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ПРЕСАНОНС
БРИФІНГ ЩОДО СПРИЧИНЕНОЇ ВІЙНОЮ ГУМАНІТАРНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
ТА ДОПОМОГИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
ДОПОВІДАЧІ:
Савіано Абреу, Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС
ООН)
Вікторія Андрієвська, Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців (УВКБ ООН)
Маргарет Харріс, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
Пол Антем, Всесвітня продовольча програма (ВПП)
Вікторія Михальчук, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН
(ФАО)
ПОДІЯ:

Обговорення гуманітарної ситуації в Україні та заходів гуманітарних
організацій для підтримки постраждалих унаслідок війни

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:

18 травня 2022 р., 9:30 (за східноєвропейським часом)

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Медіацентр «Україна», площа Ринок 32, м. Львів та онлайн.
Інтенсивні бойові дії продовжують спричиняти страждання, смерті та значні руйнування цивільної
інфраструктури по всій Україні, від чого зокрема особливо потерпають мешканці сходу та півдня
країни. Через війну сотні тисяч людей змушені були залишити рідні місця, а в найбільш
постраждалих районах понад два місяці люди жили майже без доступу до харчових продуктів, води,
електрики, газопостачання та медичних послуг під постійною загрозою бомбардувань.
Під час медіабрифінгу УКГС ООН розповість про погіршення ситуації та зусилля і складнощі
надання допомоги людям, життя яких докорінно змінила війна. ВООЗ повідоме про руйнувань
медичних закладів та труднощів отримання медичних послуг мешканцями України. УВКБ ООН
розповість про надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам та іншим
постраждалим унаслідок війни. ВПП та ФАО повідомлять про вплив воєнних дій на виробництво
харчових продуктів та продовольчу безпеку в Україні та заходи підтримки постраждалих людей.
Брифінг проводитиметься онлайн англійською та українською та в Медіацентрі у Львові.

***
За додатковою інформацією просимо звертатись до:
Савіано Абреу, УКГС ООН: +380 681 334 432, WhatsApp/Signal: +254 780 530 141, deabreuisidoro@un.org
Вікторія Грубась, УКГС ООН: +380 50 382 4541, viktoriya.hrubas@un.org
Пресрелізи УКГС ООН доступні на сайті www.unocha.org або www.reliefweb.int.
Місією Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних справ (УКГС) є координація глобальних заходів
реагування на надзвичайні ситуації задля збереження життя і захисту населення у ситуації гуманітарної кризи. Ми виступаємо за
ефективну роботу всіх сторін у відповідності до гуманітарних принципів задля загального блага.
www.unocha.org

