
Мешканці с Капітолівка нещодавно звільненого на Харківщині жили зі зруйнованими дахами та розтрощеними стінами Важлива допомога
брезент лампи білизна набори гігієни була доставлені для них Гуманітарна місія Проліска

 

  
ОБСЯГИ ДОПОМОГИ: 

 
6.98 мільйонів 
внутрішньо 

переміщених 

осіб в Україні* 

 

 

17.7 мільйонів 
людей 

нагально 

потребують 

гуманітарної 

допомоги і 

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

Операційна діяльність 

▪ 24 вересня позначило 7 місяців війни Росії проти України. Кожен додатковий 
день війни приносить нові трагедії та страждання. Пошкодження будинків і 
критичної цивільної інфраструктури зробили життя мільйонів людей 
нестерпним і порушили роботу основних послуг. 

▪ Координатор ООН з гуманітарних питань 26 вересня зустрівся з місцевими 
організаціями та волонтерами в Харкові та відзначив важку гуманітарну 
ситуацію в області. ООН і гуманітарні партнери активізують зусилля, щоб 
допомогти людям у нових доступних районах. (Більше оновлень на с. 2)  

▪ УВКБ ООН опублікувало оновлені висновки на основі опитування 4,800 
респондентів серед українських біженців, розміщених у країнах Європи та за 
її межами. Вони надають розуміння проблем, з якими стикаються біженці, а 
також їхніх намірів. Підтримка, яка дозволить людям повернутися та 
відновити стабільне і гідне життя, також має вирішальне значення для 
відновлення України. 

ЩО ЗРОБЛЕНО – У ЦИФРАХ  

На сьогодні допомогу надано більше 2.1 
мільйонів людей. 

Це допомога, яка надавалася УВКБ та партнерськими 
організаціями у період з 24 лютого пo 26 вересня 2022 р. 

 ЗАХИСТ 

716,588 людей отримали адресну 

допомогу шляхом надання потрібної 
інформації у пунктах перетину кордону, 
пунктах прийому та компактного 
проживання, а також від мобільних команд та 
по «гарячих лініях».  

 ГРОШОВА ДОПОМОГА 
УВКБ вже виділило грошову допомогу  
610,838 людям для забезпечення 

першочергових потреб*. 

 ПРЕДМЕТИ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ 

817,939 людей отримали предмети 

першої необхідності, одяг, продукти 
харчування. 

 КОЛОНИ ГУМАНІТРНИХ ВАНТАЖІВ 

 191,980 людям було надано допомогу  

303 колонами з гуманітарними вантажами, 

доставленими у постраждалі райони.  

 ДОПОМОГА МКП 

107,975 спальних місць облаштовано 

ліжками та матрацами у 390 центрах 

прийому та розміщення. 

 ЕКСТРЕНА ДОПОМОГА 

35,253 людей отримали ремонтні 

матеріали для опорядження своїх місць 
тимчасового притулку з метою захисту від 
погодних умов. 

 РЕМОНТИ МКП  

1,126 спальних місць було зроблено або 

опоряджено в ході будівельних робіт у 
центрах колективного розміщення. 

 

РЕМОНТНІ РОБОТИ  

47 будинків було відремонтовано частково 

або повністю напередодні зимового сезону. 

 

ГОЛОВНІ НОВИНИ ТИЖНЯ  

▪ На додаток до підтримки громад у нещодавно звільнених районах, 
розповсюдження допомоги продовжувалось серед громад у Миколаївській, 
Кіровоградській та Одеській областях, куди було доставлено понад 8,000 
предметів першої необхідності,  таких як термоси, а також зимові речі. У 
Миколаєві  представники «Десятого квітня», партнерcької організації УВКБ 
ООН, роздали 1,500 каністр сім’ям, яким це було потрібно. Враховуючи 
серйозні проблеми з водопостачанням у Миколаєві, каністри користуються 
великим попитом. 

▪ 22 вересня УВКБ ООН спільно з ПРООН провели семінар «Сприяння захисту 
та інтеграції ВПО через підхід гуманітарного взаємозв’язку з розвитком у 
Закарпатській та Івано-Франківській областях», де учасники партнерських 
організацій та спільнот ВПО спільно визначали пріоритетні сфери і можливості 
використання методики «наскрізного вирішення» проблем гуманітарної 
допомоги.  

▪ 23 вересня Місцевий офіс УВКБ ООН в Ужгороді підписав Меморандум про 
взаєморозуміння із Закарпатською обласною адміністрацією щодо співпраці у 
забезпеченні житлом ВПО в регіоні. У рамках Меморандуму УВКБ ООН планує 
відремонтувати та обладнати квартири, виділені  обласною адміністрацією 
конкретно для ВПО.  

▪ У той час як ремонтні роботи якомога більшої кількості будинків до майбутньої 
зими набирає обертів, УВКБ ООН також розширює свою підтримку об’єктів, 
які є важливими для тих, хто повернувся до зон, постраждалих від збройних 
дій. УВКБ ООН надало будівельні матеріали для реконструкції початкової 
школи в сильно зруйнованій Іванківській громаді Київської області.  

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ  

УВКБ оперативно реагує  

Читайте наші тижневі новини  
 

28 вересня 2022 року 

 

Фінальні результати будуть відображені в узгоджувальому звіті у
кінці року

https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1574824702350073856
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/9/632d6fba4/unhcr-survey-refugees-ukraine-eager-work-need-sustained-support-ensure.html


 

 

Посилення рятівної допомоги знов 
доступним районам  

УВКБ ООН у прискореному порядку намагається 
надати допомогу якомога більшій кількості людей у 
нещодавно звільнених і доступних районах, які 
місяцями жили під сильними обстрілами і мають 
обмежений доступ до гуманітарної допомоги.  

19 вересня УВКБ ООН зробило внесок до  
гуманітарного конвою ООН з 11 вантажівок до нових 
доступних громад у Чугуєві, Харківської області, з 
більш ніж 22,000 предметів першої необхідності, 
включаючи брезент, каністри та термоковдри, щоб 
підтримати близько 6,100 людей у звільнених 
громадах.  

На сьогодні понад 270,000 людей, які проживають у 
звільнених районах Харківської, Херсонської, 
Запорізької та Донецької областей, отримали 
допомогу від УВКБ ООН та місцевої партнерської 
організації Проліска через надання їм притулку, 
предметів першої необхідності, грошової підтримки та 
прихистку. 

 

  
КАРТА НАДАННЯ ДОПОМОГИ  

 

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, видавши Заклик додаткової допомоги .   

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

▪ Відвідайте Український портал даних, щоб отримати більше інформаційних продуктів за 

цим посиланням.  

▪ Свіжі дані про діяльність УВКБ та ситуацію в Україні знаходяться за цим 
посиланням. 

▪ Інформація про роботу Кластера захисту знаходиться за цим посиланням. 

▪ Карта місць колективного розміщення ВПО Кластеру УВКБ з координації та 
управління знаходиться за цим посиланням 

 

 

*Досягнення 
планованих показників 
залежатиме від 
надходження 
коштівrements.  

УВКБ планує охопити 
допомогою  

4.3 млн людей* 

Об єкти термінової допомоги

до кінця року

1.2 млн людей 
tотримають адресну 
допомогу у наданні 
прихистку та інформації 

1.08 млн людей 
отримають першочергову 
грошову допомогу. 

1.5 млн людей    
отримають допомогу 
предметами  першої 
необхідності. 

тис людей
отримають допомогу з

притулком а також через

ремонт і утеплення

будинків

400 тис. людей у 

місцях компактного 
проживання отримають 
допомогу від УВКБ. 

Набори для екстреного ремонту доставлені для убезпечення
постраждалих домівок в селищах Херсонської області до яких
відновлено доступ Жителі також отримали матраци та спальні мішки

Вересень Гуманітарна місія Проліска

https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-revised-supplementary-appeal
https://data.unhcr.org/en/country/ukr/751?secret=unhcrrestricted
https://data.unhcr.org/en/country/ukr/751?secret=unhcrrestricted
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95676
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95676
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95366

