
 

 

 

 

 

 

   

    

  

     

     

  

  

 

 

 

 

 

6.54 
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) 

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ 

Тижневий огляд діяльності УВКБ ООН  
 

16 листопада 2022 р 

 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ: 

Вперше за вісім місяців УВКБ ООН разом із сестринськими агентствами ООН доставили життєво важливі речі для тисяч людей у Херсоні. Гуманітарний конвой прибув до 
Херсона менш ніж через 72 години після того, як уряд України відновив контроль над містом. 14 листопада 2022 р. © OCHA/Савіано Абреу 

11.5 
мільйонів 
Людей, які 

отримали 

гуманітарну 

допомогу в 

Україні. 

4.3 
мільйони 
Люди, які 

отримають 

допомогу від 

УВКБ ООН. 

СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ: 

РЕАГУВАННЯ У ЦИФРАХ: 

ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ 

• 15 листопада, хвиля ракетних ударів вразила критичну 
інфраструктуру принаймні в 16 з 24 областей країни, а також 
столицю – Київ, залишивши мільйони людей в Україні без світла, 
телекомунікацій, води та опалення. 

• Нова хвиля ракетних ударів – найбільша для енергетичної 
інфраструктури з початку війни, за даними Міненерго, відбувається 
в критичний час, коли температура падає, що викликає 
занепокоєння щодо серйозної гуманітарної кризи в суворі зимові 
місяці. Головним пріоритетом УВКБ ООН є те, щоб якомога 
швидше надати допомогу на зиму якомога більшій кількості людей 
(більше на ст.4). 

• Менш ніж за 72 години після того, як уряд України відновив 
контроль над містом Херсон, УВКБ ООН у складі гуманітарного 
конвою ООН доставило важливу допомогу для тисяч мирних 
жителів. УВКБ ООН продовжить швидко реагувати та надавати 
допомогу на звільнених територіях. 

• Понад 3 мільйони людей наразі отримали послуги в сфері захисту, 
допомогу готівкою або предметами першої необхідності та 
підтримку в сфері забезпечення житлом. УВКБ ООН продовжує 
підтримувати та підсилювати заходи, що здійснюють органи 
державної влади. 

 

Реагування на зимовий період 
(стор. 4) 

https://reports.unocha.org/en/country/ukraine/flash-update/51suCKYnfGWkvu2fDtHEH0/
https://www.unhcr.org/ua/en/51439-humanitarian-assistance-kherson.html
https://www.unhcr.org/ua/en/51439-humanitarian-assistance-kherson.html
https://www.unhcr.org/ua/en/51439-humanitarian-assistance-kherson.html
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 Предмети першої необхідності та  

житло/укриття  

• 8 та 9 листопада понад 360 осіб отримали 

екстрені набори для швидкого ремонту житла у 

районах Херсонської області, де уряд відновив 

контроль. Також понад 1,200 осіб отримали 

екстрені набори в районах, які сильно 

постраждали від обстрілів по всій країні для 

швидкого ремонту пошкоджених будинків 

напередодні зими. 

• Легкий та середній ремонт був зроблений у 

п’яти центрах колективного проживання 

Львівської області місцевим партнером УВКБ 

ООН «NEEKA», завдяки чому були покращенні 

житлові умови для приблизно 300 

переселенців. 

• УВКБ ООН працює, щоб відремонтувати 

якомога більшу кількість пошкоджених будинків 

до настання зими. У Чернігівській та Київській 

областях в рамках житлової програми УВКБ 

ООН було відремонтовано 1,350 будинків. 

• Понад 61,000 людей по всій країні отримали 

допомогу минулого тижня у вигляді 

непродовольчих товарів: матраци, сонячні 

лампи, кухонні набори та комплекти постільної 

білизни, а також зимові речі, зокрема спальні 

мішки, термоси та теплий одяг. У Вінниці багато 

людей, які отримують непродовольчі набори, 

орендують нестандартні квартири, в яких дуже 

мало побутової техніки.  Вони сказали, що 

допомога від УВКБ ООН дозволить 

облаштувати комфортні спальні місця та мати 

світло навіть під час відключень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Херсоні людям доставили гуманітарну допомогу, 

що рятує життя 

Російські війська знаходились у Херсоні з березня, захопивши місто в 

перші тижні війни. Мешканці міста пережили місяці постійних 

обстрілів, обмеження доступу до базових послуг і бачили, як 

вбивають або наносять поранення їх близьким.  

14 листопада, менш ніж через 72 години після того, як уряд України 

відновив контроль над містом, УВКБ ООН взяло участь у першому 

гуманітарному конвої ООН, очолюваному Гуманітарним 

Координатором, а також за участі МОМ, УКГС (OCHA), ЮНІСЕФ і 

ВПП. У рамках першої спроби надати критичну допомогу 6,000 

людей, які її потребують, УВКБ ООН надало ковдри з високим 

степенем термоізоляції, спальні мішки, постільну білизну, сонячні 

лампи, брезент і каністри. 

«Було важливо швидко доставити цей перший вантаж з допомогою. 

Зараз наш пріоритет – це продовжувати та надавати більші обсяги 

допомоги жителям міста Херсона та області, оскільки зима не за 

горами, і це додасть ще один рівень уразливості», – повідомила 

представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндгольм Біллінг, яка 

брала участь у конвої.  

Читати далі тут. 

Щоб підтримати зусилля уряду України, УВКБ ООН продовжуватиме 
доставляти допомогу через міжвідомчі конвої та місцевих партнерів, які 
забезпечуватимуть гуманітарну підтримку, що рятує життя. © UNHCR 

Генератор від УВКБ ООН був 

доставлений до Запоріжжя, щоб 

обладнати пункт обігріву, який буде 

працювати, коли температура почне 

падати. 16 листопада в Запоріжжі місцева влада 

встановила генератор, наданий УВКБ ООН. У 

зв’язку зі зростаючим і серйозним впливом 

широкомасштабного руйнування цивільної та 

енергетичної інфраструктури, УВКБ ООН надає 

генератори для пунктів обігріву, визначених 

обласною владою, включаючи санаторії, 

гуртожитки, школи та лікарні. Наразі УВКБ ООН 

розповсюдило 23 генератори в Донецькій, 
Харківській, Київській, Сумській та Запорізькій 

областях, ще планується надходження ще 74-х.  

Автор фото: УВКБ ООН 

 

https://www.unhcr.org/ua/en/51439-humanitarian-assistance-kherson.html
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Захист 
• Попит на психосоціальну підтримку (ПСП) 

залишається високим серед людей, яким треба 

пережити та відновитися після травми, спричиненої 

руйнівною війною. Партнери УВКБ ООН розширюють 

доступ до консультацій по всій країні. 

• Мобільні групи партнера УВКБ ООН «ІНТЕРСОС» 

проводили регулярні візити в чотирьох громадах 

Полтавської області. Понад 1,000 людей отримали 

психосоціальну підтримку та ведення своїх випадків. 

У Закарпатській та Івано-Франківській областях, понад 

1,300 ВПО отримали консультації щодо захисту та 

правову допомогу або направлення до державних 

служб за минулий тиждень. 

• 8 та 9 листопада було проведено три обговорення у 

фокус-групах (ОФГ) з 28 людьми, які постраждали від 

війни та живуть в місцях компактного проживання у 

Кривому Розі та Кам'янському Дніпропетровської 

області. ОФГ були присвячені кампанії «16 днів проти 

ґендерно-обумовленого насильства». Було підняте 

питання про відсутність інформації щодо 

перенаправлення випадків ґендерного насильства, і це 

буде розглянуто УВКБ ООН. 

• 10 листопада УВКБ ООН через свого партнера «Десяте 

квітня» підтримало громадську ініціативу у Дніпрі 

щодо відкриття молодіжного хабу, де 20 молодих 

людей допомагатимуть із організацією заходів на 

підтримку громади. 

 

Об'єднуючи зусилля для доставки зимових 

речей:  

УВКБ ООН підтримує громадську ініціативу в 

Закарпатській області під керівництвом 20 жінок-

ВПО, які в’яжуть теплі зимові шапки, шарфи, 

рукавички та шкарпетки для найбільш уразливих 

верств населення ВПО, включно з тими, хто 

проживає в гірських районах. 

УВКБ ООН через партнера ГО «Неємія» допомогло 

із закупівлею в’язальних матеріалів та 

підтримуватиме їх транспортування для 

розповсюдження. ©Неємія 
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Враховуючи величезні потреби, розширені масштаби та 
обсяги гуманітарного реагування, УВКБ ООН продовжує 
шукати підтримки для надання допомоги в Україні у 

переглянутій Додатковій апеляції.   

 

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ 

УВКБ ООН надає пріоритет програмам, які дозволять ВПО, особам, які постраждали від війни, і 
особам, які повернулися, отримати доступ до безпечного, теплого та гідного житла протягом 
зимових місяців шляхом допомоги тимчасовим житлом, передачі зимових речей та готівки для 
покриття зимових потреб. 

Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook 

 

Допомога незахищеним сім’ям зимовими речами: 
Надія вже кілька років є мамою для двох прийомних 
хлопчиків. Коли почалася війна, хлопці застрягли в 
Харкові на місяць, вони ховалися в підвалі, і Надія не 
могла до них дістатися. Після того, як місцеві волонтери 
евакуювали хлопців із Харкова, родина нарешті 
возз’єдналася у Львові, а згодом за підтримки місцевої 
влади переїхала до Одеси.  

Минулого тижня на прохання Одеської соціальної 
служби у справах дітей УВКБ ООН доставило такі речі, 
як матраци та термоковдри, родині Надії, щоб їм було 
тепло цієї зими.  

©УВКБ ООН/Аніта Рудик 

 

 

 

ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 

▪ Відвідайте Портал оперативних даних України для отримання 
додаткової інформації про продукти тут. 

▪ Регіональні короткі огляди УВКБ ООН щодо ситуації в 
Україні можна знайти тут. 

▪ Інформаційна панель кластеру з реагування в Україні 
можна знайти тут. 

▪ УВКБ ООН Кластер CCCM картографування місць 

 

КОНТАКТИ: 

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

▪ Мегумі Аояма, Репортер, aoyamam@unhcr.org 

 

https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://data.unhcr.org/en/country/ukr/751?secret=unhcrrestricted
mailto:kerrigan@unhcr.org
mailto:aoyamam@unhcr.org

