
 

 

 

 

 
 

   

    

  

     

     

  

  

 

 

 

 

 

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Тижневий огляд  
діяльності УВКБ  
 

12 жовтня 2022 р. 

 

Партнерська організація УВКБ Proliska доставляє будматеріали до знов підконтрольного села Лебяже у Харківській області. Фото:  Артур Уляницький © «Проліска»  

6.24 
мільйона 
внутрішньо 

переміщених 

осіб в Україні* 

17.7 
мільйона 
нагально 

потребують  

гуманітарної 

допомоги і 

захисту**  

eople in urgent 

need of 

humanitarian 

assistance and 

protection**  

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

11.5 
мільйонів 
отримують  

гуманітарну 

допомогу через 

Запит на 

надзвичайне 

фінансування. 

4.3 
 мільйони 
людей стали 

отримувачами 

допомоги від 

УВКБ. 

ДОПОМОГА У ЦИФРАХ: 

Підготовка до зими 

людей вже надано 

допомогу 

Послуги в сфері захисту 

СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ 

УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

• Щонайменше 12 цивільних осіб були вбиті та понад 100 

поранені в містах по всій Україні 10 жовтня . Генеральний 

секретар ООН Антоніу Гутерріш у своїй заяві засудив напади .  

• Було завдано ударів по ключових об’єктах цивільної 

інфраструктури, включаючи енергетичну мережу, що 

спричинило масштабні відключення електроенергії, багато 

людей лишилося без світла. Ці напади на інфраструктуру 

посилюють занепокоєння щодо можливостей ВПО та 

постраждалих від конфлікту людей справитися із викликами 

наступних зимових місяців.  

• З отриманням доступу до ряду районів стають очевидними 

величезні потреби в гуманітарній допомозі та значні збитки, 

завдані критичній інфраструктурі. МВС повідомило про 

пошкодження половини житлових будинків і повне 

руйнування 10% з них у м. Лиман Донецької області. Допомога 

постраждалим від збройних дій людям у цих нещодавно 

звільнених районах є ключовим пріоритетом.  

• Надаючи першочергову допомогу, УВКБ також працює з 

місцевими партнерами для підготовки до відбудови у 

довгостроковій перспективі,  доповнюючи зусилля державних 

органів. 

 

отримали допомогу з питань захисту та 
інформацію   

Грошова допомога 

Матеріали для ремонтів 

людей отримало першочергову допопомогу, у 
т.ч. доставлену гуманітраними конвоями 

отримали грошову допомогу на 
першочергові потреби 

людини отримали допомогу з ремонтом 
пошкодженого житла 

Предмети першої необхідності  

 
Місця тимчасового розміщення 

Кількість людей, які 
отримали допомогу 

 

1.5M 
заплановано 

1.2M 
заплановано 

1.08M 
заплановано 

0.14M 
заплановано 

0.40M 
заплановано 

4.3M 
заплановано 

Місця компактного проживання 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/10/ukraine-attack-civilians-and-infrastructure
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/10/ukraine-attack-civilians-and-infrastructure
https://reliefweb.int/report/ukraine/secretary-general-deeply-shocked-russian-federations-deadly-missile-attacks-cities-across-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/secretary-general-deeply-shocked-russian-federations-deadly-missile-attacks-cities-across-ukraine
https://www.reuters.com/world/europe/blackouts-after-russian-strikes-deepen-ukraines-concerns-before-winter-2022-10-10/
https://www.reuters.com/world/europe/blackouts-after-russian-strikes-deepen-ukraines-concerns-before-winter-2022-10-10/
https://www.reuters.com/world/europe/blackouts-after-russian-strikes-deepen-ukraines-concerns-before-winter-2022-10-10/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Першочергова допомога після ракетних ударів  

УВКБ ООН продовжує залишатися на місцях та доставляти термінову 
гуманітарну допомогу по всій Україні, де потреба у ній найбільша. 

Після нападів на Київ 10 жовтня УВКБ ООН надало Київській обласній 
адміністрації непродуктову допомогу (ковдри, спальні мішки, сонячні 
лампи та каністри) для 2000 осіб для використання на пунктах 
обігріву/зарядки. З 11 жовтня відновлено ремонт житла та реєстрацію 
для отримання багатоцільової грошової допомоги. 

Мобільні бригади партнера УВКБ ООН «Проліска» надавали 

психосоціальну підтримку після ракетного обстрілу міста Дніпро.   

10 жовтня після трьох послідовних днів обстрілів партнер УВКБ ООН 
«Проліска» доставив 38 наборів для екстрених ремонтів постраждалим 
жителям міста Запоріжжя, а також здійснювали надання 
психосоціальну підтримку. 

Команди також доставили постраждалим вкрай необхідні набори та 
матеріали для екстрених ремонтних робіт. 

10 жовтня після трьох послідовних днів обстрілів партнер УВКБ ООН 
«Проліска» доставив 38 наборів для надання притулку постраждалим 
жителям міста Запоріжжя для підтримки ремонту, а також надав 
психосоціальну підтримку. 

  

 

 

 

НЕЩОДАВНО ЗВІЛЬНЕНІ РАЙОНИ: 

• 5 жовтня УВКБ ООН доставило 2725 предметів 

першої необхідності (постільна білизна, каністри, 

подушки, пледи, термоси, матраци, ковдри, сонячні 

лампи, спальні мішки, кухонні набори, а також 

екстрене укриття) в Ізюм у Харківській області.  

• 6 жовтня УВКБ ООН доставило близько 50 000 

непродуктових товарів, включаючи розкладні 

ліжка, спальні мішки, постільну білизну, матраци, 

ковдри та подушки до знов доступних міст 

Дружківка та Покровськ у Донецькій області.  

• 9 жовтня партнер УВКБ ООН «Проліска» доставив 

будівельні матеріали в село Леб’яже у звільненому 

районі Харківської області.   

 

• 10 жовтня УВКБ ООН долучилося до міжвідомчого 

конвою до Ківшарівки, Куп’янська-Вузлового, 

Петропавлівки та Мало-Куп’янського Харківської 

області з 3000 полотнами брезенту, 8000 

термоковдрами та 8000 комплектами постільної 

білизни.  

• 5 жовтня представники УВКБ ООН зустрілися із 

заступником директора Департаменту житлово-

комунального господарства Харківської міської 

ради та узгодили шляхи надання матеріальної 

підтримки для ремонту житлових та навчальних 

закладів у місті. 

Партнер УВКБ ООН Гуманітарна місія «Проліска» доставляє 
допомогу у Руській Лозовій у Харківській області. Фото Артура 
Уляницького © НГО «Проліска» 

https://www.facebook.com/proliskamission/posts/pfbid0cpeFcjb6QHcUCwYuZbLH5RCqU3UVNEcpVJ24ZTmU6nUULgMyGEF9kqeS9pKXtnrkl
https://www.facebook.com/proliskamission/posts/pfbid0cpeFcjb6QHcUCwYuZbLH5RCqU3UVNEcpVJ24ZTmU6nUULgMyGEF9kqeS9pKXtnrkl


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Олена – ВПО з Херсона, переїхала до Вінниці.   

Олена зверталася з проханням про негрошову допомогу від 

імені своєї громади, у якій опинилися ще 50 сімей переселенців 

також з Херсона.  

Олена, ВПО з Херсона, працює у пекарні у Вінниці.     

Партнер УВКБ ООН Proliska використовує каністерапію, 

щоб через гру допомогти дітям подолати травматичний 

досвід, як нещодавно було показано у Вінниці Заступнику 

Верховного комісара ООН у справах біженців. 

• Психосоціальна підтримка залишається 

ключовою послугою, яка допомагає 

переміщеним особам пережити травматичні 

наслідки переміщення та втрати всього нажитого 

майна. У Чернівецькій області партнери УВКБ 

ООН – NEEKA, «Право на захист» та «Рокада» – 

надали понад 1000 консультацій переселенцям 

у місцях компактного проживання та реєстрації 

на багатоцільову грошову допомогу. У 

Вінницькій області партнер УВКБ ООН 

«Проліска» провів 18 групових консультацій із 

психосоціальної підтримки, а організація «Десяте 

квітня» провела психосоціальні консультації 134 

внутрішньо переміщеним особам.  

• Партнери УВКБ ООН тісно співпрацювали з 

місцевими центрами зайнятості та органами 

місцевого самоврядування Закарпатської та 

Івано-Франківської областей, щоб допомогти 

ВПО знайти роботу. У результаті ВПО отримали 

можливість переїжджати з місць компактного 

проживання в орендоване житло та записувати 

своїх дітей у дитячі садки та школи.  

 

 

ГОЛОВНІ НОВИНИ ТИЖНЯ: 

• У Закарпатській та Івано-Франківській областях 

партнери УВКБ ООН надали консультації з 

питань захисту понад 490 ВПО. Понад 90 

переміщеним особам було надано юридичну 

допомогу або направлено до державних установ. 

Питання, з якими звертаються найчастіше, 

пов’язані з перереєстрацією в якості ВПО після 

зміни адреси; отриманням довідки ВПО; 

повторне звернення за припиненою державною 

грошовою допомогою; забезпечення реєстрації 

ВПО для отримання пенсій та соціальних виплат 

за новим місцем тимчасового проживання; а 

також облік знищеного майна. 

• УВКБ ООН та його партнери «Право на захист», 

«NEEKA» та «Десяте квітня» продовжують 

моніторинг перетину кордонів з Угорщиною, 

Молдовою, Польщею, Румунією та Словаччиною, 

щоб зрозуміти причини виїзду людей та їхні 

потреби в інформації. Протягом минулого тижня 

було здійснено 65 моніторингових візитів. 

Особам, які перетинають кордон, було надано 

340 консультацій з питань захисту, 36 людям 

було надано правову допомогу, а 24 - послуги 

соціального супроводу. 

https://twitter.com/GillianTriggs/status/1578008225743777793/photo/1
https://twitter.com/GillianTriggs/status/1578008225743777793/photo/1
https://twitter.com/GillianTriggs/status/1578008225743777793/photo/1


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

▪ КОНТАКТНІ ОСОБИ: 

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

▪ Megumi Aoyama, Reporting Officer, aoyamam@unhcr.org 

▪  

UNHCR Ukraine Page  

Twitter  

Facebook 

 

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ 

УВКБ ООН встановлює модульне житло як 

чаттину свого внеску в колективні зусилля з 

надання людям доступу до гідного та теплого 

житла взимку. 

7 жовтня перш чотири модульні будинки були 

надані сім’ям у Київській області. Будинки тих, хто 

переїхав у нове модульне житло, були  зруйновані 

на початку цього року, але тепер вони можуть 

залишатися на своїй землі та у своїй громаді. 

95 модульних будинків, наданих Королівством 

Данія, забезпечать сім’ям з Київської та 

Чернігівської областей тепле житло взимку на час 

відбудови їхніх власних будинків.  

 

 

 

Допомога у підготовці до зими наразі є головним пріоритетом УВКБ ООН. 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 послуг із захисту, надання зимових речей та готівки для покриття зимових потреб.  

УВКБ ООН вдячне за важливу підтримку, надану донорами, які зробили внесок у реагування на цю 

надзвичайну ситуацію. Враховуючи величезні потреби та розширений масштаб і обсяг гуманітарної 

допомоги, УВКБ ООН продовжує шукати підтримку для надання допомоги всередині України, 

оприлюднивши «Заклик додаткової допомоги».  

 

План допомоги на зимовий час 

Грошова допомога 

Допомога виплатами для 

подолання зимових пробьлем 

Предмети першої необхідності 

Пледи, термоси, обігрівачі, одяг тощо 

Укриття/житло Отримали допомогу з ремонтом та 
утепленням будинків і розширення 
приміщень у місцях колективного 
розміщення  

Досягнення 

337 тис 
заплановано 

567 тис 
заплановано 

39 тис 
заплановано 

943 тис 
заплановано 

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://data.unhcr.org/en/documents/details/95366
mailto:kerrigan@unhcr.org
mailto:aoyamam@unhcr.org
https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal

