
 

 

 

 

 

 

   

    

  

     

     

  

  

 

 

 

 

 

6,54 млн 
внутрішньо 

переміщених 

осіб в Україні* 

17,7 млн 
людей, які терміново 

потребують 

гуманітарної допомоги 

та захисту**  

Джерело: *Міжнародна організація з міграції; Flash Appeal Ukraine (березень-грудень 2022) 

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Тижневий огляд діяльності УВКБ ООН  
 

9 листопада 2022 р. 

 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ: 

2 листопада УВКБ ООН через свого партнера «Проліска» дісталось до людей, 
які постраждали від війни, у зруйнованих селах Гоптівка та Козача Лопань на 
півночі Харківської області, надавши необхідні речі та допомогу у захисті. ©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 

СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ: 

ДОПОМОГА У ЦИФРАХ: 

УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

• У гарячих точках Луганської та Донецької областей на сході України 

тривали інтенсивні бої, а по всій країні завдавалися авіаудари щодня.  У 

восьми областях України тривають планові відключення електроенергії, 

близько 4,5 мільйона людей залишаються без доступу до 

електроенергії. 

• Станом на 27 жовтня, за оцінкою МОМ 6,5 мільйона осіб є внутрішньо 

переміщеними особами по всій Україні. Це незначне збільшення 

порівняно з 6,2 мільйонами на кінець вересня. 450 000 людей були 

переміщені протягом останніх 30 днів. 

• Гуманітарні потреби продовжують зростати, оскільки люди відчувають 

вплив війни та холодної погоди. Головними пріоритетами УВКБ ООН є 

забезпечити реагування на підготовку до зими і надати важливу 

допомогу людям, які живуть у районах, які були нещодавно звільнені.  

• УВКБ ООН тісно співпрацює з місцевими та національними діячами та 

приєдналося до координаційної наради з Прем'єр-міністром України, 

щоб вибудувати пріоритети на зимовий період. УВКБ ООН прагне 

реалізувати наші програми допомоги таким чином, щоб зміцнити 

національну власність та сталість і підтримати відновлення та 

довготривалі рішення для ВПО, репатріантів та людей, які постраждали 

від війни. 

Реагування на зимовий 
період (стор. 4) 

https://www.president.gov.ua/en/news/kozhen-hto-dopomagaye-rosiyi-podovzhuvati-vijnu-maye-razom-z-78977
https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/Ukraine%20Internal%20Displacement%20Report%20-%20General%20Population%20Survey%20Round%2010.pdf
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-sistemi-oon-i-usaid-domovilisya-stvoriti-platformu-ta-shtab-dlya-koordinaciyi-potreb-regioniv-dlya-prohodzhennya-zimovogo-periodu
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 Основні предмети та  

житло/укриття 

• 60 осіб у щойно звільненому селі Гоптівка 

Харківської області отримали предмети першої 

необхідності, такі як гігієнічні набори та сонячні 

лампи. 

• 2 листопада місцевий партнер УВКБ ООН 

«Проліска» надав 2000 тентів Лиманській міській 

раді, одному з нещодавно звільнених районів 

Донецької області, щоб підтримати ремонт 33 

шкіл, в яких навчається 5700 дітей.  

• 101 постраждала від конфлікту сім’я з 

Миколаївської області отримала екстрені 

набори для швидкого ремонту пошкоджених 

будинків напередодні зими, що допоможе 

створити захист від холоду. 

• УВКБ ООН працює над легким і середнім 

ремонтом якомога більшої кількості 

пошкоджених будинків до настання зими. У 

Чернігівській та Київській областях в рамках 

житлової програми УВКБ ООН було 

відремонтовано 1300 будинків. 

• Понад 56 000 людей по всій країні отримали 

допомогу протягом минулого тижня, 

отримавши непродовольчі товари: матраци, 

сонячні лампи, кухонні набори та комплекти 

постільної білизни, а також зимові речі, зокрема 

спальні мішки, термоси та теплий одяг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВКБ ООН бере участь у другому конвої ООН до 

нещодавно звільнених районів Херсонської області 

Люди в Херсонській області живуть в умовах безперервних 

бойових дій та під обстрілами з початку війни, вони знаходяться в 

ізоляції та не мають доступу до базових послуг. 

4 листопада УВКБ ООН приєдналося до міжвідомчого конвою, 

щоб дістатися до громад у Нововоронцовці, Новоолександрівці та 

Високопіллі Херсонської області, де уряд нещодавно відновив 

контроль.  

Майже 7500 людей отримали предмети першої необхідності, 

включаючи зимові предмети, такі як термоковдри, сонячні лампи 

та спальні мішки. Губернатор Херсонської області приєднався до 

гуманітарного конвою у Нововоронцовці. 

Дивіться відео тут, де звітує голова Дніпровського 

представництва УВКБ ООН Октавіан Мохореа. 

 

 

4 листопада конвой ООН, координований УКГС за участю УВКБ 
ООН, МОМ та ЮНІСЕФ дістався до трьох громад на півночі 
Херсонської області. Ключовим пріоритетом є доставка гуманітарної 
допомоги до нещодавно звільнених районів. © УВКБ ООН 

 

 

Оснащення пунктів обігріву  разом з 

обласною владою з наближенням 

зими 

Генератори для пунктів обігріву 

залишаються в пріоритеті, саме їх просить 

для підтримки обласна влада.  

На сьогодні УВКБ ООН доставило понад 20 

генераторів у Донецьку, Київську, Сумську та 

Харківську області для встановлення у 

пунктах обігріву, які визначені місцевою 

владою та включають санаторії, гуртожитки, 

школи та лікарні. УВКБ ООН оцінює 

можливість доставки додаткових 

генераторів обласній владі з наближенням 

зими.  

 

Один із генераторів, переданих місцевій владі, встановлено на 
пункті обігріву селища Есхар Харківської області.  © УВКБ ООН 

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/videos/820384402502721/
https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1588585852430848000
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 Захист 

• Партнери УВКБ ООН спостерігали збільшення 

кількості ВПО, які приїжджають до 

Закарпатської та Івано-Франківської областей. 

Майже 90% – це жінки з дітьми. Партнери 

продовжували надавати послуги захисту та 

допомогли понад 1000 ВПО, надаючи 

консультації щодо захисту, правову допомогу та 

направлення до державних служб протягом 

останнього тижня. 

• З 31 жовтня по 6 листопада було здійснено 67 

моніторингових візитів до прикордонних 

пунктів пропуску з Польщею, Словаччиною, 

Угорщиною, Румунією та Молдовою. Під час 

моніторингових візитів 271 особі надано 

консультації з питань захисту, 47 – правову 

допомогу, 33 – соціальний супровід. 

• З 1 по 3 листопада було проведено шість фокус-

групових обговорень з 83 особами, що 

постраждали від війни в Сумській області, 

присвячені кампанії «16 днів проти гендерного 

насильства». Відсутність інформації про 

механізми подання скарг та надання зворотного 

зв’язку щодо розгляду випадків гендерно-

зумовленого насилля були основними 

проблемами, виявленими під час обговорень, які 

будуть включені у реагування УВКБ ООН. 

• Партнери УВКБ ООН в рамках програми CCCM 

провели декілька заходів для дітей та молоді 

ВПО, які проживають у центрах компактного 

проживання, такі як тренінги з надання першої 

медичної допомоги та заняття з психологічної 

допомоги.  

• 2 листопада УВКБ ООН передало 10 ноутбуків 

до трьох районних управлінь соціального 

захисту населення Тернопільської області з 

метою підвищення їх спроможності реєструвати 

та своєчасно надавати послуги для ВПО. 

Грошова допомога 
• Разом з Міністерством регіонального розвитку 

УВКБ ООН підтримує родини, які приймають 

ВПО за програмою «Прихисток». За 

домовленістю з Міністерством УВКБ ООН 

виділило одноразову грошову підтримку понад 

39 000 до могосподарствам, які приймають 

ВПО, для покриття додаткових понесених 

витрат (*остаточна сума допомоги є 

попередньою та залежить від звітів звірки на 

кінець року). Інформаційна довідка про грошову 

допомогу станом на жовтень 2022 року 

доступна тут.  

 

https://data.unhcr.org/en/documents/details/96619
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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. 

▪  

▪  

 

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 та масштаби гуманітарної 
допомоги, УВКБ ООН продовжує шукати підтримки для надання 
допомоги в Україні у переглянутому Додатковому заклику.   

 

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. 

Зимова грошова допомога спрямована на 
підтримку малозахищених сімей для покриття 
підвищених витрат, пов’язаних із зимовим 
періодом. 

Ганна, ВПО з Херсона разом із доньками, почула 
про реєстрацію на отримання грошової допомоги 
УВКБ ООН у Вінницькому центрі надання 
адміністративних послуг і звернулася за 
підтримкою. Вона радіє, що може скористатися 
допомогою для оплати комунальних послуг в 
опалювальний період, який почався тиждень тому. 

На сьогодні понад 200 000 постраждалих від 
конфлікту людей, які перебувають у вразливому 
становищі, отримали підтримку у формі зимової 
грошової допомоги від УВКБ ООН. 

https://data.unhcr.org/en/country/ukr/751?secret=unhcrrestricted
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
mailto:kerrigan@unhcr.org
mailto:aoyamam@unhcr.org

