
Віце прем єр міністр України Ірина Верещук та Представник УВКБ ООН в Україні відвідали будинки пошкоджені артобстрілами в Бороданці
Київської області УВКБ ООН продовжить співпрацю з урядом та обласною владою щоб відремонтувати та утеплити пошкоджені будинки до
настання зими  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 

 
6,24 мільйонів 
внутрішньо 

переміщених осіб 

в Україні* 

 

 

17,7 мільйонів 
Осіб, які 

терміново 

потребують 

гуманітарної 

допомоги та 

захисту**  

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

 

ОПЕРАТИВНИЙ КОНТЕКСТ 

▪ 30 вересня десятки мирних жителів загинули або отримали поранення в 
результаті обстрілу, який стався, коли вони стояли в черзі біля територій, які 
знаходиться під контролем Росії на околиці Запоріжжя, і хотіли відвезти 
допомогу або возз'єднатися з членами своїх сімей. Це був лише один із 
прикладів обстрілів мирних жителів у кількох частинах України за останній 
тиждень.   

▪ Генсек ООН засудив план Росії щодо анексії українських регіонів, назвавши 
це порушенням Принципів Статуту ООН та міжнародного права. 

▪ Згідно з новим Звітом МОМ про ВПО в Україні, 6,24 мільйона людей 
залишаються внутрішньо переміщеними особами в країні.  

ОСНОВНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ 

▪ Зусилля, спрямовані на надання допомоги якомога більшій кількості людей на 
нещодавно звільнених територіях, тривають. 28 вересня УВКБ ООН доставило 
вантажівку з критично важливими предметами, такими як сонячні лампи, 
каністри, ковдри та спальні мішки, щоб надати підтримку 800 особам, які 
проживають у селі Волохів Яр на Харківщині. Це вже третій гуманітарний 
конвой до нещодавно звільнених територій Харківської області (на додачу до 
двох міжвідомчих конвоїв та одного конвою УВКБ ООН). Відео того, як 
підбувалася доставка, дивіться тут.  

▪ Понад 60 приватних будинків були зруйновані або пошкоджені під час 
ракетних ударів по м. Дніпро 28 вересня. В якості негайного реагування 
партнер УВКБ ООН «Проліска» вирушив на місце і надавав матеріали для 
екстреного ремонту житла для підтримки постраждалої громади.  

▪ Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук та Представник УВКБ ООН в 
Україні спільно відвідали будинки, пошкоджені артобстрілами в Бородянці 
Київської області. Будинки, які були пошкоджені під час обстрілів на початку 
цього року, були відремонтовані в рамках житлової програми УВКБ ООН на 
підтримку обласної влади. На сьогоднішній день у 49 будинках ремонт було 
закінчено і в 356 роботи тривають, і багато робіт планується розпочати.  

▪ За тиждень було проведено близько 80 моніторингових поїздок з питань 
захисту в місця, де мешкають ВПО у Дніпропетровській, Донецькій, 
Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Місцеві партнери 
УВКБ ООН «Право на захист» та ГО «Проліска» допомогли понад 1 180 
особам у наданні спеціалізованих послуг із захисту, таких як юридичні 
консультації та сеанси психосоціальної підтримки. 

• Помічниця Верховного комісара УВКБ ООН з питань захисту відвідала 
Україну, щоб на власні очі побачити негативний вплив війни на захисту та 
гуманітарні потреби людей, посилити координацію з органами влади, а також 
знову підкреслити та підтвердити відданість УВКБ ООН щодо підтримки та 
зміцнення стійкості та рішучість народу в Україні в бажанні відновитися і 
відбудовуватися. 

 

 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ В 
ЦИФРАХ  

Понад 2,2 млн осіб  
на сьогоднішній день було надано допомогу. 
*Доставлено разом з партнерами з 24 лютого по 26 вересня 2022 

року 

 ЗАХИСТ: 

747 370 осіб отримали адресну допомогу з 

питань захисту та інформацію у прикордонних пунктах, 
центрах транзиту і прийому та на гарячих лініях. 

 ГРОШОВА ДОПОМОГА: 
УВКБ ООН виділило грошову допомогу для 

610 976 осіб для підтримки їх основних 

потреб*  

 ПРЕДМЕТИ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ: 
817 939 осіб отримали предмети першої 
необхідності, одяг та продовольчу допомогу. 

  ГУМАНІТАРНІ КОНВОЇ 

200 012 осіб отримали допомогу завдяки 342 
гуманітарним конвоям, які були доставлені в найбільш 

постраждалі райони. 

 НЕПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА МКП 

112 809 спальних місцьстворено/удосконалено з 

такими предметами, як ліжка та матраци, загалом в  

426 місцях тимчасового прийому та МКП. 

 ЕКСТРЕНА ДОПОМОГА В ЖИТЛОВИХ 
ПИТАННЯХ 

 51 906 осіб отримали набори для екстреного 

ремонту житла для захисту від погодніх умов. 

 ЖИТЛОВІ ПИТАННЯ  

1 521 спальних місць було створено або 

вдосконалено завдяки будівельним роботам в МКП. 

 

РЕМОНТНІ РОБОТИ  

В 49 будинках було закінчено ремонт легкого або 

середнього рівня напередодні зими, таким чином 

надаючи допомогу 147особам.  

 

   ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Оновлення оперативного реагування УВКБ ООН  
Щотижневі оновлення щодо доставки допомоги  
5 жовтня 2022 

 

https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1575780352697634816
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1575780352697634816
https://news.un.org/en/story/2022/09/1129047
https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-9-17-26-september-2022
https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1576120186868215808
https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1575416805887287296
https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1575416805887287296
https://www.unhcr.org/ua/en/50009-unhcr-the-un-refugee-agency-is-working-with-the-government-and-oblast-authorities-to-repair-and-insulate-damaged-homes-before-the-winter-comes.html
https://twitter.com/Refugees/status/1575464687088582657
https://twitter.com/RaoufMazou/status/1577252313869471744
https://twitter.com/RaoufMazou/status/1577252313869471744


 

 

УВКБ ООН та Київська обласна державна 
адміністрація зміцнюють постійну співпрацю  
29 вересня УВКБ ООН та Київська обласна державна адміністрація 
підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо зміцнення постійної 
співпраці у підтримці людей, які постраждали від війни, у відновленні 
життя та відбудування своїх домівок. 

Меморандум визначає конкретні напрямки постійної співпраці, 
спрямовані на підтримку людей, які проживають у Київській області та 
повертаються туди, та сприяє передачі предметів допомоги та 
будівельних матеріалів адміністрації для подальшого розповсюдження 
по громадам. 

Тільки в Київській області УВКБ ООН має на меті допомогти 2 400 сім'ям 
з ремонтом житла, 15 000 людям з грошовою допомогою та 24 000 
людям з предметами першої необхідності, у тому числі утеплених 
предметів домашнього обігу, до кінця року. Детальніше читайте тут. 

 

  
КОРОТКИЙ ОГЛЯД РЕАГУВАННЯ 

 

 

УВКБ ООН вдячний за важливу підтримку, надану донорами, які внесли свій внесок у 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 Додатковому зверненні.   

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

▪ Кластер з питань захисту: огляд можна прочитати тут. 

▪ УВКБ ООН Кластер CCCM: картографування місць компактного проживання ВПО 
можна знайти тут. 

▪ Інформаційна панель реагування кластера з питань захисту тут. 

 

 

 

КОНТАКТИ Енн Марі Керріган Деріч старший радник із зовнішніх зв язків Мегумі Аояма з питань звітності

Цілі залежать від
отримання фінансових
вимог описаних нижче

Реагування УВКБ ООН
спрямоване на охоплення

млн осіб

Реагування на надзвичайну

ситуацію

Цілі до кінця грудня

млн осіб
отримає допомогу з питань

захисту та інформацію

млн осіб
отримає багатоцільову
грошову допомогу

млн осіб
буде забезпечено товарами
першої необхідності та
непродовольчими
товарами

тисяч людей
отримають підтримку з

наданням житла у тому

числі шляхом ремонту та

утеплення

будинків

тисяч людей
отримають підтримку
СССМ кластера в місцях
компактного проживання

Впевнений що об єднавши зусилля ми зможемо відновити
зруйновані об єкти Київщини та підтримати людей які опинилися у
складних життєвих обставинах зазначив голова Київської обласної
державної адміністрації Олексій Кулеба вересня року

УВКБ ООН

Відвідайте Портал оперативних даних України для отримання додаткових інформаційних продуктів. 

 
Сторінки УВКБ ООН – Twitter – Facebook 

 

https://www.unhcr.org/ua/en/50029-unhcr-and-the-kyiv-regional-state-administration-signed-a-memorandum-of-understanding-to-solidify-ongoing-collaboration-in-supporting-people-impacted-by-the-war-to-recover-and-rebuild-their-homes-and.html
https://www.unhcr.org/ua/en/50029-unhcr-and-the-kyiv-regional-state-administration-signed-a-memorandum-of-understanding-to-solidify-ongoing-collaboration-in-supporting-people-impacted-by-the-war-to-recover-and-rebuild-their-homes-and.html
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95777
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://data.unhcr.org/en/country/ukr/751?secret=unhcrrestricted
https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/

