
 

 

 

 

 

 

   

    

  

     

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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         14 грудня 2022 р. 

Тижневий огляд діяльності УВКБ ООН  
 

14 грудня 2022 р. Зимові речі, подаровані приватними компаніями, допомагають родинам зігрітися.  Майже 11,2 тис. одиниць зимового одягу та взуття роздали постраждалим від війни людям у 
Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях за минулий тиждень. © 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 

• За словами Прем'єр-міністра України усі теплові та 

гідроелектростанції були пошкоджені останніми хвилями 

російських ударів по енергомережі країни. Також пошкоджено 40% 

об’єктів високовольтних мереж.  

• Дві гуманітарні НУО зазнали ударів під час атак у м. Донецьк 8 

грудня на частині території України, яка зараз знаходиться під 

тимчасовим військовим контролем Російської Федерації. Гуманітарні 

працівники готували пакети допомоги для роздачі. Гуманітарії не є 

мішенню. 

• Більше 1 мільйона людей отримали зимову допомогу, і 55 

генератора були доставлені на критичні об’єкти. (Докладніше на 

стор.4.) УВКБ ООН прагне надати послуги та допомогу якомога 

більшій кількості людей, що дозволить їм бути в теплі і захищеними 

взимку. 

• УВКБ ООН тісно співпрацює з місцевими на національними діячами, 

щоб зміцнити національну власність та сталість і підтримати 

відновлення та довготривалі рішення для ВПО, репатріантів та 

людей, які постраждали від конфлікту.  

Реагування на зимовий 
період (стор. 4) 

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

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nytimes.com/live/2022/12/11/world/brittney-griner-russia-ukraine-news%23all-of-ukraines-thermal-and-hydroelectric-power-plants-are-damaged-from-russian-strikes-the-prime-minister-says&data=05|01|aoyamam@unhcr.org|cf9a4bc6b0194a540f5e08dadc6f33f0|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|638064667731490410|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=H7WnNa94v/IvZJe7qkQVUQBbJvLdEoSklKR5EQ89qak=&reserved=0
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1600928217887408128
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 Предмети першої необхідності та  житло/укриття  

• 9 грудня місцевий партнер УВКБ ООН «Десяте квітня» 

роздав 1 500 каністр внутрішньо переміщеним та 

постраждалим особам у Миколаєві. Нещодавні обстріли 

вплинули на водопостачання в місті, і ці каністри 

допомагають набирати та зберігати воду. 

• У тісній координації з місцевою владою УВКБ ООН надає 

підтримку в обладнанні пунктів обігріву, «пунктів 

незламності» та бомбосховищ. 6 грудня було доставлено 

1,300 НПТ для облаштування пунктів обігріву в Марганці 

Дніпропетровської області та 210 НПТ для облаштування 

бомбосховища, яке може вмістити до 300 осіб у Дніпрі. 

• Обігрівачі користуються великим попитом. За минулий 

тиждень 250 електричних та твердопаливних обігрівачів 

передали Миколаївській міській раді. На додачу, 60 

твердопаливних обігрівачів передали партнерам у 

Житомирську область для подальшого розповсюдження в 

громадах. 

• УВКБ ООН продовжує працювати над відновленням 

пошкоджених будинків. На сьогоднішній день 

відремонтовано 2,264 будинки через житлову програму від 

УВКБ ООН переважно в Чернігівській, Київській та Сумській 

областях, де 6,792 людини зможуть бути в теплі у власному 

будинку взимку.  

• З метою розширення можливостей проживання для ВПО, які 

не можуть повернутися до своїх домівок, УВКБ ООН 

співпрацює з місцевою владою, щоб відремонтувати центри 

компактного проживання, забезпечивши ремонт будівель, 

встановлення систем опалення та утеплення та 

пристосуванням приміщень для людей похилого віку та 

людей з обмеженими можливостями. На сьогоднішній день 

покращено або створено 6,290 спальних місць завдяки 

будівельним роботам в центрах компактного проживання.  

Набори для екстреного ремонту житла допомагають сім’ям швидко 

покращити умови проживання взимку 

Щоб допомогти сім’ям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок 

активних бойових дій, УВКБ ООН доставляє набори для екстреного 

ремонту житла (ESK), що містять такі матеріали, як брезент, пластикова 

плівка, рейки, дерев’яні дошки, токарні верстати, шурупи, цвяхи та 

стрічки, щоб можна було провести попередній ремонт. Набори для 

екстреного ремонту житла – це ефективний спосіб швидко покращити 

умови проживання та захистити будинок від стихій, а також вони 

пропонують проміжне рішення, особливо в районах, де ситуація з 

безпекою ще не стабілізувалася для проведення ремонтних робіт.  

Так, 7 грудня у Малій Данилівці на Харківщині 120 родин отримали 

набори для екстреного ремонту житла для швидкого ремонту 

пошкоджених будинків. 100 сімей, які постраждали від обстрілів у 

Миропіллі на Сумщині, також отримали матеріальну підтримку. На 

сьогоднішній день 30 824 родини (92,472 особи) отримали набори для 

екстреного ремонту житла по всій країні. Протягом першого тижня грудня 80 сімей отримали підтримку у 
вигляді наборів для екстреного ремонту житла у щойно відвойованих 
районах у Студенку Харківської області. ©ГО «Місія «Проліска»/Артур 
Уляницький 

https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1601231121580449792
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• Надаючи психосоціальну підтримку (PSS) понад 400 

ВПО протягом минулого тижня в Закарпатській та 

Івано-Франківській областях, психологи-партнери УВКБ 

ООН зазначають, що ВПО відчувають сильну тривогу, 

яка пов’язана з початком зимового сезону та частими 

відключеннями електроенергії. ВПО також 

надзвичайно важко знайти нове житло та виїхати з 

центрів компактного проживання. 

• ВПО, які евакуювалися з Херсонської області, 

продовжують отримувати підтримку від партнера УВКБ 

ООН «ІНТЕРСОС» на залізничному вокзалі Одеси під час 

процесу евакуації. Щоб підтримати особливо вразливих 

осіб, організовуються різні заходи, наприклад, сеанси 

першої психологічної допомоги для дітей, які 

постраждали від війни. Також до Хмельницької області 

прибувають люди, евакуйовані з Херсонської області, де, 

після прибуття, партнери УВКБ ООН надають їм 

спеціальну допомогу, юридичну допомогу та необхідні 

речі.  

• Було проведено низку тренінгів для фасилітаторів на 

рівні країни та регіонів. Це частина запуску мережі з 300 

фасилітаторів з метою зміцнення спроможності 

охопити переміщених осіб або постраждалих громад, 

які потребують допомоги, і забезпечити виявлення 

вразливих людей або людей, яким загрожує нехтування 

чи насильство, і їх направлення до відповідних служб. 

Фасилітатори були найняті партнерами УВКБ ООН і 

проходять початкові тренінги про сексуальну 

експлуатацію та насильство, а також заняття про те, як 

підтримувати діяльність із захисту на рівні громади.  

• УВКБ ООН підтримує дрібномасштабні громадські 

проекти, орієнтовані на захист або рішення, з 

матеріальною підтримкою, міні-грантами та розвитком 

потенціалу громадських організацій. Протягом 

останнього тижня грантоотримувачі «КримSOS» 

продовжували нарощувати масштаби своїх заходів після 

отримання грантів. Наприклад, ГО «Дія для змін» у 

Глибоці урочисто відкрила Молодіжний Хаб для 

підтримки мобілізації діяльності молоді, а ГО 

«Допомога і надія» розпочала навчання комп’ютерній 

грамотності людей старшого віку. Громадська 

організація, очолювана ВПО, «Фонд добрих справ» 

також отримала міні-грант на закупівлю офісного 

обладнання для продовження надання допомоги, 

наприклад, юридичної підтримки в місті Ірпінь.  

• 58 моніторингових візитів були проведені на пунктах 

пропуску з Угорщиною, Молдовою, Польщею, Румунією 

та Словаччиною. Під час моніторингових візитів 151 

особам було надано консультації з питань захисту, 42 

отримали правову допомогу, 21 – соціальний супровід, 

що є комплексною допомогою в доступі до послуг. 

• 7 грудня УВКБ ООН провело зустріч з представниками 

УВКБ ООН у Польщі для обміну інформацією про 

проблеми захисту, з якими стикається ромська громада 

в Україні. У Польщі проживає велика кількість ромів, які 

потребують тимчасового захисту. Обидва офіси 

погодилися сприяти зустрічам між партнерськими 

організаціями, щоб привернути увагу постачальників 

послуг до конкретних потреб ромів і сприяти 

транскордонним перенаправленням у разі потреби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ: Олена проживала в м.Каховка Херсонської області, коли її 

рідне село перебувало під тимчасовим військовим контролем Російської 

Федерації. Вона вирішила залишити все позаду та втекти з двома 

онуками. ЇЇ доньці довелося залишитися. Евакуація була важкою і довгою, 

три дні вони добиралися потягом до Запоріжжя, а потім до Чернівців. 

Особливо важчим був шлях для Олени, якій потрібна палиця, щоб 

ходити. Проте Олена твердо вирішила забрати онуків у безпечне місце.  

«Ми дуже боялися залишатися, тому що моїй старшій онуці 16 років. 

Вона була студенткою коледжу. Для неї присутність збройних сил у 

місті була дуже небезпечною, і ми хотіли, щоб вона могла 

продовжувати навчання». 

Партнер УВКБ ООН «Право на захист» допоміг родині знайти житло 

після прибуття до Чернівців, надав юридичну допомогу та 

психосоціальну підтримку. УВКБ ООН разом із партнерами продовжує 

підтримувати вразливі сім’ї, які змушені залишати свої домівки.  

Автор фото: ©Право на захист 
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Враховуючи величезні потреби, розширені масштаби та 
обсяги гуманітарного реагування, УВКБ ООН продовжує 
шукати підтримки для надання допомоги в Україні у 
переглянутій Додатковій апеляції.   

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ 

УВКБ ООН надає пріоритет програмам, які дозволять ВПО, особам, які постраждали від війни, і особам, які 
повернулися, отримати доступ до безпечного, теплого та гідного житла протягом зимових місяців 
шляхом допомоги тимчасовим житлом, передачі зимових речей та готівки для покриття зимових потреб. 

Генератор допомагає вразливим сім'ям, які 
проживають у модульних будинках: У 

подарованих Урядом Польщі модульних будинках у селі 
Макарів Київської області нині проживає понад 160 
людей, які не можуть повернутися до своїх домівок, бо їх 
будинки зруйновані.  

Ці модульні будинки залежать від електроенергії для 
забезпечення опалення та освітлення. УВКБ ООН надало 
генератор за підтримки уряду Японії для підтримки 
електропостачання під час частих відключень.  

Автор фото: УВКБ ООН/Грегорі Доан 

 

55 генератори Були доставлені в 12 областей (Чернігівську, Чернівецьку, Донецьку, Харківську, Херсонську, Київську, 

Миколаївську, Одеську, Польтаську, Сумську та Запорізьку області). 

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 

 

Непродовольчі товари 

перевищили ціль* 

 

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

