ОСНОВНІ
ПОКАЗНИКИ:

6.98 мільйонів
внутрішньо
переміщених
осіб
в Україні*

Ситуація в Україні
Тижнвий огляд
діяльності УВКБ

17.7 мільйонів

21 вересня 2022 р.
Oльга, евакуйована зі свого будинку у Слатине Харківської області разом зі своєю 79 літньою мамою, отрмала допомогу від організаціїпартнера УВКБ Проліска. Ольжиній матері було знайдене безпечне місце у центрі для літніх людей-інвалідів. Вона також отримала
психосоціальну допомогу. © Mission Proliska NGO/Artur Ulyanitskyi

УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ
У східній та південній частинах України продовжуються військові дії.
Продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного
населення та шкоду цивільній інфрастуктурі, включаючи суттєві перебої у
постачанні води та електроенергії.
▪ Оприлюднені повідомлення щодо масових поховань у місті Ізюм Харквської
області. Ці повідомлення будуть розслідуватися організаціями, які провадять
моніторинг у сфері захисту прав людини від ООН.
▪ 17 вересня Miністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України повідомило, що за останній місяць більше 80,000 людей було
евакуювано з особливо небезпечних територій, включаючи 17,000 жителів
Донецької області за схемою обов’язкової евакуації. Партнери УВКБ
продовжують надавати допомогу евакуйованим ВПО у місцях, куди їх евакуюють.
▪

ГОЛОВНІ НОВИНИ ТИЖНЯ
▪

▪

▪

▪

▪

людей
нагально
потребують
гуманітарної
допомоги і
захисту**
Джерело: *Міжнародна організація
міграції; **Термінове звернення щодо
України (березень-грудень 2022 р.)

ЩО ЗРОБЛЕНО – У ЦИФРАХ
На сьогодні допомогу надано більше

2.1

мільйонів людей.
Це допомога, яка надавалася УВКБ та партнерськими
організаціями у період з 24 лютого пo 19 вересня 2022 р.

ЗАХИСТ

716,588 людей отримали адресну
допомогу в з питань захисту та потрібної
інформації у пунктах перетину кордону,
пунктах прийому та компактного проживання
біженців, а також від мобільних команд та на
«гарячих лініях».

ГРОШОВА ДОПОМОГА
УВКБ вже виділив грошову допомогу

559,248 людям для забезпечення

Значні території Харківської та Херсонської областей стають знову
доступними для гуманітарних агенцій, що дозволяє оцінити потреби та
надати підтримку людям, які пережили місяці окупації. УВКБ ООН
долучилося до першого гуманітарного конвою ООН для доставки допомоги
у нещодавно звільнені райони Харківської області. Детальніше в наступному
розділі (стор.2).
Тісна координація та комунікація з Урядом залишаються ключовим
пріоритетом. 13 вересня УВКБ ООН долучилося до першої координаційної
зустрічі щодо територій, до яких відновлений доступ для гуманітарної
допомоги. У ході зустрічі представники державної влади обговорили основні
потреби постраждалого від конфлікту населення.

першочергових потреб*.

За минулий тиждень у Київській області завершили ремонти та утеплення 30
будинків, щоб родини могли залишатися у теплих оселях у суворі зимові
місяці. Роботи тривають у більш ніж 250 будинках, і є плани щодо багатьох
інших.
УВКБ ООН співпрацює з підкластером з питань попередження гендернообумовленого насильства (ГОН) для посилення спроможності та
інституційної підтримки державних і недержавних суб’єктів ГОН, щоб
забезпечити якісне запобігання ГОН, пом’якшення ризиків та реагування на
нього по всій Україні. Протягом останніх двох тижнів було проведено кілька
тренінгів для персоналу організацій-партнерів.
Результати 2-го раунду Моніторингу місць компактного проживання (МКП),
проведеного в липні 2022 року партнерами Кластеру управління та
координації МКП (СССМ), які надають інформацію про структуру населення,
його потреби у різних сферах та найбільш нагальні запити, надані керівниками
МКП, тепер доступні за цим посиланням. Результати допоможуть визначити
прогалини між виявленими потребами та вже наданою допомогою.

ДОПОМОГА МІСЦЯМ КОПАКТНОГО
ПРОЖИВАННЯ (МКП)

ПРЕДМЕТИ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ

817,939 людей отримали предмети
першої необхідності, одяг, продукти
харчування.

КОЛОНИ ГУМАНІТРНИХ ВАНТАЖІВ

184,473 людям було надано допомогу
265 колонами з гуманітарними вантажами,
доставленими у постраждалі райони.

107,975 спальних місць облаштовано
ліжками та матрацами у 390 центрах
прийому та розміщення.

РЕМКОМПЛЕКТИ

35,253 людей отримали ремонтні
матеріали для захисту своїх домівок від
погодних умов.

РЕКОНСТРУКЦІЯ МКП

1,126 спальних місць було зроблено або
опоряджено в ході будівельних робіт у
центрах колективного розміщення.

РЕМОНТНІ РОБОТИ

47 будинків було відремонтовано частково
або повністю напередодні зимового сезону.

Предмети
першої
необхідності
доставляються конвоями ООН до
нещодавно звільнених громад
Громади у селищі Шевченкове та інших районах
Харківської області донедавна були недоступні.
УВКБ ООН надало допомогу в межах першого
міжвідомчого гуманітарного конвою з 13
вантажівок. 16 і 17 вересня громади, доступ до
яких було нещодавно відовлено, отримали понад
35000 предметів, включаючи термоковдри,
брезент і сонячні лампи.
УВКБ
ООН
та
гуманітарні
партнери
продовжуватимуть співпрацювати з владою в цих
районах, щоб підтримати людей, які були відрізані
від гуманітарної допомоги з квітня. Важливо
забезпечити їм необхідну підтримку напередодні
холодної пори року.

Об єкти термінової допомоги
до кінця року

УВКБ планує охопити
допомогою

4.3 млн людей*
*Досягнення
планованих показників
залежатиме від
надходження
коштівrements.

1.2 млн людей
tотримають адресну
допомогу у наданні
прихистку та інформації

1.5 млн людей

КАРТА НАДАННЯ ДОПОМОГИ

отримають допомогу
предметами першої
необхідності.

1.08 млн людей
отримають першочергову
грошову допомогу.

400 тис. людей у
центрах колективного
розміщення мають
допомогу від КУКТ.

140K people
to receive shelter support,
including through repairs
and insulation of

8,200 homes

УВКБ ООН вдячне за важливу підтримку, надану донорами, які зробили внесок у реагування на цю
надзвичайну ситуацію. Враховуючи величезні потреби та розширений масштаб і обсяг гуманітарної
допомоги, УВКБ ООН продовжує шукати підтримку для надання допомоги всередині України,
видавши Заклик додаткової допомоги .

FOR MORE INFORMATION:

▪

Відвідайте Український портал даних, щоб отримати більше
інформаційних продуктів за цим посиланням.

▪

Свіжі дані про діяльність УВКБ та ситуацію в Україні знаходяться за цим
посиланням.
Інформація про роботу Кластера захисту знаходиться за цим посиланням.
Карта місць колективного розміщення ВПО Кластеру УВКБ з
координації та управління знаходиться за цим посиланням

▪
▪

