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Інформаційний бюлетень 
 Червень 2018 року 

 Психосоціальна допомога: 

UNHCR зафіксувало 

збільшення кількості запитів про 

психосоціальну допомогу через 

активізацію бойових дій у 

регіоні. За даними однієї з НДО,  

зростання склало 40,6%. 

 Реагування на бойові дії: 

UNHCR надає допомогу  

жителям таких сіл як Чагарі, де 

33 сім’ї постраждалих від 

активізації бойових дій на сході 

України отримали грошову 

допомогу. 

 «Клоуни без кордонів»: 

Протягом червня, в рамках 

співпраці з UNHCR в Україні, 

«Клоуни без кордонів» 

виступили в 12 містах для 

постраждалого  внаслідок 

конфлікту населення. 

 
 
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

186 
будинків зазнали пошкоджень протягом червня 
2018 року внаслідок збройного конфлікту. Кластер 
з питань житла продовжує відстежувати нові 
руйнування житлових приміщень. 

2319 
осіб під час перетинання лінії розмежування взяли 
участь в опитуванні, яке проводилося 
спостерігачами від БФ «Право на захист», 
партнера UNHCR у сфері захисту. 49,4% з цих осіб 
їхали на НПУТ, а 50,6% на ПУТ.  

700 
консультаційних сесій проведено партнерами UNHCR у 
Києві, Одесі та у Закарпатській області. 

  ФІНАНСУВАННЯ (СТАНОМ НА 17 ЧЕРВНЯ 2018) 

31,1 млн дол США 
необхідні для надання допомоги в Україні 

    

  

  

  ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ (ВПО)* ТА 

ПОСТРАЖДАЛІ ВІД КОНФЛІКТУ** 

1,8 млн. осіб*** 
УКРАЇНЦІ-ШУКАЧІ ПРИТУЛКУ В ІНШИХ КРАЇНАХ **** 

* 

Більше часу проживають на підконтрольній уряду території (ПУТ). 
** Приблизна кількість постраждалих від конфлікту, що проживають 
уздовж лінії розмежування на ПУТ та непідконтрольних уряду 

територіях (НПУТ) НПУТ. 
*** Джерело: План гуманітарного реагування 2018. 
**** Джерела (зовнішнє переміщення): Росія (грудень 2016 р.), Ізраїль 
(липень 2017 р.): державні органи відповідних країн, УВКБ ООН. Країни 
ЄС: EUROSTAT (лютий 2018 р.).  
Дані про зовнішнє переміщення – це загальна кількість заяв на 
отримання притулку, поданих українцями (вперше) у п’яти країнах, які 
прийняли найбільше людей з України з часу початку кризи в Україні у січні 
2014 р. 
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Робочий контекст 
 

Протягом червня ситуація з безпекою на сході України продовжувала погіршуватися. Тільки у 

червні партнери Агентства ООН у справах біженців зафіксували 186 випадків пошкодження 

будинків – це значно більша цифра, ніж у попередні місяці. Особливо серйозно постраждали 

такі населені пункти як Майорськ, Жованка, Світлодарськ, Новгородське та Чигарі. Зокрема, в 

селі Чигарі згоріло вщент 13 будинків (детальну інформацію про допомогу, надану Агентством 

ООН у справах біженців, дивіться нижче). Протягом другої половини червня моніторингова 

місія ОБСЄ зафіксувала 13 000 випадків порушення режиму тиші, що на 10% менше  у 

порівнянні з початком місяця. З початку 2018 року, за даними СММ ОБСЄ, у зоні конфлікту 

постраждало 144 мирних жителя, в тому числі 29 загинуло. Управління Верховного Комісара 

ООН з прав людини (УВКПЛ) опублікувало свій двадцять другий звіт про ситуацію з 

правами людини в Україні за період з 16 лютого по 15 травня 2018 року. Протягом 

зазначеного періоду часу УВКПЛ задокументувало 201 випадок достовірних тверджень про 321 

випадок порушень прав людини та жорстокого поводження, жертвами яких стали 252 особи. 

УВКПЛ також задокументувало 25 випадків нападу на людей, скоєних членами ультраправих 

груп, включаючи дві окремі атаки на ромські спільноти у Києві та Рудному, внаслідок чого 

поселення цих спільнот були повністю спалені. 23 червня вночі група озброєних осіб у масках 

здійснила напад на ромський табір на околицях Львова, внаслідок чого одна особа загинула, а 

чотири дістали поранення, включаючи хлопчика 10 років. Як повідомляють, поранені особи 

були з Закарпатської області, де Агентство ООН у справах біженців надає підтримку 

спільнотам ромів, які не мають документів та перебувають під загрозою безгромадянства. 

 

 
UNHCR та партнери надають допомогу жителям с. Чигарі – одного із сіл, які постраждали найбільше внаслідок 

ескалації насильства на сході України. На цьому фото селяни, які отримали сонячні зарядні пристрої після того, як 

подача електроенергії до села припинилася через бойові дії.  Фото: UNHCR 

https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/386157?download=true
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/386157?download=true
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineFev-May2018_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineFev-May2018_EN.pdf
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Спільно із партнерами «Станція Харків», «АКЦентр» та БФ «Право на захист» 17 червня 2018 р. Агентство ООН 
у справах біженців організувало святкування Всесвітнього дня біженців у Харкові. На заході, який відбувся на 

території  Фельдман Екопарк, виступили «Клоуни без кордонів», проводилися ігри, майстер-класи та виставка 
коней. На даному заході побувало близько 200-250 дітей разом із батьками, у тому числі, місцеві, внутрішньо 

переміщені та біженці. 
З 11 по 27 червня 2018 р. Агентство ООН у справах біженців організувало тур для 

неприбуткової організації «Клоуни без кордонів» з Іспанії. Представники цієї міжнародної 

громадської організації виступили у різних містах, даруючи сміх, радість та веселощі біженцям, 

особам без громадянства, постраждалим від конфлікту та ВПО різного віку, в тому числі 

вразливим людям похилого віку. Артисти виступили у декількох містах Центральної Україні (в 

громадських центрах і лікарнях у Києві, Ірпені, Злагоді та Білій Церкві), а також у Слов'янську, 

Харкові, Чугуєві, Станиці Луганській, Попасній, Троїцькому, Авдіївці та Сєвєродонецьку. Їхні 

виступи відбулися за підтримки партнерів Агентства ООН у справах біженців (БФ «Карітас», 

«Веселка TV» і ГО «Проліска»), а також громад, які брали участь у проектах швидкого впливу 

на лінії розмежування на сході України.  

 

 

 

 

 

 

 
На верхньому фото справа: вступне слово пана Пабло Матеу, Представника УВКБ ООН в Україн. На фото зліва: пані 

Іляна Масуд, запрошений  лектор, яка двічі була переміщеною особою: вперше – як біженка з Сирії, а вдруге – як 
внутрішньо переміщена особа з Донецької області до Києва. Вона, зокрема сказала: «Давайте будувати не стіни, а 

мости! Сприймайте нас (внутрішньо переміщених осіб – ред.) як людей та ставтеся до нас із добротою та 

розумінням!». Нижнє фото зліва: захід у КЦ «Кінотеатр «Київ»; Нижнє фото справа: святкування Всесвітнього дня 
біженців біля лінії розмежування на сході України, організоване польовим офісом UNHCR у Слов’янську. 
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Святкування Всесвітнього дня біженців відбувалося по всій Україні впродовж тижня з 17 по 

24 червня. Центральними подіями на заходах з цієї нагоди у Харкові, Києві, Маріуполі, 

Мукачеві, Одесі та Сєвєродонецьку, а також у Станиці Луганській і Часовому Ярі, стали 

екранізація документального фільму «Потік людей» (від режисера й митця Ай Вейвея), виступи 

«Клоунів без кордонів» та публічні заходи для дітей та дорослих. Ці заходи були організовані 

у співпраці із особами під опікою UNHCR, НДО-партнерами та органами державної влади. 

Щотижневий російськомовний журнал «Новое время» випустив спецвипуск, присвячений 

UNHCR, біженцям та ВПО в Україні, а також і проблемі переміщення по всьому світу. 

 Мульти-секторна допомога біженцям та особам без громадянства 

Допомога біженцям та шукачам притулку 

 

■ UNHCR продовжило проводити біометричну реєстрацію та перевірку в Закарпатській 

області (область, що межує з чотирма державами-членами ЄС) спільно з партнером 

«NEEKA». Починаючи з 19 червня 2018 р., дана процедура продовжуватиметься протягом 

двох-трьох тижнів, щоб її змогли пройти всі шукачі притулку, біженці та особи зі статусом 

додаткового захисту, зареєстровані UNHCR на території Закарпатської області. 

■ 21 червня UNHCR підтримало програму «Нове обличчя кордону» (другий етап), яку 

реалізовує Державна прикордонна служба (ДПС) України за підтримки МОМ та 

Держдепартаменту США. Співробітники UNHCR провели декілька тренінгів для 31 

прикордонника (в тому числі для співробітників Бориспільського та Львівського 

міжнародних аеропортів, а також представників Херсонського прикордонного загону та 

відділу прикордонної служби «Рава-Руська». 

■ 26 і 27 червня в рамках «Ініціативи якості» UNHCR організувало тренінг на тему сприяння 

та наставництва для 15 співробітників Державної міграційної служби (ДМС) з різних 

регіонів, а також апарату ДМС з метою підвищення якості тренінгів для нових співробітників 

у майбутньому. 

■ Партнери UNHCR у Києві, Одесі та Закарпатті провели понад 700 консультацій із питань, 

які стосувалися доступу до медичної допомоги, міграційних та податкових послуг, доступу 

до центрів зайнятості, дитячих садків, шкіл, центрів адміністративного обслуговування, 

пенсійного фонду, відділів освіти, послуг для дітей, міністерств, банків, університетів та 

центрів соціального захисту населення. 

■ Співробітники UNHCR провели 95 додаткових консультацій для біженців, шукачів притулку 

та осіб без громадянства на медичні та соціальні теми, а також стосовно засобів до 

існування та проблем самозабезпечення. 

■ Протягом звітного періоду партнер UNHCR БФ «Рокада» організував серію сеансів арт-

терапії для дітей шкільного віку в Києві. Дванадцять сімей біженців брали участь у заходах, 

організованих спільно з українськими сім'ями з метою розширення взаємодії між 

біженцями та місцевими громадами. 

■ 12 червня UNHCR спільно з партнерами у Києві та Одесі скликало Групу по визначенню 

інтересів (BID). Група розглянула вісім справ з урахуванням інтересів дев'яти дітей. 

Допомога особам без громадянства та особам під загрозою безгромадянства 

■ 26 червня представники UNHCR взяли участь у круглому столі, організованому НДО-

партнером БФ «Право на захист» у Харкові, стосовно питань доступу засуджених до 

громадянських документів. На круглому столі зібралося близько 40 фахівців, які працюють 
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у сферах правоохоронної діяльності, міграції та безкоштовної правової допомоги. Також у 

заході взяли участь представники обласного Департаменту юстиції та пенітенціарних 

установ, а також представники громадського суспільства. В Україні ризик безгромадянства 

серед в'язнів є доволі поширеною проблемою, яка вимагає більшої уваги з боку 

відповідальних осіб. 

■ Для отримання детальної інформації про роботу UNHCR з особами без громадянства в 

Україні див. звіт «Безгромадянство в Україні. Тематичний огляд – квітень 2018». 

 

 Захист 

Кластер з питань захисту 

■ Кластер з питань захисту опублікував Спільну заяву з нагоди Брюссельського діалогу 

стосовно прав людини між ЄС і Україною, в якому висвітлюються ключові проблеми у 

сфері захисту, в тому числі: (1) скорочення кількості жертв серед мирного населення та 

відшкодування збитків жертвам; (2) доступ до громадянських документів, у тому числі 

свідоцтва про народження та смерть; (3) безперешкодний і недискримінаційний доступ 

до пенсій; (4) захист прав на землю, житло та майно для постраждалих внаслідок 

конфлікту, включаючи право на компенсацію за зруйноване і пошкоджене майно; (5) 

свобода пересування; (6) права голосу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

■ Кластер з питань захисту, як і раніше, стурбований стосовно жертв серед мирного 

населення, обмежень свободи пересування через лінію розмежування та обмеження 

гуманітарного доступу до зони конфлікту в результаті запровадження Операції 

Об’єднаних Сил на сході України. Внаслідок підвищення температури влітку на 

контрольно-пропускних пунктах продовжують надходити повідомлення про пов'язаних 

зі здоров'ям інциденти, особливо серед літніх людей. 

■ Фахівці Кластеру з питань захисту побували із робочим візитом на непідконтрольній 

уряду території (НПУТ), де провели тренінги на тему актуалізації проблем захисту для 

10 партнерських організацій. Зустрічі у рамках робочих груп з питань захисту відбулися 

на НПУТ Донецької та Луганської областей. 

 

Досягнення у сфері захисту 

 

■ UNHCR надає допомогу 150 жителям с. Чигарі, які були переміщені результаті посилення 

бойових дій і обстрілів. У селі залишилося близько 25 осіб (включаючи одну одиноку матір 

з чотирма дітьми). Протягом звітного періоду УВКБ ООН добивалося безпечного коридору 

для деяких з сімей, щоб вони могли повернутися, щоб забрати особисті речі. Через НДО-

партнера ГО «Проліска» UNHCR видало 10 сонячних зарядних пристроїв для сімей, які 

залишилися у селі, оскільки з початку червня 2018 року село було відрізане від 

електропостачання. НДО-партнер БФ «Право на захист» надає правові консультації для 

ВПО з с. Чигарі. Крім того, UNHCR схвалило надання індивідуальної екстреної допомоги 

(IPA) у грошовій формі для 33 переміщених сімей. 

■ UNHCR та його місцеві партнери надали консультації у сфері захисту 855 особам в 

Донецькій області  і 17 особам в Луганській. Консультації надавалися по телефону, шляхом 

домашніх візитів мобільних груп та Skype-дзвінків. Були порушені питання, пов'язані з 

правами на житло, землю та майно, відновленням пенсій та документів на ПУТ, а також 

форми заяви на отримання дозволу на перетин лінії розмежування. 

http://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2018/05/2018-04-UNHCR-Ukraine-Statelessness-Update-FINAL-UA.pdf
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Проекти мирного співіснування 

 

■ У Маріуполі UNHCR реалізовує чотири проекти мирного співіснування, включаючи 

відновлення відділення Пенсійного фонду в Мар’їнці, ремонт громадського центру в с. 

Чермалик (Волноваський район) і модернізація інфраструктури громадського центру для 

людей похилого віку в Маріуполі. UNHCR приступило до роботи над чотирма проектами 

мирного співіснування у Донецькій області та двома проектами у Луганській. 

 

Ініціативи на підтримку громад 

 

■ У Донецькій області 216 осіб відвідали семінари з розвитку потенціалу та громадські 

зустрічі. Обговорювалися такі теми як виховування дітей, сімейний клуб, здоровий спосіб 

життя, захист і обізнаність щодо сексуального та гендерно-зумовленого насильства. 

■ Протягом звітного періоду UNHCR провело оцінку результатів проведених агентством 

заходів з розбудови потенціалу в рамках надання підтримки громадам ВПО в Центральній 

та Західній Україні. Ці заходи впроваджуються також на підтримку реформи 

децентралізації в Україні, спрямованої на розширення участі громад ВПО у процесах 

прийняття рішень на місцевому рівні. Оцінка показала, що з 106 громад, для яких 

проводилися тренінги, 58 встановили відносини з місцевими органами влади, а 10 подали 

заявки на фінансування з місцевих бюджетів для діяльності громад. З цих 10 громад дві 

отримали фінансування з місцевого бюджету для реалізації запланованих заходів. 

 

Проблеми у сфері захисту 

 

■ У своєму травневому звіті «Перетин лінії розмежування» (опублікованому в червні) 

партнер UNHCR у сфері захисту прав людини БФ «Право на захист» повідомив про 

поступове збільшення числа перетинів лінії розмежування в теплу пору року. В цілому, 

кількість жителів ПУТ, які перетинали лінію розмежування, була меншою, ніж кількість 

жителів НПУТ, яким доводиться вирішувати проблеми, які неможливо або дуже складно 

вирішити на НПУТ (наприклад, оформлення документів та пільг, правові та банківські 

послуги і т.д.). В середньому, респонденти провели від 2 до 3 годин, щоб перетнути лінію 

розмежування, очікуючи більше часу з боку НПУТ, за винятком КПВВ «Станиця 

Луганська». Значно збільшився рівень занепокоєності людей, пов'язаний з посиленням 

бойових дій, обстрілами та перестрілками на КПВВ «Гнутове» та Майорськ». Умови 

очікування та висока температура повітря також були актуальними проблемами. 

■ З метою посилення заходів з попередження сексуального та гендерно-зумовленого 

насильства та реагування на потреби жертв такого насильства у зоні поблизу до лінії 

розмежування 20 червня 2018 року НДО «Жіноча ліга» у Донецькій області за підтримки 

UNHCR та UNFPA організувала вступний курс навчання для 15 представників громади с. 

Кальчик Донецької області на такі теми, як підвищення обізнаності, повідомлення про 

випадки насильства та надання підтримки жертвам такого насильства, приділяючи 

особливу увагу особам з особливими потребами. Протягом наступних місяців UNHCR у 

партнерстві з іншими організаціями планує розбудову потенціалу місцевих організацій та 

осіб (наприклад, постачальників соціальних послуг, співробітників правоохоронних органів 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/report_eecp_may_2018_ukr.pdf
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і представників громад) з профілактики та реагування на випадки сексуального та 

гендерно-зумовленого насильства.  

 

 

 

 Житло та непродовольча допомога 

Кластер з питань житла та непродовольчих товарів (НПТ) 

■ У червні місяці Кластер з питань житла та НПТ, очолюваний UNHCR та організацією 

«Людина в біді», провів дві регіональні наради: одну в Слов'янську і одну в 

Сєвєродонецьку. На зустрічах були присутні представники міжнародних організацій та 

місцевих представників Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ). 

■ Більша частина будинків, пошкоджених протягом перших шести місяців 2018 року 

знаходиться на НПУТ Донецької області (66% від загальної кількості). Частка 

пошкоджених будинків в інших зонах складає: 17% – на ПУТ Донецької обл., 11% – на 

ПУТ Луганської обл. та 6% – на НПУТ Луганської обл.). 

■ Фахівці Кластеру з питань житла та НПТ зустрілися з представниками Департаменту з 

питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА, щоб 

обговорити наміри області створити інформаційний центр, який буде збирати дані, 

пов'язані з конфліктом на сході України. Зустріч була організована за сприяння 

«ACTED» та «REACH» - двох НДО, які з 2017 року працюють над розбудовою потенціалу 

місцевої влади з реагування на надзвичайні ситуації. На зустрічі були присутні 

представники МінТоТ.  

 

Досягнення, практичні результати та виявлені потреби у сфері житла та НПД 

 

■ У Луганській області UNHCR провело оцінку ступеня руйнувань 22 шкіл та дошкільних 

закладів, постраждалих внаслідок бойових дій на території області. 

■ Також в Луганській області UNHCR розпочало співпрацю із будівельною компанією та 

місцевими адміністраціями, щоб почати роботу з оцінки ступеня руйнувань та ремонту 

одночасно в чотирьох районах. У червні в Луганській області в UNHCR були наступні 

досягнення: доставка будівельних матеріалів вкрай вразливій особі в Луганську; видача 

будівельних матеріалів для ремонту семи будинків; видача 40 комплектів для аварійного 

ремонту 40 сім'ям у зв'язку з недавнім обстрілом на території Луганської області; а також 

ремонт 13 будинків (середній ремонт). 

■ У Донецькій та Луганській областях у червні розпочалася робота з оцінки ступеню 

руйнувань перших 54 будинків (із запланованих 300). Програма допомоги UNHCR  у сфері 

житла також передбачає видачу будівельних матеріалів для ремонту близько 700 

будинків, власники яких мають можливість відновити свої будинки. Вже розпочалася 

видача будівельних матеріалів деяким бенефіціарам. Після успішного ремонту в Донецькій 

області 200 будинків, завершеного станом на 31 березня 2018 року, на даний час UNHCR 

ремонтує ще 110 пошкоджених будинків, які розташовані у зоні поблизу до лінії 

розмежування, але вважаються достатньо безпечними для проживання. Ремонтні роботи 

включають в себе середній і капітальний ремонт. 
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■ У Луганській області UNHCR доставило гігієнічні набори від UNICEF для 3268 осіб з числа 

найбільш вразливих верств населення у 14 районах. 

 

 Довгострокові рішення 

■ З 20 по 23 червня представники UNHCR здійснили другу робочу поїздку в рамках програми 

місцевих ініціатив до Маріїнського району з метою оцінки потенціалу місцевих підприємств, 

в тому числі розташованих у селах з обмеженим доступом. Представники UNHCR провели 

14 зустрічей з місцевими підприємцями-аграріями, щоб оцінити їхні потреби та розглянути 

можливість надання допомоги з метою розбудови їхнього потенціалу. 

■ Протягом звітного періоду відбулося переселення одного біженця до Нової Зеландії 

(виключний випадок, пов’язаний із сімейними обставинами). Це переселення стало 

можливим завдяки тісній співпраці між Представництвом UNHCR у Києві, Штаб-квартирою 

UNHCR та Представництвом МОМ в Україні.  

 

Партнерська співпраця 
 

Гуманітарне реагування на ситуацію з внутрішнім переміщенням в Україні є спільною роботою 

міжнародних організацій, уряду, місцевих та міжнародних неурядових організацій. 

UNHCR тісно співпрацює з Урядом України у наданні допомоги особам під опікою. Що 

стосується внутрішньо переміщених осіб, 10 жовтня 2016 року UNHCR підписало Меморандум 

про взаєморозуміння з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо 

переміщених осіб. Цей документ визначає рамки співробітництва та координації, спрямовані 

на максимізацію спільного потенціалу надання допомоги ВПО. 

UNHCR працює спільно з одинадцятьма партнерами та іншими партнерськими організаціями. 

UNHCR очолює Кластер з питань захисту та є співочільником Кластеру з питань житла та 

непродовольчої допомоги разом із організацією «Людина в біді». 

 

Фінансова інформація 
UNHCR вдячне донорам за надзвичайно важливу підтримку діяльності агентства в Україні, а 

також тим донорам, які підтримали програми UNHCR через нецільові та цільові внески. 

 

ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 

 

Загалом сума цільових внесків на діяльність в Україні склала 8,2 млн дол 
США. 

 

Сполучені Штати Америки – 2,2 млн. | Європейський Союз – 2,1 млн. | Швеція – 1,3 

млн. | Японія – 0,7 млн. | Канада – 0,6 млн. | Російська Федерація – 0,25 млн. | 

Приватні донори 

 

ВНЕСКИ ШИРОКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | ДОЛ. США 

Основні донори коштів широкого призначення та регіональних коштів, що можуть 

бути використані для діяльності в Україні завдяки призначенню для подібних 

ситуацій або для даного регіону  

http://mtot.gov.ua/
http://mtot.gov.ua/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE1MzgwYWItMmU5OS00NWE3LTk2YzgtOTcwMGVkMWFiNDg5IiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
https://www.clovekvtisni.cz/en
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Сполучені Штати Америки – 28,7 млн. дол.| Приватні донори з Австралії – 6,2 млн. 

дол. 

 

НЕЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 

Основні донори нецільових коштів: 

Швеція – 98,2 млн. дол. | Норвегія – 42,5 млн. дол. | Нідерланди – 39,1 млн. дол. | 

Приватні донори з Іспанії – 37,8 млн. дол. | Великобританія – 31,7 млн. дол. | Данія – 

25,5 млн. дол. | Приватні донори з Республіки Корея – 19 млн. дол. | Швейцарія – 

15,2 млн. дол. | Франція –  14 млн. дол. | Італія – 11,2 млн. дол. | Приватні донори з 

Італії – 10,2 млн. дол. 

 

КОНТАКТИ 

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

 

ПОСИЛАННЯ 

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

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

mailto:ukrki@unhcr.org
http://www.unhcr.org/ua
http://www.twitter.com/UNHCRUkraine
http://www.facebook.com/UNHCRKyiv
http://www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine

