
 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

  

     

ОПЕРАТИВНИЙ КОНТЕКСТ 
• Протягом вихідних 14 і 15 січня щонайменше в десяти областях України сталися вибухи, які завдали додаткової шкоди 

енергетичній інфраструктурі.  Оскільки температурні показники продовжуєть знижуватися по всій Україні, мільйони людей 

стикаються з непередбачуваними відключеннями електроенергії, води та тепла, а їхні домівки щодня продовжують 

зазнавати руйнувань. 

• 14 січня балістична ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі під час однієї із найбільш смертоносних атак в Україні з 

початку російського вторгнення в лютому минулого року.  За словами офіційного представника УВКПЛ, щонайменше 45 

мирних жителів, у тому числі 6 дітей, були вбиті і щонайменше 79 людей отримали поранення, перебуваючи у своїх будинках.  

В результаті атаки понад 1 000 людей залишилися без даху над головою.  

• Ситуація залишається критичною на сході Україні, де у Донецькій і Луганській областях десятки вбитих і поранених мирних 

жителів.  Станом на 15 січня УВКПЛ зафіксувало в країні 18 358 жертв серед цивільного населення: 7 031 вбитих і 11 327 

поранених.  Однак фактичні цифри можуть бути значно вище. 

• Очікується, що значна кількість людей залишаться внутрішньо переміщеними особами у 2023 році та потребуватимуть 

альтернативних рішень щодо житла, роботи, допомоги та соціальних, освітніх і медичних послуг у місцях переміщення.  У 

2023 році УВКБ ООН продовжить надавати послуги із захисту, екстреного притулку та житла, а також грошову та негрошову 

допомогу в рамках міжвідомчої гуманітарної допомоги, у тісній координації з центральними та місцевими органами влади, а 

також партнерами з гуманітарної діяльності та розвитку.   

• УВКБ ООН забезпечуватиме негайний захист і допомогу особам, які перебувають в особливо вразливому становищі, які 

залишаються в районах, постраждалих від війни, підтримуючи при цьому якнайшвидше відновлення та довгострокові 

рішення для ВПО, осіб, які повернулися, та людей, які залишилися в районах, які сильно постраждали, а також тих, хто 

вирішив повернутися.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ 

Тижневий огляд діяльності УВКБ ООН  
 

18 січня 2023 року 

 

УВКБ ООН та партнер місцевої неурядової організації «Проліска» швидко мобілізували свої зусилля, щоб надати необхідні речі, такі як термоковдри, першу психологічну 
допомогу та допомогу з тимчасовим житлом сім’ям, чиє житло було зруйновано внаслідок жахливого обстрілу житлового будиноку у м.Дніпрі 14 січня. © УВКБ ООН 

Негайне надання гуманітарної допомоги людям, 

які постраждали від смертоносних ударів по 

місту Дніпру  

Жахлива атака на житловий будинок у місті Дніпро призвела до 

поранення та загибелі понад 120 цивільних осіб.  УВКБ ООН та наш 

місцевий партнер-неурядова організація «Проліска» прибули на місце 

одразу після атаки та надали предмети першої необхідності, такі як: 

термоковдри, одяг та набори гігієни, а також брезентові простирадла 

для покриття пошкоджених вікон понад 1 500 постраждалим людям. 

Близько 54 постраждалих, які втратили домівку, отримали тимчасове 

розміщення в МКП.  Команда психологів «Проліски» також продовжила 

роботу на місцях, надавши першу психологічну допомогу понад 150 

постраждалим. 76 постраждалих отримали правову допомогу від 

партнера УВКБ ООН «Рокада». 

Буде продовжено розподіл предметів першої необхідності, а також 

надання підтримки постраждалому населенню щодо питань захисту. 

 

 

Команди УВКБ ООН та партнерів прибули на місце одразу 
після ракетного удару. ©Місія ГО «Проліска». 

*Досягнуті цифри підлягають перевірці даних, і можуть бути ретроактивно виправлені. 

 

https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1615374408918466560
https://news.un.org/en/story/2023/01/1132557
https://www.ohchr.org/en/news/2023/01/ukraine-civilian-casualty-update-16-january-2023


 

 

 

 

 

Швидкість і масштаби гуманітарної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Російської Федерації 24 лютого 

2022 року, були безпрецедентними та вимагали від УВКБ ООН продовжувати адаптувати своє реагування, щоб у будь-

який момент часу надавати пріоритет тим людям, які найбільше потребують цієї підтримки. УВКБ ООН працювало над 

підтримкою та доповненням зусиль влади України з наданням послуг із захисту, екстреного притулку та житлової 

підтримки, а також грошової та негрошової допомоги. Близько 4,32 мільйона людей, які постраждали від війни, отримали 

різні форми допомоги від УВКБ ООН та його партнерів до кінця року.  

Пріоритетом залишалося охоплення людей у сильно постраждалих і прифронтових районах. У 2022 році УВКБ ООН взяло 

участь у 27 міжвідомчих конвоях, які прямували у важкодоступні райони та самостійно доставило 626 конвоїв, у тому 

числі у прифронтові райони, як-от місто Херсон, надавши допомогу загалом 556 971 людині. З вересня УВКБ ООН надало 

пріоритет програмам, які дозволили ВПО, непереміщеним особам, постраждалим від війни, і особам, які повернулися, 

отримати доступ до безпечного, теплого та гідного житла протягом зимових місяців. До кінця року понад 1,5 мільйона 

людей, які знаходились у вразливих ситуаціях отримали зимову допомогу від УВКБ ООН, включаючи зимові речі, допомогу 

із ремонтом житла та готівку для покриття додаткових зимових витрат. Заходи УВКБ ООН з підготовки до зими 

супроводжувалися посиленням практики направлення до фахівців із питань захисту з приділенням особливої уваги 

психосоціальній підтримці та правовій допомозі. 

Після масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі по всій країні у жовтні УВКБ ООН додало до своїх заходів 

із реагування забезпечення пунктів обігріву та «пунктів незламності» предметами першої необхідності та 

генераторами. Станом на кінець грудня УВКБ ООН доставило 81 генератор до Херсонської, Харківської та Донецької 

областей. 

У 2022 році УВКБ ООН уклало три Меморандуми про взаєморозуміння з центральними міністерствами та шістьома 

обласними адміністраціями та очолило координацію гуманітарних кластерів із питань захисту, житла/непродовольчих 

товарів, а також управління та координації та місць компактного проживання ВПО. 

 

ОГЛЯД РЕАГУВАННЯ ЗА РІК: Огляд наданої допомоги у 2022 році 
*Доставлено разом з партнерами з 24 лютого по 31 грудня 2022 року 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предмети першої необхідності та  житло/укриття  

• У тісній координації з місцевою владою УВКБ 

ООН допомагає обладнувати пункти обігріву, 

«пункти незламності» та бомбосховища. Станом 

на 18 січня УВКБ ООН доставило 90 генераторів 

у 22 області та ще більше ніж 170 знаходяться 

на стадії доставки. 

• Обігрівачі продовжують користуватись 

великим попитом. 594 ВПО, які проживають у 

трьох селах Київської області, отримали 

підтримку завдяки роздачі ламп та електричних 

обігрівачів, проведеній партнером УВКБ ООН 

«КримSOS» та місцевою НУО, очолюваною ВПО. 

30 сімей Хмельницької області також отримали 

твердопаливні обігрівачі від партнера «Рокада». 

• УВКБ ООН та партнер «Рокада» у співпраці з 

Київською обласною державною адміністрацією 

відвідали 18 будинків, які постраждали внаслідок 

обстрілів у с. Копилів Київської області 14 січня та 

оцінили потреби в ремонті. 

• Завершено ремонт двох центрів компактного 

проживання у Чернівецькій області партнером 

УВКБ ООН Neeka, де близько 100 ВПО 

отримають покращені умови життя.

  Внаслідок обстрілів у Миколаєві 10 січня 

загинули цивільні та було пошкоджено 

понад 200 будівель.  

УВКБ ООН та його партнер - місцева 

неурядова організація «Десяте квітня» -

миттєво доставили набори для 

екстреного ремонту житла, включаючи 

брезентові полотна, щоб допомогти з 

терміновим ремонтом пошкоджених 

будинків і захистити постраждалих 

мешканців громади від вітру, дощу та 

снігу. 

Автор фото: «Десяте квітня» 

Гуманітарні конвої продовжують доставляти 

життєво необхідну допомогу в прифронтові 

райони 

5 січня УВКБ ООН зробило свій внесок у два міжвідомчі 

гуманітарні конвої, надавши допомогу постраждалим від 

війни у Новорайську та Миловому Херсонської області. 5 000 

людей отримали набори для екстреного ремонту житла, 

ковдри, спальні мішки, гігієнічні набори та сонячні лампи, 

щоб пережити зиму. 

7 січня УВКБ ООН приєдналося до ще одного конвою ООН,  

щоб привезти життєво необхідну допомогу до Оріхова 

Запорізької області та підтримати людей, до яких ми не 

змогли дістатися через інтенсивні бої. УВКБ ООН доставило 

термоковдри, сонячні лампи, постільну білизну та каністри 

для цієї громади, яка мала дуже обмежений доступ до  

електроенергії й водо- та газопостачання через обстріли. 5 січня гуманітарний конвой доставив допомогу у два 
постраждалі від війни села Херсонської області. 
©OCHA/Олександр Осінський 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ > 1 – 18 СІЧНЯ 2023  

https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1611045661427761163
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1611045661427761163
https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1611722759695998979


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5 січня УВКБ ООН провело фокус-групу з ВПО, 

які проживають в Ужгороді, під час якої було 

висловлено занепокоєння щодо можливого та 

непередбачуваного виселення з центрів 

компактного проживання недержавної форми 

власності і проблеми, які можуть виникнути 

через це. Ця ситуація буде перебувати під 

подальшим моніторингом партнерів УВКБ ООН. 

• 10 січня 147 постраждалих від війни дітей з 

Херсонщини прибули до Закарпатської області 

на три тижні для реабілітації та лікування. 

Партнери УВКБ ООН «Неємія» та NEEKA 

проводять сеанси психосоціальної підтримки 

для дітей та їхніх батьків. 

• Місцевий партнер УВКБ ООН ГО «Інсайт» 

організувала сім заходів для підтримки 

добробуту ВПО з ЛГБТКІ+ спільноти. Тематика 

заходів включала самозахист, психосоціальний 

супровід, розвиток кар’єри та вирішення 

конфліктів.  

• З 2 по 16 січня були проведені 88 

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.  

• УВКБ ООН у співпраці зі своїм місцевим 

партнером неурядовою організацією «Десяте 

квітня» розпочато будівництво нових вбиралень 

на пункті пропуску Старокозаче–Тудори в 

Одеській області для покращення умов 

очікування на кордоні. Планується, що 

будівельні роботи будуть завершені до кінця 

січня. 

 

 

  

 

 

 

 

 

УВКБ ООН вдячне за важливу підтримку, надану донорами, які зробили свій внесок для реагування на цю 

надзвичайну ситуацію, а також тим, хто зробив внесок у програми УВКБ ООН за допомогою цільових і 

нецільових коштів.  

 

9 січня команда CCCM місцевого 

партнера УВКБ ООН «Рокада» 

разом із Мамаївською громадою 

організували захід для сприяння 

культурній інтеграції та 

соціальної згуртованості ВПО та 

членів приймаючої громади в 

регіоні. У заході взяли участь 24 

ВПО.  

Автор фото: «Рокада» 

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://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

