
 

 

 

 

 

 

 

    

  

     

     

  

  

 

 

 

 

 

Джерело: *Міжнародна організація з міграції; **Екстрене звернення: Україна (березень-грудень 2022 р.) 

СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ: 

УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

• 17 та 23 листопада чергові ракетні удри уразили об’єкти критичної 

енергетичну інфраструктуру по всій Україні, залишивши без електрики 

та опалення мільйони людей, включаючи пенсіонерів, осіб з інвалідністю 

та сім'ї з маленькими дітьми.  

• Обстріли та пов'язані з ними пошкодження інфраструктури також 

вплинули на доступ до чистої води. За оцінками, у Києві 23 листопада без 

води залишилося 3 мільйони людей. Влада цілодобово працює над 

відновленням постачання.  

• Через значні руйнування, завдані життєво важливій інфраструктурі, та 

подальше порушення енергопостачання та опалення в раніше 

окупованих районах, уряд допомагає евакуювати мешканців, які хочуть 

переїхати з Херсона та Миколаєва на час суворих зимових місяців. 

• Діяльність УВКБ ООН в підготовці до зими продовжує залишатися 

головним пріоритетом. Прагнучи доповнити зусилля влади, УВКБ ООН 

надало допомогу більш ніж 789 000 переміщених осіб та осіб, які 

постраждали внаслідок збройних дій, в зимовий період, у тому числі 

шляхом надання даху над головою, розподілу утеплених предметів та 

готівки для задоволення зимових потреб.  

6,54 млн 
внутрішньо 

переміщених 

осіб в Україні* 

17,7 млн 
людей, які 

терміново 

потребують 

гуманітарної 

допомоги та 

захисту**  

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Тижневий огляд діяльності УВКБ ООН 
 

23 листопада 2022 р. 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ: 

У листопаді УВКБ ООН через свого партнера «Проліска» доставило зимові НПТ, включаючи ковдри та спальні мішки, постраждалим від конфлікту людям у звільнених 
районах у Залімані (Харківська область). Фото: ©ГО «Місія «Проліска»/Артур Уляницький 

11,5 млн 
людей, які 

отримали 

гуманітарну 

допомогу в 

Україні 

4,3 
млн 
людей, які 

отримають 

допомогу від 

УВКБ ООН 

ДОПОМОГА У ЦИФРАХ: 

Примітка: досягнуті цифри підлягають перевірці даних, і можуть бути ретроактивно 
виправлені. 

Підготовка до зими 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3617999-vitrati-sodo-evakuacii-z-deokupovanih-teritorij-pivdna-derzava-bere-na-sebe-veresuk.html


ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ УВКБ ООН В УКРАЇНІ > 23 листопада 2022 р. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непродовольчі товари (НПТ) та  

житло/укриття  

• УВКБ ООН та партнери доставили стандартні набори 

НПТ для понад 1 300 ВПО в місця компактного 

проживання (МКП) та у віддалені сільські райони 

Закарпатської та Івано-Франківської областей, 

включно з матеріалами для утеплення. 

• Партнер УВКБ ООН «Проліска» надав НПТ майже 

5 000 осіб у Дніпропетровській, Запорізькій, 

Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій та 

Керсонській областях. Серед НПТ – сонячні лампи, 

кухонні набори, комплекти постільної білизни, 

спальні мішки, термоси, каністри, зимовий одяг, 

засоби гігієни.  

 

• За допомогою ГО «Проліска» УВКБ ООН надало 

набори для екстренного ремонту житла для близько 

1 500 осіб у Дніпропетровській, Запорізькій, 

Харківській, Сумській, Донецькій та Херсонській 

областях. Жителям селищ Біла Криниця, 

Новодмитрівка, Хрещенівка та Велика Олександрівка 

надавалася і психосоціальна підтримка.  

• УВКБ ООН інтенсивно працює над відновленням 

пошкоджених будинків. На сьогоднішній день за 

програмою УВКБ ООН з житлових питань 

відремонтовано 1678 будинків у шести областях 

України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

З метою доповнення зусиль Уряду України, УВКБ ООН продовжує доставляти 
гуманітарну допомогу у складі міжвідомчих конвоїв та через місцевих 
партнерів. © УВКБ ООН 

Другий міжвідомчий гуманітарний 

конвой доставив життєво необхідну 

допомогу херсонцям  

21 листопада колона другої гуманітарної місії за тиждень 

з 13 вантажівок, до складу якої входили представники 

організацій ООН і неурядових організацій, доставила 

необхідні товари до міста Херсон. У рамках цього 

гуманітарного конвою УВКБ ООН привезло понад 3000 

предметів, включаючи термоковдри, постільну білизну, 

спальні мішки, сонячні лампи, каністри та гігієнічні 

набори. 

Протягом восьми місяців російської окупації жителі 

Херсона мали дуже обмежений доступ до предметів 

першої необхідності, і зараз вони стикаються із суворими 

погодними умовами у поєднанні з сильно пошкодженою 

інфраструктурою опалення та електропостачання.  

Детальніше читайте тут. 

УВКБ ООН та Чернігівська ОДА 

підписали Меморандум про 

взаєморозуміння. 

17 листопада Представник УВКБ ООН та голова 

Чернігівської обласної адміністрації підписали 

Меморандум про взаєморозуміння щодо 

зміцнення поточної співпраці для підтримки ВПО, 

постраждалих від конфлікту осіб та осіб, які 

повернулися, шляхом ремонту житла, надання 

грошової допомоги та надання послуг із захисту, 

включаючи правову допомогу, психосоціальну 

підтримку, та допомогу управлінню соціального 

захисту.  

Підписання угоди відбулося під час поїздки до 

Чернігівської області з давніми партнерами УВКБ 

ООН із країн Північної Європи – Данією, 

Фінляндією та Швецією. 

Фото: УВКБ ООН 

https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1595137373985460225
https://twitter.com/KarolinaBilling/status/1593354950318374912
https://www.unhcr.org/ua/en/51573-unhcr-and-the-chernihiv-administration.html
https://www.unhcr.org/ua/en/51573-unhcr-and-the-chernihiv-administration.html
https://twitter.com/KarolinaBilling/status/1593354962150498304
https://twitter.com/KarolinaBilling/status/1593354962150498304
https://twitter.com/KarolinaBilling/status/1593354962150498304
https://twitter.com/KarolinaBilling/status/1593354962150498304
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 Захист 

▪ Потреба у правових та інших консультаціях продовжує 

зростати, і партнери УВКБ ООН надають психосоціальну 

підтримку та правову допомогу постраждалому населенню. 

Працюючи в Чернівецькій області, партнер УВКБ ООН NEEKA 

провів 418 сесій індивідуальної психосоціальної підтримки для 

ВПО, які проживають у восьми МКП. 

▪ Продовжується надання підтримки громадським ініціативам. 

У Закарпатській області 30 ВПО та приймаючої громади 

пройшли підготовку з питань засобів масової інформації, 

журналістики та ведення блогів. Очолювана ВПО громадська 

організація «Молодь Маріуполя» забезпечила проведення 

занять. 

▪ УВКБ ООН проводить тренінги щодо захисту від сексуальної 

експлуатації та насильства (ЗСЕН) для партнерів Кластеру з 

питань захисту. Тренінги проводяться щомісяця та призначені 

для усіх працівників національних та міжнародних НУО по всій 

Україні.  

▪ УВКБ ООН проводить Спільну оцінку потреб, щоб почути з 

перших вуст ВПО, людей, які постраждали від конфлікту, і 

тих, хто повернувся, які зараз є їхні ключові потреби в захисті, 

а також визначити вразливі групи та потенціал громади. 

Основні теми включають підзвітність, участь та залучення, а 

також потреби в юридичній допомозі, психічне здоров’я та 

психосоціальна підтримка, інтеграція та засоби до існування.

 

  

 

УВКБ ООН передало 70 ноутбуків Полтавському управлінню 
соціального захисту © УВКБ ООН Посилання на Twitter. 

Тісна співпраця з органами влади для розширення 

можливостей надання послуг соціального захисту.  

УВКБ ООН та його партнери тісно співпрацюють з 

департаментами соціального захисту, щоб 

підтримати їх у наданні послуг соціального захисту 

людям, які постраждали від війни, і ВПО. 

У Дніпропетровській області партнер УВКБ ООН 

БФ «ССС» надав ноутбуки, принтери та офісні меблі 

трьом департаментам, збільшивши їхню 

спроможність реєструвати та надавати послуги 

захисту для майже 138 000 новоприбулих ВПО, 

включаючи відновлення документів, фінансову 

підтримку та житло. 

https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1594802424950423552
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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 Кластер з питань захисту можна прочитати  тут. 

▪ Тут відображено інформацію об'єднаних сайтів Кластера CCCM 
▪ Інформаційна панель реагування Кластера прихистку тут. 

▪  

▪  

 

КОНТАКТИ: 

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

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

 

Враховуючи величезні потреби, розширені масштаби та обсяги 
гуманітарного реагування, УВКБ ООН продовжує шукати 
підтримки для надання допомоги в Україні у переглянутій 
Додатковому заклику.   

 

Сторінка УВКБ ООН в Україні  – Twitter – 

Facebook 

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. 

УВКБ ООН надає генератори органам владі в Україні © УВКБ ООН 

Генератори УВКБ ООН передають до п’яти 

областей, щоб обладнати пункти обігріву, 

коли температура падає 

На сьогодні УВКБ ООН доставило 23 генератори в 

Донецьку, Харківську, Київську, Сумську та 

Запорізьку області. Через триваючі удари по 

інфраструктурі генератори стали ключовим 

джерелом електроенергії та користуються 

надзвичайно високим попитом.  

Всього за підтримки МЗС Японії УВКБ ООН надасть 

владі України 60 генераторів для обладнання пунктів 

обігріву цієї зими. 

Фото: УВКБ ООН 

 

 

https://data.unhcr.org/en/country/ukr/751?secret=unhcrrestricted
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96593
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96593
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95366
https://sheltercluster.org/response/ukraine
mailto:kerrigan@unhcr.org
mailto:aoyamam@unhcr.org
https://reporting.unhcr.org/document/3484
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/

