
 

 

 

 

 

 

   

    

  

     

     

  

  

 

 

 

 

 

11.5 млн. 
отримують  

гуманітарну 

допомогу в 

межах 

Фінансування 

швидкого 

реагування. 

6.24 млн. 
внутрішньо 

переміщених 

осіб в Україні* 

17.7 млн. 
нагально 

потребують  

гуманітарної 

допомоги і 

захисту**   

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

 

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 
Тижневий огляд діяльності   
УВКБ  
 

19 жовтня 2022 р. 

ОСНОВНІ 
ПОКАЗНИКИ: 

Представник УВКБ ООН в Україні побачила наслідки ракетних обстрілів 10 жовтня в Запоріжжі, де помешкання непричетних сімей залишилися без дверей і вікон, а їхні 
життя були перевернуті. Місцевий партнер УВКБ ООН НУО «Проліска» надає екстрену допомогу з ранку після обстрілу. ©UNHCR/Yaroslav Berezovskyi 

4.3 млн. 
людей стали 

отримувачами 

допомоги від 

УВКБ. 

СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ: 

ДОПОМОГА У ЦИФРАХ: 

ДОПОМОГА ДО ЗИМИ 

УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

• 17 жовтня, через тиждень після російських широкомасштабних 

авіаційних і ракетних обстрілів, по всій Україні були нанесені удари 

безпілотників і авіації. За даними УВКПЛ, з 1 по 16 жовтня в Україні 

зафіксовано близько 680 жертв серед цивільного населення. Ці напади 

на цивільну інфраструктуру позбавляють людей доступу до 

електроенергії та води та загострюють гуманітарні потреби.  

• Міністерство енергетики України підрахувало, що з минулого понеділка 

30% енергетичного сектору України було пошкоджено, сотні міст і сіл 

були знеструмлені. Ураження джерел енергопостачання послабить 

здатність країни пережити зиму. Критично важливим в поточному 

контексті є прискорення підготовки до зими. 

• Найголовнішими пріоритетами УВКБ ООН є надання допомоги до 

зимового періоду та критичної допомоги людям, які живуть у 

нещодавно звільнених районах, а також розробка та впровадження 

житлових програм, захисту та допомоги таким чином, щоб підтримати 

відновлення та довгострокові рішення для ВПО, а також для осіб, які 

повернулися, та людей, які постраждали внаслідок збройних дій. Під 

час планування та реалізації своїх програм УВКБ ООН тісно співпрацює 

з місцевими та національними партнерами, щоб підвищити питому вагу 

державної участі у них та стабільність їхнього втілення і забезпечити 

ефективне доповнення роботи державних систем реагування діями 

УВКБ ООН.  

https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-10/Ukraine%20-%20civilian%20casualty%20update%20as%20of%2016%20October%202022%20ENG.pdf
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 Непродовольчі товари та  

 тимчасове житло/прихисток 

• 13 жовтня постраждалому від конфлікту 

населенню в селі Циркуни Харківської області 

було доставлено 1170 одиниць брезенту для 

проведення ремонтів пошкоджених будинків і 

будівель перед зимовим сезоном. Ракетний удар 

знищив місцеву лікарню, а обстріли пошкодили 

будівлю школи.  

• УВКБ ООН та партнери продовжували 

підтримувати ВПО в місцях компактного 

проживання (МКП). Понад 1200 переселенців у 

МКП та у віддалених сільських районах 

Закарпатської та Івано-Франківської областей 

отримали непродовольчі товари, у тому числі для 

підготовки до зими. Крім того, у Львівській, 

Тернопільській, Рівненській та Волинській 

областях близько 1300 осіб отримали допомогу 

для підготовки до зими, у тому числі  обігрівачі.  

• У рамках співпраці з Київською міською 

адміністрацією УВКБ ООН надає Управлінням 

соціального захисту населення набори екстрених 

ремонтних робіт, які будуть розподілені між 

установами та житловими будинками, які 

постраждали внаслідок обстрілів ракетами та 

дронами.  

• УВКБ ООН надає постійну підтримку жителям 

Запорізької області непродовольчими товарами та 

будівельними матеріалами для ремонту 

пошкоджених будівель. Під час зустрічей з  

головою області та мером Запоріжжя 

Представник УВКБ ООН в Україні обговорила 

додаткову підтримку для комунальних пунктів 

обігріву та передачу допомоги до зими. 

 

Гуманітарні конвої доставляють життєво необхідну 
допомогу до щойно звільнених районів 

12 жовтня УВКБ ООН доставило до міста Ізюм Харківської області 

понад 4700 непродовольчих предметів, таких як каністри, матраци, 

сонячні лампи, термоковдри та набори для надзвичайних ремонтів 

(ESK), щоб допомогти приблизно 2200 особам, які постраждали від 

збройних дій. 

Ще один міжвідомчий конвой 13 жовтня доставив гуманітарну 

допомогу до Лиману та Святогірська Донецької області. УВКБ ООН 

доставило понад 5000 нехарчових предметів, включаючи брезент, 

сонячні лампи, матраци, подушки та комплекти постільної білизни, 

термоковдри та кухонні набори. 

Пріоритетами УВКБ ООН і надалі будуть швидке надання 

тимчасового житла, нехарчових предметів першої необхідності, 

грошової допомоги і прихистку людям, які проживають у нещодавно 

звільнених районах України.  

 

 

 

ООН і партнери продовжують визначати першочергові потреби 
в гуманітарній допомозі та передавати її. На цьому знімку – 
передача допомоги у м. Лиман Донецької області. © OCHA 

https://www.facebook.com/starukholexander/posts/pfbid02r7ZTiVm2j279sLk7xK9m67YAbsC9ApaHdneL4ieeh78YmMmLbkwqbi9p8GEGscyGl
https://www.facebook.com/anatoliikurtiev/posts/506494091489144


 

 

 

 

 

 

 

 Захист 

• Попит на психосоціальну підтримку (ПСП) був 

вищим цього тижня через масові обстріли в 

Україні, які підвищили рівень тривоги, відродили 

травматичний досвід і спровокували напади 

паніки. Після масованих ракетних обстрілів Дніпра 

та Запоріжжя 10 жовтня місцевий партнер УВКБ 

ООН «Проліска» надав психосоціальну підтримку 

приблизно 150 людям у якості негайного 

реагування на надзвичайні ситуації. У Закарпатській 

та Івано-Франківській областях з метою подолання 

стресу та негативних емоцій організували серію 

зустрічей для ВПО. У Львівській області місцевий 

партнер УВКБ ООН «Рокада» посилив надання ПСП 

після ракетних обстрілів 10 і 11 жовтня та включив 

психологів до всіх своїх моніторингових візитів до 

МКП. У Чернівецькій області за минулий тиждень 

психосоціальними зустрічами підтримали майже 

500 осіб. 

• Партнер УВКБ ООН «Право на захист» відтепер 

постійно присутній на залізничному вокзалі 

Львова для підтримки 100-300 евакуйованих осіб, 

які щодня прибувають потягами з постраждалих 

районів. Представники НУО  реєструють 

новоприбулих ВПО для видачі їм  грошової 

допомоги та надання інформації щодо можливості 

отримання правової допомоги та направлень у 

соціальні служби. 

• Інформаційні сесії щодо реагування на гендерно 

обумовлене насильство (ГОН) були проведені під 

час молодіжного лідерського табору, 

організованого партнерською НУО Neemia 15 та 16 

жовтня. Під час сесій 25 молодих активістів, які 

представляють молодь ВПО, молодь з 

приймаючих громад та молодь з числа ромів, 

ознайомилися з основними підходами допомоги 

особам, які постраждали від ГОН або домашнього 

насильства. 

• Протягом тижня командою СССМ було проведено 

9 тренінгів на тему «Сучасні інструменти пошуку 

роботи» для ВПО, які проживають у центрах 

колективного проживання Дніпропетровської 

області. Також для ВПО в МКП в Івано-

Франківській області були проведені тренінги з 

управління стресом, психічного здоров’я та навичок 

адаптації до нового середовища.  

 Грошова допомога  

• 14 жовтня УВКБ ООН відкрило центр реєстрації на 

багатоцільову грошову доомогу у м. Харкові на 

базі місцевого Центру надання адміністративних 

послуг (ЦНАП) для підтримки постраждалого 

населення та задоволення першочергових потреб 

людей. На сьогодні УВКБ ООН надало грошову 

допомогу 612 917 осіб. 

 

 

 

 

 

 

Брати Олег і Юрій родом з Нікополя Дніпропетровської області. 

Після смерті матері кілька років тому вони піклуються одне про 

одного. У серпні, після потужного обстрілу Нікополя, їх евакуювали 

до Дніпра, де  їм знайшли притулок у будинку для людей похилого віку 

та людей з інвалідністю місцевої громадської організації «Океан 

добра». УВКБ ООН та його місцевий партнер «Проліска» 

підтримують найбільш уразливих людей, як Олег і Юрій, надаючи 

спеціалізовані послуги захисту, такі як супровід до державних служб, 

отримання проїзних документів та отримання грошової допомоги. 

Фото: ГО «Місія Проліска» 

Минулого тижня УВКБ ООН та партнер «Десяте квітня» 

встановили тимчасові будівлі на прикордонному пункті 

пропуску «Старокозаче» в Одеській області, щоб 

покращити умови очікування на кордоні особливо для 

найбільш вразливих, наприклад літніх людей, людей з 

обмеженими можливостями, вагітних та жінок з 

маленькими дітьми. Протягом тижня УВКБ ООН та його 

партнери здійснили 56 моніторингових візитів до пунктів 

пропуску по всій країні. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОМОГА ДО ЗИМИ 

З 12 по 14 жовтня УВКБ ООН сприяло 
розповсюдженню нефінансових засобів, таких як теплі 
ковдри, серед переміщених ромів у Черкаській 
області. Багато людей, які відвідали громадський 
центр, не мали заощаджень, тому допомога 
непродовольчими товарами була дуже добре 
сприйнята і допоможе громаді вижити взимку. 

 

▪ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

▪ Інші інформаційні продукти ви можете знайти  на сайті Портал 
Операційних Даних – Україна тут. 

▪ Свіжа інформація УВКБ ООН по ситуації в Україні оприлюднюється у 

Регіональному інформаційному віснику за цим посиланням. 
▪ Інтерактивна інформаційна таблиця Кластеру з питань захисту 

розміщена тут. 

▪ Карта місць компактного проживання знаходиться за цим посиланням  

▪  

▪  

Враховуючи величезні потреби та розширений масштаб і 

обсяг гуманітарної допомоги, УВКБ ООН продовжує шукати 

підтримку для надання допомоги всередині України, 

оприлюднивши «Заклик додаткової допомоги».  

 

УВКБ ООН надає пріоритет програмам, які дозволять ВПО, особам, які постраждали від конфлікту, і особам, які 
повернулися, отримати доступ до безпечного, теплого та гідного житла протягом зимових місяців шляхом 
надання притулку, розподілу зимових речей та готівки для покриття зимових потреб. 

▪ КОНТАКТНІ ОСОБИ: 

▪ Анна-Марія Керріган-Деріче, Старший радник із 
зовнішніх зв’язків, kerrigan@unhcr.org 

▪ Мегумі Аояма, Відповідальна за звітування, 
aoyamam@unhcr.org 

 

UNHCR Ukraine Page     Twitter      Facebook 

 

https://data.unhcr.org/en/country/ukr/751?secret=unhcrrestricted
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96052
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95366
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal
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/

