
 

 

 

 

 

 

   

    

  

     

     

  

  

 

 

 

 

 

6,24 млн 
внутрішньо 

переміщених 

осіб в Україні* 

17,7 млн 
людей, які 

терміново 

потребують 

гуманітарної 

допомоги та 

прихистку**  

Джерело: *Міжнародна організація з міграції; **Flash Appeal 
Ukraine (March- December 2022) 

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Тижневий огляд діяльності  
УВКБ ООН 
 

26 жовтня 2022 р. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

20 жовтня ті, хто місяцями проживав під обстрілами в нещодавно визволених селах Яцьківка та Кримки на Донеччині, звернулися за гуманітарною допомогою. 
©Громадська організація «Місія «Проліска»/ Артур Ульяницький 

11,5 млн 
людей, що 

потребують  

гуманітарної 

допомоги, як 

зазначено у 

Flash Appeal for 

Ukraine. 

4,3 млн 
людей, яким 

надано 

допомогу 

УВКБ ООН 

СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ: 

ДОПОМОГА У ЦИФРАХ 

УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

• Безпекові умови на всій території України лишаються важкими. 

Російські сили продовжували завдавати ударів по всій території України, 

в результаті чого знов постраждали об'єкти енергетичної 

інфраструктури та житлових районів, а також були вбиті та поранені 

мирні жителі. З 1 по 23 жовтня 2022 року УВКПЛ ООН зафіксувало 908 

жертв серед цивільного населення по всій Україні. 

• За даними Офісу Президента,  після хвилі ударів по об'єктах енергетики 

22 жовтня майже 1,5 мільйона людей залишилися без електроенергії. 

Заплановані відключення електроенергії очікуються у семи областях, у 

тому числі у столиці, Києві.  

• Незважаючи на ескалацію бойових дій та потребу допомогти мільйонам 

людей в Україні в підготовці до зими, Координаторка ООН з 

гуманітарних питань пообіцяла, що допомога не припиниться. 

• Пріоритетними завданнями УВКБ ООН є підготовка до зимового 

сезону та надання критичної допомоги людям, які живуть у щойно 

звільнених районах, а також реалізація наших програм тимчасового 

житла, прихистку та допомоги заради відбудови та тривкого 

задоволення потреб ВПО, репатріантів та людей, постраждалих від 

війни. УВКБ ООН тісно співпрацює з місцевими та урядовими 

організаціями для збільшення національної складової гуманітарної 

допомоги та її стабільності, а також забезпечення того, щоб реагування 

УВКБ ООН ефективно доповнювало систему допомоги самої України. 

Підготовка до зими 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/ukraine-civilian-casualty-update-24-october-2022
https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2408
https://reliefweb.int/report/ukraine/resident-coordinatorhumanitarian-coordinator-ukraine-ms-denise-brown-briefing-security-council-humanitarian-situation-ukraine-new-york-21-october-2022
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 Основні предмети та  

житло/укриття  

• Допомога у місцях тимчасового розміщення 

продовжується шляхом прискорення ремонту 

пошкоджених будівель та будинків. Протягом 

тижня понад 1145 осіб отримали допомогу з 

наборами для укриття при надзвичайних 

ситуаціях та матеріалами для укриття в 

Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, 

Сумській та Запорізькій областях. 20 жовтня 

«Проліска» доставила матеріали для укриття в 

аварійних ситуаціях до населеного пункту в 

Запорізькій області після ракетного удару, який 

пошкодив або зруйнував близько 200 будинків. 

19 жовтня для ремонту лікарні в Юнакіївці на 

Сумщині доставили 19 комплектів матеріалів 

для укриття. 

• Генератори для пунктів обігріву залишаються 

пріоритетним запитом на підтримку від 

обласних органів влади, і УВКБ ООН визначає 

спроможності для збільшення  їх закупівлі. На 

сьогоднішній день УВКБ ООН передало 11 

генераторних установок обласним органам 

влади для пунктів обігріву та придбало 51 для 

подальшої передачі. 

• УВКБ ООН підписало договір з Київською 

обласною державною адміністрацією та 

Ірпінською міською радою на підтримку 38 

домогосподарств будівельними матеріалами. 

Крім того, УВКБ ООН надасть Київській 

обласній державній адміністрації 250 

комплектів першої необхідності у рамках плану 

дій у надзвичайних ситуаціях у світлі 

нещодавніх обстрілів. 

• Розпочато ремонтні роботи у двох центрах 

колективного розміщення у Львівській області. 

Ремонтні роботи дозволять створити приблизно 

500 нових спальних місць для ВПО. 

  

 УВКБ ООН разом з партнерами оперативно 

допомогає у щойно звільнених районах. 

УВКБ ООН продовжує пріоретизувати швидку доставку допомоги 

людям, які проживають у знов доступних районах України. 

З 17 по 19 жовтня на новодоступних територіях в селах Одноробівка 

та Вербівка Харківської області понад 1500 осіб отримали допомогу - 

комплекти першої необхідності та брезент. 

20 жовтня УВКБ ООН доставило у складі міжвідомчого конвою для 

підтримки знов доступних громад у Великій Олександрівці, 

Херсонська область понад 2500 предметів першої необхідності в 

зимовий період, таких як термоковдри та спальні мішки. 

Також 20 жовтня 406 постраждалим від конфлікту особам у знов 

доступних селах Яцківка, Кримки та Рубці Донецької області було 

надано підтримку з боку УВКБ ООН через партнера НУО «Проліска» 

- предмети першої потреби, такі як брезент, сонячні лампи, гігієнічні 

набори та ємності. 

 

 

 

УВКБ ООН сприяло 8-фуровому конвою, який 20 жовтня привіз 
30 тонн гуманітарної допомоги до населеного пункту Велика 
Олександрівка Херсонської області. © UNHCR 



 

 

 

 

 

 

 

 Прихисток  

• Моніторингові візити були проведені в шести 

населених пунктах у знов доступних районах 

Харківської області (Дубівка, Цупівка, Пруд'янка, 

Нова Козача, Підлиман та Борова) для оцінки 

потреб у тимчасовому житлі та надання 

подальшої допомоги. 

• Команди психологів партнера УВКБ ООН ” – 

НУО «Десяте Квітня» продовжували надавати 

онлайн-консультування в Кропивницькому 

Кіровоградської області. Серед питань, які 

найчастіше надходили  фахівцям 

психосоціальної підтримки, були проблеми 

незахищеності та психічного здоров'я. 

• 20 жовтня УВКБ ООН передало 15 ноутбуків 

чотирьом районним управлінням соціального 

захисту Рівненської області для підтримки 

місцевого потенціалу з надання послуг близько 

65 000 ВПО. 

• З 10 по 17 жовтня УВКБ ООН та його партнери 

здійснили 60 моніторингових візитів до пунктів 

пропуску через державний кордон. Під час 

моніторингових візитів було здійснено 278 

консультацій із прихистку, 43 юридичні 

допомоги та 25 направлень до соціальних 

служб. 

 

 Довготривалі рішення та координація 

• Після першого семінару з гуманітарного 

розвитку, спільно організованого УВКБ ООН та 

ПРООН у Закарпатській області у вересні, 

представники установ зустрілися, щоб 

обговорити наступні кроки та узгодити 

напрямки співпраці та спільного програмування 

на 2023 рік. УВКБ ООН та ПРООН працюють 

над створенням центру інтеграції громад у 

Мукачево, а також над подальшим вивченням 

спільного програмування у сферах розширення 

можливостей громади та економічної інклюзії у 

2023 році.  

• УВКБ ООН взяло участь у Форумі відновлення 

України, де постраждалі від конфлікту громади 

Київщини (Бишів, Ірпінь, Іванків та Гостомель) 

представили свої пріоритетні потреби у світлі 

відновлення та довгострокових рішень. Основні 

потреби пов'язані з відбудовою житла та  

доступу до освіти. 

• На відзначення Дня ООН 24 жовтня Луганська 

міська адміністрація опублікувала у Facebook 

допис про роботу УВКБ ООН та ООН, в якому 

оцінила як ефективну свою співпрацю з УВКБ та 

його підтримку місцевої влади для реагування 

на гуманітарні потреби. 

 

 

 

 

 

Посилення захисту на основі громади 

УВКБ ООН організувало дводенний семінар з 

питань прихистку на рівні громад (ПРГ) з метою 

розбудови потенціалу партнерів та персоналу 

щодо ПPГ, таких як підзвітність постраждалому 

населенню, комунікація з громадами, врахування 

аспектів віку, статі та різноманітності, а також 

оцінювання участі у допомозі.  

Семінар був спрямований на доопрацювання 

технічного завдання для волонтерів, які на рівні 

громади працюватимуть для виконання 

ключових завдань прихистку, таких як 

підвищення обізнаності, ідентифікація людей, які 

знаходяться в групі ризику, та мобілізація 

громади. На семінарі також обговорювалися типи 

підтримки, яка може бути надана громадам для 

допомоги у ситуаціях вразливості та для 

забезпечення їхніх прав. Партнери УВКБ ООН 

поділилися прикладами невеликих проектів та 

розбудови потенціалу для громадських груп або 

організацій громадянського суспільства. 

Фотографія: УВКБ ООН 

https://www.facebook.com/odalug/posts/489583176546752
https://www.facebook.com/odalug/posts/489583176546752
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Більш детальна інформація: 

▪ Завітайте на портал даних по Україні, щоб отримати більше інформації  тут. 

▪ Регіональні flash-новини УВКБ ООН щодо ситуації в Україні можна знайти тут. 

▪ Панель реагування Кластеру прихистку в Україні можна знайти тут. 

▪  Тут відображено інформацію об 'єднаних сайтів Кластера CCCM 

▪ Інформаційна панель реагування Кластеру прихистку тут. 

▪  

▪  

Підготовка до зими 

До колективного центру «Незламні матері» 
у Львові, де вагітним ВПО та жінкам ВПО з 
малими дітьми пропонується прихист, було 
доставлено 26 обігрівачів та 26 термосів. 
Настає зима, і УВКБ ООН працює над тим, 
щоб найбільш вразливі могли пережити 
холодні місяці. Загалом на сьогоднішній 
день по всій території України понад 270 
тисяч людей отримали допомогу зимовими 
предметами. 

Враховуючи величезні потреби та масштаби гуманітарної 
допомоги, УВКБ продовжує шукати підтримки для надання 
допомоги всередині України у переглянутому Додатковому 
заклику.  

 

УВКБ ООН визначає пріоритетні програми, які дозволять ВПО, особам, що постраждали від конфлікту, та 
репатріантам отримати доступ до безпечного, теплого та гідного житла протягом зимових місяців 
шляхом допомоги тимчасовим житлом, передачі зимових предметів та грошових коштів для покриття 
зимових потреб. 

 

КОНТАКТИ: 

▪ Енн-Марі Керріган-Деріш, старший радник із 
зовнішніх зв 'язків, kerrigan@unhcr.org 

▪ Мегумі Аояма, співробітник відділу звітності, 
aoyamam@unhcr.org 

 
Сторінка УВКБ ООН в Україні     Twitter      Facebook 

 

https://data.unhcr.org/en/country/ukr/751?secret=unhcrrestricted
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96361
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96361
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95366
https://sheltercluster.org/response/ukraine
https://unbroken.org.ua/
https://reporting.unhcr.org/document/3484
https://reporting.unhcr.org/document/3484
mailto:kerrigan@unhcr.org
mailto:aoyamam@unhcr.org
https://www.unhcr.org/ua/en/
https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/

