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Контекст і огляд 

▪ Житлові умови для мільйонів українців з початку війни ставали все більш небезпечними. Переміщення, пошкодження майна, 

раптова втрата засобів до існування та порушення постачання або можливості придбати  газ та пальне залишили багато сімей, які 

живуть у невизначених умовах або будівлях, погано підготовлених до зими. Згідно зі спільною оцінкою, оприлюдненою Урядом України, 

Європейською комісією та Світовим банком, на 1 червня 2022 року близько 817 000 житлових приміщень постраждали внаслідок війни, 

з них 38 відсотків було пошкоджено до невідновлюваного стану. З наближенням суворої погоди своєчасна підготовка має важливе 

значення для створення для постраждалих людей безпечних та гідних умов проживання у теплих приміщеннях. 

▪ Реагування на виклики зимового періоду є головним пріоритетом УВКБ на наступні шість місяців. Як координатор з питань 

захисту, з питань житла та непродовольчих товарів, а також кластеру з питань управління та координації місцями компактного 

проживання, УВКБ ООН очолило розробку «Міжвідомчого плану підготовки до зими в Україні на 2022 рік», який був включений до 

комплексу допомоги, яка орієнтована на надання підтримки в зимовий період приблизно 2,4 мільйона осіб. УВКБ ООН розширило 

свою поточну програму і буде сприяти проведенню ремонтів малих і середніх обсягів та утепленню житла, поліпшенням та 

розширенням місць компактного проживання, допомозі предметами першої необхідності до зими та надаватиме грошову підтримку на 

підготовку до зимового періоду, включаючи опалення та комунальні послуги. Посилена соціально-гуманітарна допомога з особливим 

акцентом на психосоціальну підтримку, а також правова допомога, зокрема для забезпечення доступу до основних особистих 

документів та документів на житло, земельні ділянки та майно для наскрізної підтримки вирішення гуманітарних проблем є складовими 

реагування УВКБ ООН в плані підготовки до зими. 

▪ Тісна координація з колегами з центральних та місцевих органів влади була і залишається вирішальною у розробці та наданні 

ефективної підготовки до зимового сезону. Оцінка та створення переліку наявних ресурсів та проведених ремонтних робіт будуть 

важливими складовими зусиль з підготовки до зими державних та приватних постачальників. Гуманітарне реагування покликане 

відповісти на найбільш негайні потреби  вразливих категорій населення, у т.ч. сімей. 

▪ Оскільки більша частина підготовки до зимового сезону зосереджена на підтримці на побутовому та громадському рівні, Кластер з 

питань житла та непродовольчих товарів працює над зміцненням місцевих координаційних структур та покращенням потенціалу 

управління інформацією для створення каталогів партнерів та моніторингу прогресу реалізації проєктів і програм. УВКБ ООН, як 

керівник кластеру, буде працювати над тим, щоб проведення необхідних робіт та підготовчих заходів було оптимально 

організованим, показовим та скоординованим з партнерами, щоб уникнути дублювання та «прогалин». 

Цільові групи населення 
 

Сфери діяльності 

УВКБ ООН братиме участь у трьох напрямках діяльності з підготовки до зимового сезону: 

Забезпечення предметами 
першої необхідності для 

зимового сезону  

Ремонт та облаштування   
колективних центрів та пошкоджених 
будинків 

Грошова допомога для 

 проживання зими 

 

 
 

Україна 

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО ЗИМИ 

2022-2023 роки 
 

 
 

ВПО в місцях компактного проживання: 

Значна кількість місць компактного проживання 

потребує певного ремонту, щоб забезпечити їх 

готовність до зими. Також необхідно розширити 

приймаючу спроможність для розміщення нових ВПО. 

 
Люди, які живуть у пошкоджених війною 

районах, особливо вразливі люди в умовах ізольованого 

проживання, не підключені до основної енергетичної та 

теплової інфраструктури, і потребують пріоритетної 

технічної підтримки. 

https://reliefweb.int/report/ukraine/rapid-damage-and-needs-assessment-rdnaaugust-2022-enuk
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На додаток до стандартних наборів предметів першої необхідності, допомога такими предметами на 

зимовий сезон включатиме три термоковдри, три теплі покривала, три спальні мішки та два термоси на 

домогосподарство (ДГ), а також зимовий одяг та доставку опалювальних приладів. 

 

ПЛАНОВАНІ 

ПОКАЗНИК

И: 

567 000 осіб (189 000 ДГ) 
охоплено зимовими 

непродовольчими товарами, 

включаючи 30 000 осіб (10 000 HH) 

з опалювальними приладами 

У пріоритеті 30% на сході / 30% у центрі та 

півдні/ 20% на півночі / 20% на заході 

 

Допомога у питаннях житла зосереджена на двох напрямках: 

a.) Підтримка постраждалого від конфлікту населення та репатріантів ремонтом, включаючи утеплення. 

У поєднанні зі звичайною програмою тимчасового розміщення УВКБ ООН, яка включає легкий та 

середній ремонт пошкоджених будинків, додаткові ремонтні роботи, такі як встановлення ізоляції 

стелі, нових вікон з ПВХ та ремонт швів і проміжків навколо перекриттів поверхів та вікон, 

спрямовані на те, щоб допомогти краще підтримувати тепло в будинках взимку. 
 

ПЛАНОВАНІ 

ПОКАЗНИК

И: 

24 600 особам (8 200 ДГ) 
допомога ремонтом та/або 

утепленням  

Чернігівська, Дніпропетровська, Київська, 

Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, 

Запорізька, Житомирська. 

b.) Підтримка ВПО у вдосконаленні та створенні додаткових спальних місць. 

▪ Розширення центрів колективного розміщення шляхом будівельних робіт підрядників. 

▪ Покращення умов колективних центрів (ремонт і опорядження ванних кімнат та кухонь, нові 

вікна з ПВХ, захист від погодних умов), що здійснюються через партнерів, супроводжуються 

перевіркою безпечності житла. 

▪ УВКБ ООН також шукає інші способи, засновані на місцевому контексті, для вдосконалення 

спальних місць. 
 

ПЛАНОВАНІ 

ПОКАЗНИКИ: 
Створено 7600 нових місць 

Покращено 6800 місць 

Черкаська, Чернівецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, 

Полтавська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, 

Закарпатська та Житомирська. 

 

Окрім звичайної багатоцільової грошової допомоги у розмірі 2220 грн на особу на місяць протягом трьох 

місяців, буде виплачено поповнення у розмірі 6660 грн на особу, щоб допомогти ВПО та іншим 

постраждалим від конфлікту особам покрити збільшені витрати, пов 'язані з з зимовим періодом, в тому 

числі 130 000 вразливих осіб, спрямованих Міністерством соціальної політики (Мінсоцполітики). 
 

ПЛАНОВАНІ 

ПОКАЗНИКИ: 

336 966 фізичних осіб отримали 

грошову допомогу на зиму 

Вперше зареєстровані ВПО та люди, які постраждали від 
конфлікту, з 1 вересня отримують цільову грошову допомогу на 
зиму від УВКБ ООН у областях: Черкаська, Чернігівська, 
Дніпропетровська, Харківська, Кіровоградська, Київська, 

Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Вінницька, Запорізька 
та Житомирська області. 

Ця цифра включає 130 000 вразливих осіб, визначених 

Мінсоцполітики, з Донецької, Херсонської, Луганської та 

Запорізької областей. 

 
 

 

https://www.unhcr.org/ua/en/ 

1. Допомога предметами першої необхідності до зими 

2. Допомога колективним центрам та ремонт пошкоджених будинків 

3. Грошові кошти на зиму 

https://www.unhcr.org/ua/en/
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