
 

 

 

 

 

 

   

    

  

     

     

  

  

 

 

 

  

 

 

 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ: 

СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ: 

РЕАГУВАННЯ У ЦИФРАХ: 

5,91 
мільйонів 
Внутрішньо 

переміщених 

осіб в Україні* 

17,7 
мільйонів 
Людей, які 

терміново 

потребують 

гуманітарної 

допомоги та 

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

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ                21 грудня 2022 р. 

Тижневий огляд діяльності УВКБ ООН  
 

21 грудня 2022 р. 

 

14 грудня у звільненому місті Ізюм у Харківській області, де будинки 
були пошкоджені внаслідок обстрілу, 79 сімей отримали матеріали 
для екстреного ремонту житла. © ГО «Місія «Проліска». 

11,5 
мільйонів 
Людей, які 

отримали 

гуманітарну 

допомогу в 

Україні. 

4,3 
мільйони 
Людей, які 

отримають 

допомогу від 

УВКБ ООН. 

ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ 

• Регулярні хвилі атак на енергетичну інфраструктуру продовжують 

спричиняти руйнування та залишають мільйони людей по всій Україні без 

світла, порушують системи водопостачання та опалення, а температура 

вже впала нижче нуля по всій країні.  

• Станом на 5 грудня, за оцінкою МОМ, 5,91 мільйонів осіб є внутрішньо 

переміщеними особами по всій Україні. Серед них 680 000 людей були 

переміщені протягом останніх 30 днів. Більшість нових переміщень 

відбувалася зі сходу та півдня.  

• 15 грудня загинув працівник гуманітарної служби під час атаки, коли ракета 

влучила у пункт роздачі допомоги в Херсоні. Цивільні та гуманітарії не є 

мішенню. 

• УВКБ ООН тісно співпрацює з місцевими та національними діячами, щоб 

надати послуги та допомогу якомога більшій кількості людей в країні, що 

дозволить їм бути в теплі і захистить взимку. Ми реалізовуємо наші 

програми допомоги таким чином, щоб зміцнити національну власність та 

сталість і підтримати відновлення та довготривалі рішення для ВПО та 

людей, які повертаються або залишаються в районах, які сильно 

постраждали. 

• Більше 1,1 мільйона людей отримали зимову допомогу і 71 генератор 

доставлений в 16 областей для облаштування визначених обласною 

владою центрів обігріву та «пунктів незламності». (Докладніше на стор.4).  Реагування на зимовий період (стор. 4)  

Примітка: досягнуті цифри підлягають перевірці даних, і ретроактивні 
виправлення можуть мати місце. 

https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-11-25-november-5
https://twitter.com/KarolinaBilling/status/1603496886291374080
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 Предмети першої необхідності та  житло/укриття  

• Продовжується доставка допомоги в райони, над 

якими відновив контроль український уряд. Протягом 

минулого тижня 1 770 людей у місті Херсон та 884 

людей у відвойованих районах у Білій Криниці, 

Богданівці, Новоолександрівці та Високопіллі 

отримали життєво необхідні речі, такі як гігієнічні 

набори та зимові речі.  

• Обігрівачі користуються великим попитом. 35 

малозахищених сімей переселенців, які проживають 

на Хмельниччині, отримали обігрівачі через партнера 

УВКБ ООН БФ «Рокада». Партнерська громадська 

організація «Десяте квітня» передала ще 20 обігрівачів 

Снігурівській громаді Миколаївської області, а 50 

ВПО, які проживають в Ірпіні та Калинівці Київської 

області, отримали плити на твердому паливі. УВКБ 

ООН працює над доставкою понад 18 000 обігрівачів 

по всій країні, щоб допомогти сім’ям і громадам 

пережити холод. 

• У тісній координації з місцевою владою УВКБ ООН 

допомагає обладнувати пункти обігріву, «пункти 

незламності» та бомбосховища. 8 та 12 грудня УВКБ 

ООН через НУО-партнера ГО «Проліска» надало 

понад 9 000 предметів першої необхідності та чотири 

обігрівачі на твердому паливі для обладнання дев'яти 

«пунктів незламності» в Дніпропетровській області, 

які можуть вміщати 37 500 осіб. Крім того, для 

облаштування трьох бомбосховищ у Дніпрі, які 

вміщують до 1 700 осіб, було доставлено близько 700 

НПТ у вигляді ковдр та спальних мішків.  

• Набори для екстреного ремонту житла допомагають 

сім’ям швидко провести базовий ремонт, щоб 

захистити свої домівки від стихії.  Протягом тижня        

1 380 людей отримали матеріали для екстреного 

ремонту житла у Дніпропетровській, Харківській, 

Херсонській, Сумській та Запорізькій областях.  

• УВКБ ООН продовжує працювати над відновленням 

пошкоджених будинків. На сьогоднішній день було 

відремонтовано 2 394 будинки через житлову 

програму від УВКБ ООН переважно в Чернігівській, 

Київській та Сумській областях, 7 182 людини 

зможуть бути в теплі у власному будинку взимку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВКБ ООН та Житомирська облдержадміністрація зміцнюють 

постійну співпрацю  

У Житомирській області бойові дії з початку війни змусили покинути 

свої домівки близько 300 тисяч місцевих жителів у пошуках безпеки. В 

результаті обстрілів в області було зруйновано або пошкоджено 

близько 289 цивільних будинків та об’єктів інфраструктури та 1 000 

будинків. 

20 грудня УВКБ ООН та Житомирська обласна державна адміністрація 

підписали Меморандум про взаєморозуміння, який визначає конкретні 

сфери співпраці, спрямовані на реагування на гуманітарні потреби 

людей, які проживають у Житомирській області та повертаються до неї, 

а також на підтримку у відбудові їхніх будинків та налагодженні їхніх 

життів. 

На сьогодні приблизно 82 000 людей у Житомирській області отримали 

допомогу через програми УВКБ ООН – захист, готівку, допомогу в 

натуральній формі та ремонт житла. Читати далі тут.  

 

Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної державної адміністрації, 
наголосив, що співпраця з УВКБ ООН важлива для відновлення Житомирської 
області. © Житомирська облдержадміністрація 

У прифронтове місто Донецької області доставили гуманітарну 

допомогу 

16 грудня УВКБ ООН долучилося до міжвідомчого конвою на чолі з 

OCHA для доставки допомоги до прифронтового міста Бахмут 

Донецької області. Конвой перевозив предмети першої необхідності 

для 10 000 людей, включаючи ліки, воду, сонячні лампи, гігієнічні 

засоби, набори для укриття та ковдри.  

Вважається, що понад 90 відсотків населення Бахмута залишили місто, 

яке протягом місяців зазнавало постійних бомбардувань. Люди там, 

переважно люди похилого віку, стикаються з величезними труднощами 

у задоволенні своїх потреб. 

На сьогоднішній день УВКБ ООН доставило гуманітарну допомогу 

через 559 конвоїв – 24 міжвідомчих та 535 організованих УВКБ ООН – 

надавши допомогу майже 468 000 переміщених та інших постраждалих 

від війни людей у районах, які сильно постраждали, забезпечивши їх 

предметами першої необхідності. 

У рамках конвою УВКБ ООН доставило необхідні зимові речі, такі як 
ковдри, сонячні лампи, спальні мішки та брезентові листи. ©  

https://www.unhcr.org/ua/52683-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%be%d0%bd-%d1%83-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%85-%d0%b1%d1%96%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b1.html
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 Захист 

• Триває евакуація з Херсона до Миколаєва. Щоб задовольнити 

найгостріші юридичні потреби евакуйованих, які виникли 

протягом місяців, коли ці території перебували під тимчасовим 

військовим контролем Російської Федерації, юристи партнера 

УВКБ ООН ГО «Десяте квітня» відвідують центри компактного 

проживання, які приймають евакуйованих, щоб надати юридичні 

консультації. 

• УВКБ ООН та його партнери-НУО підтримали створення мережі 

з 300 аутріч-фасилітаторів із ВПО та постраждалих від війни 

громад, щоб розширити та зміцнити можливості для охоплення 

людей та ізольованих громад, які потребують допомоги. У 

рамках розбудови потенціалу з 12 по 13 грудня в Одесі було 

проведено тренінг для 20 фасилітаторів з комунікації з 

громадами, попередження сексуальної експлуатації та 

насильства, захисту дітей. Аутріч-фасилітатори, серед іншого, 

забезпечуватимуть виявлення та направлення до відповідних 

служб малозахищених людей або людей, яким загрожує зневага 

чи насильство.  

• Минуло тижня відбулось 59 моніторингових візити на пункти 

пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та 

Молдовою. Під час моніторингових візитів 213 особам було 

надано консультації з питань захисту, 50 отримали правову 

допомогу, 14 – соціальний супровід, що є допомогою в доступі 

до послуг. Спостерігачі, задіяні на кордоні, повідомили про 

незначне збільшення руху з боку України через відключення 

електроенергії, води та опалення в оселях.  

• 15 грудня УВКБ ООН разом зі своїм партнером БФ «Право на 

захист» побудували один допоміжний житловий будинок (ДЖБ) 

на пункті пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією. Цей ДЖБ 

слугуватиме захищеним пунктом для консультування людей, які 

перетинають кордон, і сприятиме адекватним та гідним 

процедурам перетину кордону. 

 

Громадська організація, очолювана жінками-
переселенками, «Свалява Сівік», була створена групою 
жінок-переселенок та членами місцевої громади Сваляви 
Закарпатської області. Проект «Правова освіта внутрішньо 
переміщених жінок і дітей під час війни», підтриманий 
партнером УВКБ ООН «NEEKA», спрямований на 
підвищення обізнаності про їхні права в контексті війни, а 
також на сприяння місцевій інтеграції та соціальній 
згуртованості з приймаючою громадою через рекреаційну 
діяльність. 

УВКБ ООН підтримує організації, очолювані 
переміщеними особами та людьми, які постраждали від 
війни, через угоди про партнерство, які надають кошти до 
4000 доларів США для проведення заходів на рівні 
громади для людей, які постраждали від війни. 

Фото: Свалява Сівік 
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ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ 

УВКБ ООН надає пріоритет програмам, які дозволять ВПО, людям, які постраждали від війни, і людям, які 
повернулися, отримати доступ до безпечного, теплого та гідного житла протягом зимових місяців, 
допомагаючи з тимчасовим житлом, надаючи зимові речі та готівку для покриття зимових потреб. 

У селі Озерщина Київської області внаслідок обстрілу 
постраждала оселя 84-річних бабусі та дідуся Катерини 
та Івана. УВКБ ООН за підтримки таких партнерів, як 
ECHO, відремонтувало їхній будинок, щоб захистити їх 
від холоду. Зараз із ними залишаються донька та онука, 
чий будинок також постраждав. Завдяки ремонту 
чотири покоління будуть в теплі цієї зими.  

Автор фото: УВКБ ООН/Рабаб Бассам 

 

71 генератор 
Був доставлений в 16 областей (Чернігівську, Чернівецьку, Донецьку, Харківську, Херсонську, 

Київську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську та Запорізьку області). 

Непродовольчі товари 

перевищили ціль* 

 

Враховуючи величезні потреби, розширені масштаби та 
обсяги гуманітарного реагування, УВКБ ООН продовжує 
шукати підтримки для надання допомоги в Україні у 

переглянутому Зверненні про додаткове фінансування.   

 
ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 

▪ Відвідайте Портал оперативних даних України для отримання 
додаткової інформації про продукти тут 

▪ Регіональні короткі огляди УВКБ ООН щодо ситуації в Україні можна 
знайти тут. 

▪ Інформаційна панель кластеру з реагування в Україні можна знайти 
тут. 

▪ CCCM кластер моніторингу місць компактного проживання тут 

▪ Інформаційна панель кластеру із забезпечення тимчасового житла тут. 

▪  

КОНТАКТИ: 

▪ Енн-Марі Керріган-Деріш, Старша радниця із 
зовнішніх зв'язків, kerrigan@unhcr.org 

▪ Мегумі Аояма, Репортер, aoyamam@unhcr.org 

 

https://reporting.unhcr.org/document/3484
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96923
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzk4M2E4YjUtNjUzYy00ZmQ5LThiMTgtZmE1NmY4NmY0ZjMzIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96708
https://sheltercluster.org/response/ukraine
mailto:kerrigan@unhcr.org
mailto:aoyamam@unhcr.org

