлено 500 наборів з непродовольчими товарами, які будуть розподілені між новоприбулими.

•

28 липня було надано 200 наборів для екстреного ремонту житла для проведення ремонтних робіт у
гуртожитках, в яких перебували понад 300 ВПО у Дніпрі, які були пошкоджені через ракетні удари 15 липня.
В результаті вибуху були знищені всі вікна і завдано значної шкоди дахам трьох гуртожитків, де проживали
ВПО.

•

•

Проведено 60 моніторингових візитів на пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією
та Молдовою. Під час візитів особам, які перетинають кордон та потребують допомоги, було надано понад
300 послуг із захисту, включаючи консультування, правову допомогу та соціальний супровід.
25 липня у Житомирі відкрився новий центр з реєстрації на програму багатоцільової грошової допомоги.
Спільно з житомирською місцевою владою було розпочато інформаційну кампанію з інформування громад про
програму, яка підтримуватиме вразливих ВПО у задоволенні їхніх базових потреб.

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 осіб
отримають підтримку,
надану службами СССМ
в місцях компактного
проживання.
* Цілі залежать від
задоволенняя 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: Мегумі Аояма, з питань звітності, aoyamam@unhcr.org; Меган Фроенер, з питань зовнішніх зв'язків, froehner@unhcr.org

