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ОПЕРАТИВНИЙ КОНТЕКСТ 

▪ Активні бойові дії продовжують завдавати значних збитків мирним жителям 

Сходу та Півдня України. Постійне пошкодження цивільної інфраструктури лише 

посилює проблеми з підготовкою до зими – більше пошкоджених будівель і 

будинків потребують критичного ремонту. 

▪ 6 вересня уряд України повідомив про те, що понад 60 тисяч людей було 

евакуйовано протягом місяця з Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської та 

Запорізької областей на Сході та Півдні – переважно це діти, жінки, маломобільні 

громадяни та люди похилого віку, додатково до тих, хто вже евакуювався з 

Донецької області в порядку обов’язкової евакуації. 

▪ Ситуація з безпекою на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишається 

напруженою і директор МАГАТЕ закликає до створення зони ядерної та фізичної 

безпеки навколо ЗАЕС. 

ОСНОВНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ 

▪ Продовжувалась підтримка громад, що найбільше потребують допомоги, які 

перебувають у сильно постраждалих і важкодоступних районах. У складі 

гуманітарного конвою ООН УВКБ ООН доставило 5 тонн брезенту та гігієнічні 

набори для 5000 людей у Часів Яр та навколишні міста Донецької області. Ці 

прифронтові населені пункти піддаються безперервним обстрілам і бойовим діям.  

▪ До постраждалих районів Херсонської області доставлено 400 наборів для 

екстреного ремонту житла для забезпечення швидкого ремонту пошкоджених 

будинків. Понад 1000 наборів для екстреного ремонту житла було доставлено у 

найбільш постраждалі райони Дніпропетровської та Сумської областей. УВКБ 

ООН має на меті розповсюдити 35 000 наборів для більш ніж 100 000 людей до 

кінця року.  

▪ Роздача технічного обладнання, такого як ноутбуки та робочі станції для 

підтримки потенціалу місцевих органів соціального захисту в Івано-Франківській, 

Харківській, Одеській та Вінницькій областях для обслуговування ВПО та 

постраждалого від конфлікту населення. 

▪ 700 ВПО у місцях компактного проживання та у віддалених районах у 

Закарпатській та Івано-Франківській областях отримали зимові речі, такі як ковдри 

з високою термоізоляцією, спальні мішки та термоси в рамках підготовки до 

настання низьких температур. 

ГУМАНІТАРНІ КОНВОЇ 

154 992 особи отримали допомогу 

через 258 доставлені гуманітарні конвої 

у важко постраждалі райони. 

ПРЕДМЕТИ ПЕРШОЇ 
НЕОБХІДНОСТІ 

815 401 осіб отримали непродовольчі 

товари першої необхідності, одяг, 
продовольчу допомогу. 

6,98 
мільйонів 
Внутрішньо 

переміщених 

осіб в Україні* 

17,7 
мільйонів 
Людей, які 

терміново 

потребують 

гуманітарної 

допомоги та 

захисту**  

Джерело: *Міжнародна 
організація з міграції; Flash Appeal 
Ukraine (березень-грудень 2022) 

Більше 2,1 мільйонів людей 

отримали допомогу на сьогодні 

ЗАХИСТ 

713 058 осіб отримали адресну 

допомогу із захисту та інформацію на 
прикордонних пунктах, у транзитних 
центрах, центрах тимчасового прийому 
ВПО та на гарячих лініях. 

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ  
В УКРАЇНІ 
Заходи реагування УВКБ ООН 

Щотижневий огляд наданої допомоги  

14 вересня 2022 

 

ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ У ЦИФРАХ 

 

КЛЮЧОВІ 

ЦИФРИ: 

 

77-річну Зою евакуювали з дому в Донецькій області до центру розміщення людей з інвалідністю у м. Дніпро. Партнер УВКБ ООН 
«Проліска» надає індивідуальну підтримку Зої у соціальних питаннях і передала їй такі необхідні речі, як ковдри, подаровані IKEA, щоб їй 
було тепло взимку. © НУО «Місія «Проліска».    

Доставлено разом із партнерами з 24 лютого по 12 вересня 

НАБОРИ ДЛЯ РЕМОНТУ ЖИТЛА 

31,406 людей отримали набори для 

ремонту житла для захисту будинків від 
негоди.  

ГРОШОВА ДОПОМОГА 
УВКБ ООН надало грошову допомогу 

559 248 особам, щоб  

задовольнити їх основні потреби*.  

* Остаточна цифра допомоги підлягає звітності 
щодо звірки за підсумками року. 

ПРЕДМЕТНА ДОПОМОГА ЦЕНТРАМ 

106 927 спальних місць були покращені 

за допомогою ліжок та матраців у 387 

центрах тимчасового прийому та місцях 
компактного проживання (МКП). 

ЖИТЛО  

1001 спальне місце було 

новостворене або вдосконалене завдяки 
будівельним роботам у МКП. 

https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://www.minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-potik-lyudey-yaki-evakuyuyutsya-z-tot-zrostaye-shchodnya
https://www.iaea.org/newscenter/statements/director-generals-statement-on-serious-situation-at-ukraines-zaporizhzhya-nuclear-power-plant
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1567538156274073602
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1567538156274073602


 
 

 

 

    

 

 

▪ будинки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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

Реагування УВКБ 
ООН спрямоване на 

охоплення 

4,3 млн осіб* 
*Цілі залежать від 
задоволення фінансових 
вимог.  

 
 
 

 

1,08 млн осіб 
отримають багатоцільову 
грошову допомогу. 

Реагування на надзвичайні 

ситуації 

Цілі до кінця грудня 

КОРОТКО ПРО ЗАХОДИ 
РЕАГУВАННЯ 

 

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

140 тисяч людей  
отримають підтримку з 
житлових питань, у тому 
числі шляхом ремонту та 
утеплення 

8200 будинків 

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

 

 

 

 

 

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

Перший із багатьох відремонтованих 
будинків – УВКБ ООН розширює 
програми підготовки до зими 

Минулого тижня в Макарові Київської області 

завершився ремонт першого із багатьох 

будинків, які планується відремонтувати для 

підтримки сімей, чиї будинки постраждали 

внаслідок обстрілів.  Ремонт включав утеплення 

будинків завдяки встановленню нових дахів та 

ремонт зруйнованих вікон і стін, щоб сім’ї могли 

залишатися в теплих домівках у суворі зимові 

місяці. 

Готуючись до зими, УВКБ ООН працює над 

ремонтом та утепленням приблизно 8200 

будинків для сімей, що відносяться до найбільш 

вразливих груп населення, по всій країні. 

 

ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 

▪ Відвідайте Портал оперативних даних України для перегляду інших інформаційних 
продуктів тут. 

▪ Регіональні короткі огляди УВКБ ООН щодо ситуації в сусідніх країнах, а також в Україні 

можна знайти тут. 

▪ Інформаційну платформу моніторингу з питань захисту в Україні можна знайти тут. 

▪ УВКБ ООН Кластер CCCM картографування місць компактного проживання тут 

 

УВКБ ООН вдячне за важливу підтримку, надану донорами, які зробили внесок для реагування на цю надзвичайну ситуацію. Враховуючи величезні потреби, розширені 

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

 

В будинку в м. Макарів Київської області 
встановили новий дах та вікна. © УВКБ ООН 

mailto:aoyamam@unhcr.org
mailto:froehner@unhcr.org
https://data.unhcr.org/en/country/ukr/751?secret=unhcrrestricted
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95460
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95366
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal

