
 

 

 

 

 

 

   

    

  

     

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

Тижневий огляд діяльності УВКБ ООН  
 

28 грудня 2022 р. 

 

У Бобровиці Чернігівської області внаслідок бойових дій зруйновано будинок Тамари (65) та її онуки Меланії (6). Цієї осені сім'я була зареєстрована в програмі УВКБ ООН з 
ремонту житла. Невдовзі будинок відремонтували – поставили вікна, дах і двері, щоб їм було тепло цієї зими. © УВКБ ООН/Вікторія Андрієвська 

11,5 
мільйонів 
Людей, які 

отримали 

гуманітарну 

допомогу в 

Україні. 

4,3 
мільйони 
Люди, які 

отримають 

допомогу від 

УВКБ ООН. 

ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ 

• 24 грудня виповнилося 10 місяців з початку повномасштабного вторгнення 

в Україну – 10 місяців, які принесли неймовірні смерті, руйнування, втрати 

та людські страждання. Цього дня численні артилерійські обстріли були 

нанесені по центру Херсона, вбивши та поранивши десятки мирних жителів. 

• Кількість жертв внаслідок підриву на мінах підвищилась у Харківській, 

Херсонській та Миколаївській областях. Загалом території, нещодавно 

повернуті під контроль уряду України, сильно забруднені 

вибухонебезпечними предметами. Розмінування є критичним. 

• Оскільки температура повітря в країні опустилась нижче нуля, УВКБ ООН 

тісно співпрацює з місцевими та національними структурами, щоб надати 

послуги та допомогу якомога більшій кількості людей, що дозволить їм 

бути в теплі і захистить взимку. Близько 1,4 мільйона людей отримали 

зимову допомогу і 81 генератор доставлений в 19 областей для 

облаштування, визначених обласною владою центрів обігріву та «пунктів 

незламності». (Докладніше на стор.4).  

• З початку війни 4 мільйони людей отримали допомогу від УВКБ ООН та 

його партнерів у вигляді захисту, прихистку, ремонту житла, предметів 

першої необхідності та грошової допомоги. Ми реалізовуємо наші 

програми допомоги таким чином, щоб підсилити відповідь держави на 

виклики та її сталість і підтримати відновлення та довготривалі рішення для 

ВПО та людей, які повертаються або залишаються в районах, які сильно 

постраждали. 

Реагування на зимовий 
період (стор. 4) 

Досягнуті цифри підлягають перевірці даних, і ретроактивні виправлення 
можуть мати місце. 
Остаточні дані реагування на кінець року будуть доступні в січні 2023 року. 

https://ukraine.un.org/uk/213351-zayava-metyu-hollingvorta-vo-koordynatora-z-humanitarnykh-pytan-v-ukrayini
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1606233070989987840
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 Захист 

• Серед ВПО та людей, які постраждали від війни, 

продовжує спостерігатися підвищене відчуття 

тривоги через часті відключення електроенергії, 

води та відсутності опалення. Партнери УВКБ 

ООН розширюють доступ до консультацій по всій 

країні. 

• З 20 по 23 грудня партнер УВКБ ООН «Право на 

захист» відвідав райони, де український уряд 

відновив контроль, у Любимівці, Миролюбівці, 

Нововоскресенському та Архангельському 

Херсонської області для визначення потреб у 

захисті та надання консультацій постраждалим від 

війни.  

• А мережа з 300 навчених фасилітаторів із ВПО та 

постраждалих від війни громад активно 

допомагають людям та окремим громадам, які 

потребують допомоги. Наприклад, 80 запитів на 

гуманітарну допомогу включно з психосоціальною 

підтримкою, доступом до послуг охорони здоров’я 

та житлом були отримані в Київській області через 

фасилітаторів і згодом передані партнерам УВКБ 

ООН.  

• Громадська організація «Інсайт», партнер УВКБ 

ООН, керує громадським центром та притулком 

для ВПО у Львівській області, які належать до 

спільноти ЛГБТКІ+. Наразі хаб слугує місцем для 

різноманітних заходів для залучення членів 

спільноти. З січня він також 

використовуватиметься як коворкінг для ВПО та 

надаватиме консультації з питань кар’єри.  

• УВКБ ООН продовжує підтримувати 

дрібномасштабні громадські проєкти, орієнтовані 

на пошук рішень. У Закарпатській області партнер 

УВКБ ООН «Неємія» надав обладнання та провів 

тренінг для місцевої НУО «Волонтери Ужгорода». 

НУО працює над ініціативами, спрямованими на 

розширення прав і можливостей жінок і дівчат у 

своїй громаді, включаючи поширення інформації 

про захист, картографування послуг і пропонування 

курсів перекваліфікації.  

• Минулого тижня були проведені 64 

моніторингових візити на пунктах пропуску з 

Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та 

Молдовою. Під час моніторингових візитів 250 

особам було надано консультації з питань захисту, 

54 отримали правову допомогу, 9 – соціальний 

супровід, що є комплексною допомогою в доступі 

до послуг. Монітори продовжували спостерігати 

незначне збільшення руху людей з України через 

відключення електроенергії, води та опалення в 

їхніх оселях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільна робота над залученням людей з інвалідністю до 

гуманітарної допомоги 

Щоб гарантувати, що потреби людей з інвалідністю враховуються в 

рамках гуманітарної допомоги, необхідно вжити додаткових заходів для 

забезпечення того, щоб допомога була доступною та інклюзивною.  

УВКБ ООН посилює зусилля, щоб зменшити перешкоди, з якими 

стикаються люди з обмеженими можливостями в доступі до допомоги, 

яку ми надаємо. Ми співпрацюємо з організаціями, які працюють з 

людьми з обмеженими можливостями та захисниками прав інвалідів, 

щоб знайти рішення для поширених перешкод у доступі до нашої 

правової допомоги, психосоціальної підтримки та багатоцільових 

програм грошової допомоги. Ми також працюємо над тим, щоб наші 

заходи щодо надання притулку/житла були інклюзивними та 

адаптованими до потреб людей з обмеженими можливостями. 

Читати далі тут. 
Тетяна Баранцова, засновниця регіональної мережі громадських організацій «Амі-
Схід», яка допомагає українцям з інвалідністю, з 2014 року допомагає людям з 
інвалідністю покинути зони конфлікту та заново почати життя у безпеці.  
©УВКБ ООН/Ігор Карпенко 

Постачання генераторів для реагування на масштабне 

руйнування енергетичної інфраструктури  

В умовах тривалих хвиль атак на енергетичну інфраструктуру потреба в 

генераторах у пунктах обігріву, «пунктах незламності» та соціальних 

об’єктах залишається гострою. Минулого тижня УВКБ ООН передало 

обласній владі ще 10 генераторів для встановлення на визначених 

об’єктах.  

Наприклад, УВКБ ООН змогло доставити генератори до медичного 

закладу та «пункту незламності» у відвойованому Херсоні. 24 грудня два 

генератори були доставлені в центр компактного проживання в 

Дніпропетровській області для підтримки понад 120 людей, переважно 

літніх, які там проживають. У Чернігові генератор був доставлений до 

Чернігівського медичного центру, де під час відключення світла можуть 

перебувати 400 людей. 

 
22 грудня УВКБ ООН доставило генератор на пункт пропуску «Шегині», щоб 
посилити спроможність Державної прикордонної служби у полегшенні перетину 
кордону та свободи пересування під час відключень електроенергії. ©УВКБ ООН  

https://www.unhcr.org/ua/52773-working-together-to-include-people-with-disabilities-ua.html
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 Предмети першої необхідності та  житло/укриття  

• У тісній координації з місцевою владою УВКБ 

ООН облаштовує пункти обігріву, «пункти 

незламності» та бомбосховища. Протягом 

останнього тижня УВКБ ООН доставило предмети 

допомоги, такі як спальні мішки, сонячні лампи, 

ковдри та розкладні ліжка для обладнання 17 

пунктів обігріву в Київській області. 

• Обігрівачі користуються великим попитом. Понад 

720 електро- та твердопаливних обігрівачів за 

минулий тиждень роздали громадам та обласним 

адміністраціям Черкаської, Чернівецької та 

Вінницької областей. 

• Матеріали для екстреного ремонту житла 

допомагають сім’ям швидко зробити базовий 

ремонт, щоб захистити свої домівки від природніх 

явищ.  Понад 3 900 штук шиферу було доставлено 

близько 46 постраждалим родинам у Прибузі, 

Галицинівської громади на Миколаївщині.  

• УВКБ ООН продовжує швидко працювати над 

відновленням пошкоджених будинків. На 

сьогоднішній день 2 713 будинків було 

відремонтовано в межах програми УВКБ ООН у 

сфері житла, переважно в Чернігівській, Київській 

та Сумській областях, що дало змогу 8 139 людям 

залишитися на зиму в теплі у власних будинках.  

• З метою розширення можливостей розміщення 

для ВПО, які не можуть повернутися до своїх 

домівок, УВКБ ООН співпрацює з місцевою 

владою, щоб відремонтувати місця компактного 

проживання, провести ремонт конструкцій, 

встановити системи опалення та утеплення. 

Станом на 28 грудня за рахунок будівельних робіт 

у МКП створено або покращено 7 755 спальних 

місць. 

  

Доставлені будівельні матеріали спрямовані на 

підтримку місцевих громад у ремонті їхніх 

будинків 

Враховуючи надзвичайні потреби та в партнерстві з місцевою владою, 

УВКБ ООН надає будівельні матеріали безпосередньо власникам 

будинків, які можуть відремонтувати власні будинки.  Завдяки цій 

модальності власники будинків самі вирішують коли і як та дозволяють 

негайно розпочати будівництво. 

24 грудня чотири великі вантажівки з будівельними матеріалами були 

доставлені до Ірпінської місцевої влади в Київській області у співпраці з 

партнером УВКБ ООН ГО «Рокада». Ці матеріали будуть 

розповсюджені серед 83 родин, будинки яких постраждали на початку 

цього року під час активних бойових дій. 

 
У відповідь на таку допомогу міський голова Ірпіня пан Олександр Маркушин 
подякував УВКБ ООН за рішучу підтримку постраждалих від війни жителів міста. 

https://twitter.com/markushyn/status/1606627240439123969
https://twitter.com/markushyn/status/1606627240439123969
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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. 

Партнер УВКБ ООН «Право на захист» створив пункт видачі 
допомоги в одній із київських шкіл у тісній співпраці з 
місцевим управлінням соціального захисту, щоб ВПО могли 
отримати зимові речі, такі як термоковдри та спальні мішки, 
щоб зігрітися. 

На місце було доставлено понад 10 вантажівок речей і в 
середньому щодня надається допомога 300 переселенцям. 
Станом на 7 грудня в місті Києві зареєстровано понад 360 
тис. ВПО. 

УВКБ ООН та партнери продовжуватимуть роздавати речі 
тим, хто найбільше потребує, щоб допомогти їм пережити 
зиму. 

 

Автор фото: УВКБ ООН/Аліна Коваленко 

 

81 генератор 

доставлено в 19 областей (Чернігівська, Чернівецька, Дніпропетровська, Донецька, Івано-

Франківська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Закарпатська та 

Запорізька області) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFI & MPC have 

exceeded target* 

 

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.  

КОНТАКТИ: 

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

▪ Мегумі Аояма, Репортер, aoyamam@unhcr.org 

 

Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook 

 

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. 

▪  

▪  

https://reporting.unhcr.org/document/3484
mailto:kerrigan@unhcr.org
mailto:aoyamam@unhcr.org
https://www.unhcr.org/ua
https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1601231128350056448
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
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

