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 Серпень 2018 

 UNHCR організувало доставку 
гуманітарних конвоїв. Загалом, 
десять вантажівок з 
матеріалами для ремонту житла 
дісталися Донецької області. 
Матеріали будуть використані 
для ремонту 110 пошкоджених 
будинків. 

Партнери UNHCR здійснили 643 
моніторингові візити у сфері 
захисту в 7 областях. Більшість 
візитів UNHCR були зосереджені 
на постраждалих від конфлікту 
селах уздовж лінії розмежування 
в Донецькій і Луганській 
областях.  

З 2015 р. 150 000 переміщених 
та постраждалих від конфлікту 
осіб отримали допомогу в 79 
громадських центрах, які були 
відремонтовані, збудовані чи 
реконструйовані UNHCR у різних 
областях України.  

 

      

  
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

13080 
ВПО та інших постраждалих від конфлікту осіб 

отримали правову допомогу від партнерів UNHCR у 

перші 8 місяців 2018 р. 
 

597 
вразливих ВПО та постраждалих були відібрані для 

отримання грошової допомоги в рамках надання 

індивідуальної екстреної допомоги у 2018 р. 
 

467  
сім’ям на сході України UNHCR зробило ремонт чи 

реконструкцію будинків (включаючи інші види 

допомоги з ремонтом житла) у 2018 р. 

 

  ФІНАНСУВАННЯ (СТАНОМ НА 11 ВЕРЕСНЯ 2018 Р.) 

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

      

 
UNHCR підтримало організацію літнього табору для дітей з інвалідністю 
в с. Карапиші (на південь від Києва). Загалом, до табору приїхало 450 дітей, 
більшість з яких – переміщені внаслідок конфлікту на сході України, а 136 
із них – люди з інвалідністю. Фото: UNHCR. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 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 2018 р.): державні органи відповідних країн, УВКБ ООН. Країни 
ЄС: EUROSTAT (липень 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. 

 

Отримано 26%

8,2 млн

427,240

16,476

13,525

11,320

10,065

Росія

Ізраїль

Італія

Німеччина

Іспанія

Не отримано 74% 

22,9 млн 

 



 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  >   Україна  /  01-31 СЕРПНЯ 2018 

 www.unhcr.org 2 

 

Робочий контекст 
22 серпня 2018 року слідом за «хлібним перемир'ям» настало «шкільне перемир’я», яке було 
погоджене на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. В цілому, влітку 2018 року, за 
даними Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, була зафіксована найменша кількість 
порушень режиму припинення вогню з часу початку конфлікту на сході України. Проте в кінці 
серпня відбулася ескалація, яка призвела до жертв серед мирного населення та пошкодження 
приватних будинків, особливо у населених пунктах Красногорівка, Миронівський, Мар’їнка, 
Верхньоторецьке та Врубівка. Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) постійно стежить за 
ситуацією, здійснюючи, у тому числі, візити на місцях. У с. Врубівка, де зазнали пошкоджень 47 
будинків, а одна людина загинула, UNHCR і партнери надали постраждалим сім'ям невідкладну 
допомогу з ремонтом житла, а також захист. Хоча с. Врубівка страждає від конфлікту на сході 
України, воно не вважається органами влади таким, яке має право на отримання компенсацій 
для населення. Тому НДО-партнер UNHCR ГО «Проліска» добивається, щоб Врубівка та п'ять 
інших сіл, що знаходяться у безпосередній близькості від лінії розмежування, були включені до 
списку населених пунктів, які постраждали внаслідок конфлікту, та щоб жителі цих населених 
пунктів також мали право на грошову допомогу з боку держави. Інші п'ять сіл – Лоскутівка, 
Новозванівка, Біла Гора, Правдівка та Новотроїцьке.   
 

Крім того, співробітники UNHCR відвідали с. Новоолександрівка, розташоване біля лінії 
розмежування, яке повернулося під контроль української влади у січні цього року. Однак через 
відсутність державних послуг зі 120 осіб на початку року в селі залишилося менше 20 людей. 
Через свою близькість до лінії розмежування, село, можливо, також забруднене мінами та 
боєприпасами, що не розірвалися. UNHCR також домовляється із владою про доступ до цих 
населених пунктів для інших організацій, таких як НДО-партнер ГО «Проліска», а також про 
відновлення пенсійних виплат. З січня 2018 року UNHCR і ГО «Проліска» доставляють жителям 
села комплекти непродовольчої допомоги. UNHCR також допомагає двом жінкам похилого віку з 
інвалідністю отримувати пенсію. 
 

Присутність і моніторинг UNHCR у сфері захисту на сході України також дозволяє виявляти 
потенційні проекти мирного співіснування. Ці проекти реалізовуються у різних сферах 
допомоги постраждалим від конфлікту громадам, включаючи сприяння доступу до медичних 
послуг, соціально-психологічну підтримку, безпечний доступ до освіти, миробудівництво і 
соціальну згуртованість, мобілізацію громад, а також реєстрацію та доступ до отримання пенсій 
і соціальних виплат. З 2015 року UNHCR завершило роботу над 79 громадськими проектами, 
а цього року заплановано ще більше. Наприклад, у с. Новогородське, де громада з 12 600 чоловік 
прийняла близько 1000 ВПО, UNHCR почало реалізацію проекту мирного співіснування на базі 
приміщення міської ради. Даний проект полегшить доступ до широкого спектру соціальних 
послуг, в тому числі для осіб з інвалідністю.  

                                    
Незважаючи на відновлення державного контролю над селом Новоолександрівка 7 місяців тому, у селі досі не надаються соціальні послуги. 
Гуманітарна допомога від UNHCR у таких населених пунктах є особливо критично важливою.  

 

Посилання на інформаційні ресурси UNHCR в Україні 
 

 Інтерактивна візуалізація: статистика зареєстрованих ВПО в Україні 
(англійською) 

 Статистика перетину лінії розмежування (англійською) 
 Статистика надання непродовольчої допомоги та ремонту житла у 2018 р. 
 Онлайн-мапа: партнери УВКБ ООН в Україні – 2018 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDU3MDEyNDgtZWNhNy00ODBmLWI0ZDYtMmJiZDQyMzExZGJkIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDU3MDEyNDgtZWNhNy00ODBmLWI0ZDYtMmJiZDQyMzExZGJkIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzgwZjBkMjgtOTNjYy00MjIzLTkzYWQtYjUxYzc3N2M5MjA5IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzY2NWQwNTEtMzE0ZS00MTBkLTk2NzAtMWEyNzdjMzIwNmM3IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE1MzgwYWItMmU5OS00NWE3LTk2YzgtOTcwMGVkMWFiNDg5IiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
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Розширення можливостей для переміщеної молоді: «Youth Empowerment 
Seminar» 

З 28 по 31 серпня 2018 р. у співпраці з Радою Європи UNHCR організувало у Київській обл. 
семінар для біженців, ВПО та української молоді під назвою «Семінар з розширення 
можливостей молоді: створення ініціатив на рівні громад». У ньому взяли участь 46 молодих 
людей дев'яти національностей. Учасники отримали нові навички, які допоможуть їм стати 
активними учасниками своїх громад по всій Україні та побудувати більш згуртоване і толерантне 
суспільство. Цей захід є продовженням заходу «Youth Empowerment Weekend», організованого 

 

у Києві в 2017 році, що вже дало позитивні 
результати: наприклад, створення громадської 
організації в Одесі молодим біженцем з 
Афганістану. 

Фотографія зліва: захід включав методології неформальної освіти, які 
об'єднували однорангове навчання, групові дискусії, дебати і презентації. 
Це дозволило молодим учасникам побачити тут знання про права людини 
і їх включенні, а також про те, як проводити аналіз потреб і розробляти 
громадські проекти, спрямовані на сприяння місцевої інтеграції. 

 

 

 

Спільна місія BPRM-USAID на схід України  

6 серпня 2018 року УВКБ організувало візит на схід України пана Джонатана Лейф Хейеса, 
регіонального координатора PRM у справах біженців, пана Срдана Садіковіча, координатора 
PRM зі зв'язків з громадськістю (включаючи Україну) та пана Брайана Шаафа, представника 
OFDA USAID, з метою моніторингу проектів фінансованих США. Також гості зустрілися із 
партнерами UNHCR у м. Святогірську, Слов'янську та Краматорську. Делегація дізналася про 
проблеми ВПО, змушених жити у поганих умовах у місцях колективного проживання, в тому числі 
людей похилого віку та людей з інвалідністю. Представники PRM також зустрілися із партнерами 
UNCHR у сфері захисту: ГО «Проліска», БФ «Право на захист» і БФ «Слов'янське серце». 

   

                            

     

У місті Святогірськ делегація BPRM зустрілася з співробітниками партнера UNHCR БФ «Слов’янське серце». Окрім  
4500 місцевих жителів, у Святогірську проживають близько 6000 ВПО. Посадові особи США дізналися, що погіршення 
психоемоційного стану ВПО та місцевого населення є великою проблемою, оскільки можливості для 
працевлаштування обмежені, в той час як у місті не надаються соціальні послуги, немає офісу Пенсійного фонду та 
належних медичних установ. Єдиною установою у місті, яка надає соціальні послуги, є громадський центр, створений 
за підтримки UNHCR.    
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Новий Гуманітарний координатор ООН в Україні відвідує заходи від UNHCR та 
спілкується з особами під опікою UNHCR 

1 серпня 2018 р. пані Оснат Лубрані, новий Гуманітарний координатор-резидент ООН, відвідала 
громадський центр ВПО в Ірпені (Київська область), відновлений UNHCR у 2015 році. У центрі 

пані Лубрані поспілкувалася з жінками-ВПО. Пані Лубрані 
дізналася від ВПО про позитивний вплив даного 
громадського центру, про їхні проблеми з доступом до 
житла, про ВПО, які повертаються на НПУТ через фінансові 
труднощі у місці проживання, а також проблеми з 
отриманням права голосу на виборах. ВПО також пояснили, 
що вони відчувають себе «іноземцями» у своїй власній 
країні, оскільки не мають змоги користуватися тими ж 
правами, що й інші громадяни України. 23 серпня 2018 року  
Гуманітарний координатор-резидент побувала на сході 
України разом із співробітниками UNCHR та відвідала КПВВ 
«Майорськ» та громадський центр «КвАРТал», проект 

швидкого впливу, реалізований UNHCR у Бахмуті в 2017 році, який надає широкий спектр 
соціальних послуг і зміцнює згуртованість між ВПО та приймаючою громадою.  

 БІЖЕНЦІ Й ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

Захист біженців і шукачів притулку 
 UNHCR посприяло втручанню у сфері захисту, завдяки чому вдалося домогтися ануляції 

рішення суду у справі шукача притулку, якого збиралися примусово повернути до країни, де 

його життя могло бути під загрозою.  

 UNHCR висловило свою стурбованість, звернувшись до декількох органів державної влади з 

приводу перенаселення пунктів тимчасового перебування іноземців у Чернігівській, 

Волинській та Миколаївській областях; до того ж у даних центрах значно погіршилися 

санітарні умови. 

 У рамках співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) над проектом «Нові обличчя 

кордону» партнер UNHCR ГО «Десяте квітня» провів тренінг для 13 поліцейських в Одесі 

з питань, що стосуються біженців та шукачів притулку.  

 118 шукачів притулку та біженців, у яких є діти, з настанням нового навчального року в 

Київській, Одеській, Закарпатській та Харківській областях отримали фінансову допомогу від 

UNHCR на придбання шкільної форми. 

 

700 
консультативних 

сесій  з питань 

захисту проведено 

для осіб під опікою 

UNHCR у Київській, 

Одеській та 

Закарпатській 

областях  

800 
правових  

консультацій 

 надано особам під 

опікою UNHCR у 

Київській, Одеській та 

Закарпатській 

областях 

19 

домашніх візитів 

до неповнолітніх 

осіб без супроводу, 

які проживають в 

дитячих будинках 

та прийомних 

сім’ях 

3 

вкрай 

вразливих  

біженця 

вибули з 

України в 

рамках 

переселення до 

третіх країн 

Один 
біженець  

став учасником 

фінансованої 

Німеччиною 

програми стипендій 

DAFI 
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Засоби до існування для біженців та шукачів притулку 

 6 серпня 2018 р. близько 30 молодих біженців взяли участь у курсах з мотиваційної 

підготовки від «MBA Kids» у партнерстві з UNHCR та БФ «Рокада». На курсах була, серед 

іншого, програма від успішних лідерів українського бізнесу, а також курси розвитку навичок 

підприємництва  

 

87 
біженців і шукачів 

притулку отримали 

консультації з 

приводу отримання 

грантів на 

самозабезпечення від 

партнеру UNHCR 

«Карітас» 

9 
біженців знайшли 

роботу 

 завдяки підтримці з 

пошуку роботи від 

партнеру UNHCR 

partner «Карітас» 

20 

біженців 

започаткували  свій 

бізнес  

завдяки грантам на 

самозабезпечення від 

UNHCR 

10 

біженців почали 

навчатися на 

мовних курсах 

онлайн, завдячуючи 

волонтерам 

 

Знайомтеся, це – Одетта, одна з 20 біженців, які 

отримали гранти на самозабезпечення на відкриття 

власної справи. Прибувши з Демократичної Республіки 

Конго, Одетта знайшла в Україні свій дім і відкрила 

власний салон краси у маленькому курортному місті на 

півдні України, де вона заплітає туристам африканські 

косички.   

 

 

Допомога особам без громадянства та особам під загрозою 

безгромадянства 

 Фахівці «NEEKA», партнеру UNHCR, здійснили 12 візитів до ромських таборів у 

Мукачівському та Берегівському районах Закарпатської області. Під час цих візитів 39 

особам під загрозою безгромадянства були надані консультації з ряду питань, включаючи 

доступ до отримання документів. Допомога людям, які не мають документів, є пріоритетом 

для UNHCR. Через відсутність свідоцтв про народження ці люди не мають доступу до 

соціальних послуг та отримання паспорту.  

 

52 
 особи без 

громадянства (або 

під його загрозою) 

були ідентифіковані 

та отримали правову 

допомогу в Київській, 

Одеській та 

Закарпатській 

областях 

11 
нових заяв на 

отримання паспорту 

подано за сприяння 

UNHCR 

9 

осіб отримали 

паспорти 

завдяки допомозі, 

наданій 

партнерами 

UNHCR 

14 

осіб 

отримали 

дублікати 

свідоцтв про 

народження 

2 
особи 

вперше отримали 

свідоцтва про 

народження 
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Знайомтеся, це – Людвіг, батько Матільди, 12-літньої дівчинки, 

яку не зареєстрували при народженні та не видали свідоцтво 

про народження. Дякуючи партнеру UNHCR БФ «Право на 

захист», проблему з безгромадянством Матільди було 

вирішено. На фото Людвіг отримує свідоцтво про народження 

своєї дочки. Тепер він зможе подати заяву до Державної 

міграційної служби, щоб його дочка отримала український 

паспорт і жила як повноправний громадянин. 

 

Захист і допомога внутрішньо переміщеним і постраждалим від конфлікту 

 Захист 

Кластер з питань захисту 

 Ситуація у сфері захисту для постраждалих від конфлікту та переміщених осіб в Україні 

продовжує бути складною: триває збройний конфлікт, обмежена свобода пересування, 

тривала блокада торгівлі між підконтрольною та непідконтрольною уряду територіями, 

призупинення соціального обслуговування. Згідно недавньої оцінки, 71% домогосподарств 

на НПУТ вдавалися до негативних стратегій виживання, а 78% домогосподарств на ПУТ  – 

найвищий рівень з квітня 2016 р. 

 Загроза безгромадянства залишається ще однією проблемою у сфері захисту: близько 57% 

новонароджених на НПУТ не реєструються на ПУТ. Лише 477 000 ВПО станом на червень 

2018 р. продовжували отримувати пенсії: що є на 40% менше, ніж у квітні 2017 р. Близько 

30 000 осіб проживають у селах на ПУТ, де діють обмеження свободи пересування.  

 Люди усіх вікових груп на ПУТ і НПУТ повідомляють про соціально-психологічний стрес; при 

цьому можливість надання допомоги є обмеженою, а нестача послуг з надання соціально-

психологічної підтримки та підтримання психічного здоров’я залишається однією з головних 

прогалин у сфері захисту в зоні поблизу до лінії розмежування та на НПУТ.  

 

 

Моніторинг ситуації у сфері захисту 

 У серпні 2018 р. партнер UNHCR БФ «Право на захист» здійснив 85 моніторингових візитів 

до п’яти КПВВ, опитавши й надавши консультації 2506 особам, які перетинали лінію 

розмежування. Понад 50 відсотків респондентів були старшими за 60 років. Повний звіт можна 

переглянути тут. 

 

Правова допомога/консультування у сфері захисту 

 Партнер UNHCR у правовій сфері БФ «Право на захист» здійснив три інтервенції на 

національному рівні стосовно доступу до соціальних та економічних прав ВПО.  

 У Маріуполі БФ «Право на захист» підготував 100 документів для досудових справ та 27 

апеляцій. Також організація добилася позитивного рішення у 28 судових справах. Більшість 

справ стосувалися відновлення соціальних виплат та пенсій та встановлення фактів 

народження та смерті осіб, що проживають на НПУТ. 

 

 

http://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Report_EECP_August_2018_eng-1.pdf


 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  >   Україна  /  01-31 СЕРПНЯ 2018 

 www.unhcr.org 7 

 

1849 
Правова допомога 

Надано ВПО та постраждалим 

внаслідок конфлікту, 50% з яких – 

люди похилого віку. 

3155 
осіб отримали комплексні 

консультації, 

52% з них – люди похилого 

віку. 

 

Протидія сексуальному та гендерно-обумовленому насильству 

 У серпні 2018 р. UNHCR надало психологічну підтримку двом жертвам сексуального та 

гендерно-обумовленого насильства. Оскільки дані особи є внутрішньо переміщеними, 

обидві також отримуватимуть індивідуальну екстрену грошову допомогу.  

 

Індивідуальна екстрена допомога (IPA) 

 

488 
бенефіціарів 

грошової 

допомоги IPA 

Протягом серпня 2018 р. UNHCR передало функцію видачі індивідуальної 

екстреної грошової допомоги 488 бенефіціарам «Укрпошті» (державна 

поштова служба), через яку тепер ці люди отримують індивідуальну 

фінансову допомогу. 

Знайомтеся, це – Віктор, бенефіціар індивідуальної 

екстреної допомоги від UNHCR, який страждає на серцеві 

захворювання, і його дочка, яка страждає на 

церебральний параліч. Віктор працював у гірничій 

рятівній службі та за свою 50-літню кар’єру врятував 

близько 500 гірників. Віктор – переселенець із Донецьку, 

де внаслідок обстрілів його дім зазнав серйозних 

пошкоджень. Щодня, незважаючи на проблеми з серцем, 

Віктор їздить на мотоциклі до єдиного продуктового 

магазину, що у дальньому селі, щоб привезти продукти 

для своєї сім’ї. Віктор витратить отримані від UNHCR 

гроші на проходження медобстеження серця, яке він запланував на найближчі дні. 

 Житло та непродовольча допомога 

Кластер з питань житла та непродовольчих товарів (НПТ) 

 Протягом звітного періоду Кластер з питань житла та НПТ проводив консультації з 

партнерами щодо завершення Кластером свого розділу Огляду гуманітарних потреб 

2019, який є підготовчим документом до старту Плану гуманітарного реагування. У 

документі передбачається, що потреби в ремонті житла на ПУТ можуть бути повністю 

вирішені до кінця 2019 року, в той час як для повного вирішення потреб у ремонті житла 

на НПУТ знадобиться не менше п'яти років. У документі також пропонується обмежити 

непродовольчу допомогу видачою комплектів для аварійного ремонту та наданням 

допомоги владі у реагуванні на надзвичайні ситуації, пов'язані з конфліктом. Також 

даний документ визначає допомогу в рамках програми підготовки до зими як найбільш 

масштабну життєво важливу діяльність в країні. 

 Відслідковування нових пошкоджень будинків: Кластер продовжує відстежувати 

нові пошкодження житлових будинків. У липні та серпні 2018 року внаслідок бойових дій 



 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  >   Україна  /  01-31 СЕРПНЯ 2018 

 www.unhcr.org 8 

 

було зареєстровано 111 пошкоджених будинків. Липень, в якому було пошкоджено 25 

будинків, був найспокійнішим місяцем у 2018 році (після січня), серпень (86 

пошкоджених будинків) ознаменував значне збільшення руйнувань. Однак загальна 

кількість збитків, зареєстрованих за перші 8 місяців року становить лише близько 1/6 

від пошкоджень у відповідному періоді 2017 року (631 проти 3750).  

 

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

 Протягом 2018 р. UNHCR відремонтувало 467 будинків вразливих сімей на сході України. Для 
детальної інформації перегляньте нашу оновлену інтерактивну сторінку.  

 

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 своєю 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. UNHCR працює спільно з 14 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. | CERF 

0.8 | Японія – 0,7 млн. | Канада – 0,6 млн. | Російська Федерація – 0,2 млн. | Естонія – 0,2 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  

Сполучені Штати Америки – 28,7 млн. дол.| Приватні донори з Австралії – 8,6 млн. дол. 

НЕЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 

Основні донори нецільових коштів: 

Швеція – 98,2 млн. дол. | Приватні донори з Іспанії – 52,0 млн. дол. | Норвегія – 42,5 млн. дол. | 

Нідерланди – 39,1 млн. дол. | Великобританія – 31,7 млн. дол. | Данія – 25,5 млн. дол. | 

Приватні донори з Республіки Корея – 25,4 млн. дол. | Швейцарія – 15,2 млн. дол. | Франція –  14 

млн. дол. | Німеччина – 13,7 млн. дол. | Приватні донори з Італії – 13,5 млн. дол. | Італія – 11,2 

млн. дол. 

 

 

КОНТАКТИ 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzY2NWQwNTEtMzE0ZS00MTBkLTk2NzAtMWEyNzdjMzIwNmM3IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
http://mtot.gov.ua/
http://mtot.gov.ua/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE1MzgwYWItMmU5OS00NWE3LTk2YzgtOTcwMGVkMWFiNDg5IiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
https://www.clovekvtisni.cz/en
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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  
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