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У значній частині Одеської області житлові будинки зазнали серйозних руйнувань. У період з 10 по 14 липня УВКБ ООН провело технічну оцінку постраждалих 
районів в області – Сергіївка, Арциз, Маяки, Затока та Нова Дофінівка задля планування надання екстреної житлової допомоги та проведення можливого ремонту 
житла.© УВКБ ООН

Запеклі бойові дії на сході країни та смертоносні ракетні обстріли 

призвели минулого тижня до ще більших руйнувань та 

катастрофічних наслідків для населення України у низці регіонів 

країни. 14 липня російські ракети влучили в місто Вінниця далеко від 

нинішньої лінії фронту на сході та півдні, в результатті чого загинули  

понад 20 мирних жителів, у тому числі діти. Після цього 15 липня м. 

Дніпро, яке розташоване у центральній частині країни, було 

обстріляне, внаслідок чого кількість жертв зросла. Бойові дії 

зруйнували об'єкти критичної інфраструктури в Запоріжжі, 

Миколаєві та в кількох районах Донецької області, залишивши 

мільйони людей без доступу до основних послуг, таких як послуги з 

охорони здоров'я, водопостачання, постачання електроенергії та 

газу. 

УВКБ ООН продовжує надавати допомогу та послуги якомога 

ближче до місць, де проживають або куди переїхали люди. На 

сьогодні заходами з реагування УВКБ ООН охоплено близько 1,6 

мільйонів людей, які отримали послуги з питань захисту, грошову 

допомогу та предмети першої необхідності для задоволення 

нагальних потреб, а також підтримку щодо тимчасового ремонту 

пошкодженого житла та створення або покращення спальних 

приміщень у центрах тимчасового прийому та місцях компактного 

проживання (МКП). 

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 

працює над тим, 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 до настання 

морозів. УВКБ ООН працює над збільшенням масштабів робіт з 

ремонту пошкоджених будинків, забезпечивши встановлення 

належного утеплення, розширенням масштабів ремонту МКП, 

розподіленням опалювальних приладів та інших предметів, 

пристосованих до зимових умов, а також грошової допомогт для 

оплати житла та комунальних послуг.  

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 (березень-
серпень 2022 р.) 

На сьогодні допомогу було 

надано майже 1,6 млн осіб 

422 129 осіб отримали адресну 

допомогу з питань захисту та 
інформацію у прикордонних пунктах, 
центрах транзиту і прийому та на 
гарячих лініях. 

625 577 осіб  

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

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ 
Заходи реагування УВКБ ООН 

Огляд наданої допомоги  
 

19 липня 2022 

 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З 

РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ: 

107 525 осіб отримали допомогу 

завдяки 127гуманітарним конвоям, 

які були доставлені в найбільш 
постраждалі райони. 

85 207 спальних місць 

створено/удосконалено загалом в   

278 місцях тимчасового прийому 

та місцях компактного проживання. 

550 244 особи зареєструвалися у 

програмі грошової допомоги 

391 372 осіб отримали свої 

виплати. 

*Доставлено разом з партнерами з 24 лютого 
по 17 липня 2022 року 

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 

доступнатут. 

УВКБ ООН Кластер CCCM: 

картографування місць 

компактного проживання 

ВПО можна знайтитут 

Додаткова інформація 

https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122562
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122562
https://reporting.unhcr.org/document/2860
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://reporting.unhcr.org/document/2729
https://reliefweb.int/report/ukraine/idp-collective-sites-mapping-ukraine-28-april-2022


 
 

 

 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

 

 

ОСНОВН ПОДІЇ ТИЖНЯ 

 

 

 

1,2 млн осіб 
отримає допомогу з 
питань захисту та 
інформацію. 

1,5 млн осіб  

буде забезпечено 
товарами першої 
необхідності та 
непродовольчими 
товарами. 

Реагування УВКБ 
ООН спрямоване на 

охоплення 

4,3 млн осіб  

* Цілі залежать від 
задоволення фінансових вимог, 

описаних нижче. 

1,08 млн осіб 
отримає багатоцільову 
грошову допомогу. 

 Реагування на 

надзвичайну ситуацію 

Цілі до кінця серпня 
ОСНОВНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ:   

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

40 центрів 
тимчасового прийому та 
місць компактного 
проживання  

Діяльність УВКБ ООН та його НУО партнерів в період з 11 по 17 липня: 

• Понад 1 200 ВПО в Закарпатській та Івано-Франківській областях отримали такі предмети, як ковдри, матраци, 

спальні мішки, кухонні набори та гігієнічні набори для підтримки своїх базових потреб. УВКБ ООН продовжує 

доставляти предмети першої необхідності для ВПО по всій Україні, а також для постраждалих від конфлікту 

людей у сильно зруйнованих районах. 

• 429 ВПО та особи, постраждалі від конфлікту, протягом тижня отримали індивідуальну та групову 

психосоціальну підтримку в Дніпропетровській області, в тому числі з питань захисту дітей та гендерно 

обумовленого насильства. Ще 414 ВПО у Чернівцях, Закарпатті та на прикордонних пунктах пропуску отримали 

правову допомогу та консультації, пов'язані з документуванням зруйнованого майна, реєстрацією ВПО, видачею 

паспортів, соціальними виплатами та пенсіями. 

• Моніторингові місії були здійснені у такі населені пункти, як Мала Рогань, Вільхівка, Степанки та Бісквітне 

Харківської області, розташовані на кордоні між Україною та Російською Федерацією. На основі оцінок УВКБ 

ООН надасть допомогу для ремонту сильно пошкоджених об'єктів інфраструктури та збільшить послуги 

захисту, доступні постраждалим громадам. 

• Кластер з питань захисту, Кластер з житлових питань та непродовольчої допомоги та CCCM Кластер  на чолі з 

УВКБ ООН спільно з Освітнім кластером під керівництвом ЮНІСЕФ розробили Методичну записку щодо 

підтримки переїзду ВПО з центрів тимчасового прийому та МКП, розташованих у навчальних закладах до 

початку нового навчального року, та знайти для них альтернативні житлові рішення спільно з місцевою та 

регіональною владою. 

 

УВКБ ООН, яке очолює кластер з питань житла та 

непродовольshelter assistanceчих товарів, відіграло 

центральну роль у підготовці Плану пріоритетних закупівель 

та ремонту в підготовці до зими. Оскільки зимові температури 

можуть різко впасти до -20 градусів Цельсія в деяких частинах 

країни, мільйони людей, які живуть в не відповідних 

стандартам умовах або без достатньої теплоізоляції, чи 

доступу до опалення, відчують серйозний вплив погодних 

умов. Раннє планування має важливе значення для 

забезпечення теплих, безпечних та гідних умов життя 

постраждалих людей до настання зими. План описує 

багатосекторне реагування, спрямоване на надання  життєво 

необхідної допомоги для захисту найбільш вразливих верств 

населення. 

 

Враховуючи величезні потреби, 

розширені масштаби та обсяги 

гуманітарного реагування, УВКБ 

ООН продовжує шукати підтримки 

для надання допомоги в Україні у 

переглянутій Додатковій апеляції.   

 

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

mailto:aoyamam@unhcr.org
mailto:froehner@unhcr.org
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal

