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Майже протягом двох тижнів Микола та його родина жили без доступу до

Стаття

Сім’ї у зруйнованому Маріуполі зіштовхуються
зі щоденним кошмаром

У східній частині України сім’ї, як у Миколи, потерпають від безперервних
обстрілів та відсутності доступу до речей першої потреби
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Украïна

https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/families-in-devastated-mariupol-face-daily-nightmare
https://www.unicef.org/ukraine/


води, їжі та ліків в оточеному Маріуполі на сході України. 

Через розпал війни, кожен день - це боротьба за виживання для мешканців, які

залишаються в обложеному місті без води та доступу до речей першої
потреби.

“Майже в один момент зникли світло, тепло, вода, – розповідає 41-річний

Микола. – Газ також перебили через декілька днів. Тоді й почалося пекло, така
собі кам’яна доба. Заправки розбомблені, бензину немає, логістика
зупинилася. Кілька продуктових магазинів працювали на залишках. Тепер
щодня постійні обстріли”.
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За словами мера Маріуполя, 90% міста зруйновані внаслідок боїв. Сім’ї
потребують негайної евакуації. 

Після того, як вибухи розбили вікна у квартирі Миколи, він із сім’єю вирішили
виїхати. Перед тим, як покинути місто на трьох машинах у напрямку
Запоріжжя, якийсь час вони жили у холодному паркінгу. 

Микола хвилюється, як це випробування вплинуло на його 12-річного сина
Іллю. 





Іллю.

“Він занепокоївся, коли побачив, що води залишилося на день чи два, і нам
нічого пити, – пригадує Микола. – Я помітив, що він зовсім перестав пити. Я
запитав: “Чому ти не п’єш?” А він відповів: “У нас не достатньо води. Хай вона
буде для інших”. 
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Станом на 20 квітня ЮНІСЕФ надав допомогу більш ніж 9000 людей,
евакуйованих з Маріуполя та прифронтових районів, у тому числі 115 осіб (40
дітей), що врятувалися 3 травня з меткомбінату «Азовсталь». Людям було
надано понад 30 тис. літрів води, 5 тонн медикаментів, 1200 гігієнічних наборів
та дитячих наборів екстреного харчування. Також евакуйовані отримали
консультації та психосоціальну підтримку.





Пов'язані теми

Гуманітарні дії та надзвичайні ситуації Україна Європа та Центральна Азія
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Заява
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Заява Виконавчої директорки ЮНІСЕФ Кетрін Рассел щодо атаки на школу в
Луганській області

Прочитати зараз

Стаття

Лікуванням психологічної травми не можна нехтувати
Після обстрілів і перебування в укритті в 11-річної Поліни з Маріуполя розвинувся
страх залишатися в кімнаті та спати наодинці



https://www.unicef.org/ukraine/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.unicef.org/ukraine/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://www.unicef.org/ukraine/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/statement-unicef-executive-director-catherine-russell-latest-school-attack-luhansk
https://www.unicef.org/ukraine/stories/children-bear-psychological-scars-of-war


Головна сторінка
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Прочитати історію
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Навчальний рік в Україні завершується на тлі трагічних подій: загибелі дітей, порожніх
класів та руйнування навчальних закладів

Відвідайте сторінку
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Українські спеціалісти об’єднуються для допомоги сім’ям
Лікарі, соціальні працівники, юристи та психологи збираються разом, щоб допомогти
мільйонам людей, вимушених покинути свої домівки

Прочитати історію
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