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 Місцевий житель допомагає довезти вугілля, надане УВКБ ООН, до свого літнього сусіда у с. 

Луганське Донецької області. Фото Євгена Малолєтки для УВКБ ООН 

 

Довідкова інформація 
Зими в Україні суворі. Середня температура повітря коливається у межах від -5 до 
+2°C.1 Низькі температури і сильні снігопади ускладнюють повсякденне життя, 
особливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які нерідко живуть у будинках з 
поганою теплоізоляцією або у місцях компактного проживання і не можуть оплатити 
комунальні послуги, тарифи на які значно підвищилися протягом 2017 року. Люди, 
що живуть у районах поблизу до лінії розмежування, намагаються вижити в умовах 
застарілої та пошкодженої конфліктом комунальної інфраструктури, труднощів із 
придбанням вугілля та дров для опалення і браку грошей для придбання 
нормального зимового одягу. Взимку рух через лінію розмежування ускладнюється 
через скорочення годин роботи КПВВ і брак опалюваних зон очікування, через що 
люди чекають у черзі просто неба, в той час як інші не можуть вийти надвір через 
сильний холод. Ці масштабні проблеми означають, що додаткова підтримка є 
життєво важливою для добробуту найбільш вразливих осіб, що постраждали 
внаслідок конфлікту, протягом зими. 

                                                

 

 
1 Джерело: Український гідрометеорологічний центр 
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Допомога 
В рамках плану підготовки до зими 2017/2018 УВКБ ООН планує надати допомогу 
13 400 найбільш вразливих ВПО на сході України, а також іншим вразливим особам, 
що постраждали від конфлікту, та які проживають у районах поблизу лінії 
розмежування – як на підконтрольній, так і на непідконтрольній уряду території. 
УВКБ ООН співпрацюватиме зі своїми партнерами для надання допомоги у вигляді 
непродовольчих товарів (НПТ), таких як зимовий одяг, а також вугілля для опалення 
та грошової допомоги для покриття зимових витрат. УВКБ ООН також планує 
покращити умови очікування на КПВВ на лінії розмежування. 

Непродовольчі товари 

 Зимовий одяг – куртки, взуття та інші предмети одягу – буде надано одній 
тисячі осіб на непідконтрольній уряду території Луганської області. 

 УВКБ ООН надасть зимові куртки для більш ніж 4700 дітей майже у 100 
населених пунктах на підконтрольній уряду території Донецької і Луганської 
областей. 

Вугілля 

 Для забезпечення потреб вразливих осіб, які проживають поблизу лінії 
розмежування на непідконтрольній уряду території Донецької області, УВКБ 
надасть 7500 тон вугілля для 2500 домогосподарств (по 3 тони на кожне 
домогосподарство). 

Грошова допомога 

 На підконтрольній уряду території УВКБ ООН надасть одній тисячі сімей 
одноразову безумовну зимову грошову допомогу в розмірі 250 доларів США, 
щоб допомогти покрити зимові витрати на опалення та одяг. 

Покращення умов на КПВВ 

 З метою полегшення вільного пересування людей через лінію розмежування 
УВКБ ООН переобладнає існуючі укриття на КПВВ під зимові умови та побудує 
нові укриття під нові потреби. 

Зовнішні зв’язки / зв’язки з донорами 

У 2017 році УВКБ ООН зареєструвало внески на 13,1 млн. дол. США, в тому числі 
8,7 млн. дол. США для ситуації з ВПО, від наступних донорів, включаючи приватних: 

 

                 

 

 

КОНТАКТИ 

E-mail: ukrki@unhcr.org, тел.: +38 044 288-9710 

 

ПОСИЛАННЯ 

УВКБ ООН в Україні: www.unhcr.org.ua/en - Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine 

Facebook:www.facebook.com/UNHCRKyiv - Flickr:www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine 
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