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ОПЕРАТИВНИЙ КОНТЕКСТ 

▪ Умови безпеки на сході та півдні залишаються жахливими, що спонукає 

владу продовжити обов'язкову евакуацію частини Харківської, 

Миколаївської та Запорізької областей. 

▪ Оскільки бойові дії тривають по Україні, у кількох областях збільшується 

кількість ВПО. Згідно з останніми даними Загального опитування 

населення, проведеного МОМ, 330 000 осіб були переміщені всередині 

країни протягом останнього місяця. Більшість нових переселенців 

приїжджає зі Сходу та Півдня країни. 

▪ Тривожною залишається ситуація в Запоріжжі. 1 вересня місія МАГАТЕ 

прибула на атомну електростанцію для проведення оцінки пошкоджень і 

функціональності. Передбачається, що продовження ураження ліній 

енергопостачання та інфраструктури суттєво вплине на доступ до 

електроенергії та газу в зимовий період, що наближається.   

ОСНОВНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ 

▪  Понад 2 мільйони осіб отримали допомогу, включаючи послуги з захисту, 

грошову допомогу або предмети першої необхідності та підтримку із 

житлом від УВКБ ООН та його партнерів. 

▪ Для переселенців, які проживають у місцях компактного проживання 

(МКП) у школах Закарпатської області, запрацюють мобільні групи з 

питань захисту з метою надання консультацій та допомоги особам, що 

відносяться до вразливих груп населення, і які потребують термінової 

підтримки з альтернативним житлом, щоб уникнути ризику виселення. 

▪ Реєстрація на отримання багатоцільової грошової допомоги від УВКБ 

ООН поширюється на Одеську область з 5 вересня. У цьому регіоні через 

мультисервісний центр захисту та дві мобільні бригади буде зареєстровано 

близько 25 тисяч осіб. 

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 мільйонів людей 

отримали допомогу на сьогодні. 

ЗАХИСТ 

705 998 осіб отримали адресну 

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

ГУМАНІТАРНІ КОНВОЇ 

151,142 осіб отримали допомогу 

через 244 доставлені гуманітарні конвої   

у важко постраждалі райони. 

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ 
 В УКРАЇНІ 
Заходи реагування УВКБ ООН 

Щотижневий огляд наданої допомоги 

7 вересня 2022 

 

ПРЕДМЕТИ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ 

745,467 осіб  

отримали непродовольчі товари першої 
необхідності, одяг, продовольчу допомогу, 
матеріали для ремонту житла. 

ГРОШОВА ДОПОМОГА 
УВКБ ООН надало грошову допомогу 

559,216 особам, щоб задовольнити 

їх основні потреби*.  

ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ У ЦИФРАХ 

ЖИТЛО  

1001 спальне місце було створене 

або вдосконалене завдяки будівельним 
роботам у МКП. 

 

КЛЮЧОВІ 

ЦИФРИ: 

 

ПРЕДМЕТНА ДОПОМОГА 
ЦЕНТРАМ 

104 830 спальних місць були 

покращені за допомогою ліжок та 

матраців у 379 центрах тимчасового 

прийому та місцях компактного 
проживання (МКП) 

84-річну Жанну евакуювали зі свого села в Україні через запеклі бої та обстріли. «Я лежала в коридорі, і всюди було чути гучні звуки вибухів», 
— розповідає Жанна. Зараз вона є внутрішньо переміщеною особою та доглядає за правнучкою. © УВКБ ООН /Ігор Карпенко 

Доставлено разом із партнерами з 24 лютого по 5 вересня 

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

▪ У найбільш постраждалі райони Дніпропетровської та Сумської областей 

доставлено понад 1000 наборів для екстреного ремонту житла. УВКБ ООН 

також надало 100 таких наборів постраждалим від конфлікту 

домогосподарствам у Одеській області та 140 таких наборів 

домогосподарствам у Миколаївській області, щоб підтримати швидкі 

ремонти пошкодженого житла. 

 

https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-8-17-23-august-2022?close=true&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|2ed17f2b2d1e4198c7bf08da8b44ce3b|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637975424879750033|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=BNrrWPswuHL0C18Lz20DF5SX5SAIwxksjzAbslleoEA=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-8-17-23-august-2022?close=true&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|2ed17f2b2d1e4198c7bf08da8b44ce3b|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637975424879750033|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=BNrrWPswuHL0C18Lz20DF5SX5SAIwxksjzAbslleoEA=&reserved=0
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-98-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine


 
 

 

 

    

 

▪  домогосподарствам домогосподарствам в в 

ljljдомогосподарствам в Одеській та 140 

наборів домогосподарствам у 

Миколаївській областях, щоб сприяти 

швидкому ремонту пошкоджених 

будинків. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

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 звітування, 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). 

Підтримка місцевих систем і потенціалу 
для надання послуг ВПО  

1 вересня УВКБ ООН разом із партнером Благодійним 

фондом «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» (ССС) 

відвідали управління соціального захисту населення 

Подільської районної військової адміністрації 

Одеської області, щоб доставити технічне 

обладнання, таке як ноутбуки, сканери, жорсткі диски 

та принтери. Ця допомога є частиною заходів 

реагування, які надають УВКБ ООН та CCC у співпраці 

з місцевими органами соціального захисту, щоб 

підвищити їхню спроможність проводити реєстрацію 

та покращити якість надання послуг, доступних для 

підтримки ВПО та постраждалих від війни. Зміцнення 

потенціалу місцевих партнерів і місцевих служб 

соціального захисту й надалі залишатиметься 

ключовим пріоритетом для УВКБ ООН у реагуванні на 

надзвичайні ситуації. 

 

ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 

▪ Відвідайте Портал оперативних даних щодо 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 гуманітарну ситуацію. Враховуючи величезні потреби, 

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

 

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/95150
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95366
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal

