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У 2018 році УВКБ ООН посилило 
співпрацю з державними центрами з 
надання БПД по всій Україні для 
покращення доступу до правової 
допомоги особам, яка знаходиться в 
компетенції УВКБ ООН. Протягом 
року УВКБ ООН проводило тренінги 
для 371 співробітника центрів. Також 
був впроваджений механізм 
перенаправлення з тим, щоб певні 
навантаження могли бути передані до 
місцевих центрів з надання БПД. У 
2018 році партнери УВКБ ООН 
передали до центрів з надання БПД 
277 справ. 
 

Сотні тисяч людей, що постраждали 
від конфлікту, стикаються з 
труднощами взимку, коли 
температура досягає - 30 С. З цієї 
причини програма підготовки до 
зими УВКБ ООН підтримує найбільш 
вразливих осіб, які живуть уздовж 
лінії розмежування, зокрема літніх 
людей, які живуть самі, інвалідів та 
одиноких матерів. Для особистих 
історій бенефіціарів підтримки УВКБ 
ООН з питань підготовки до зими 
дивіться статтю “Зимівля у зоні 
конфлікту: як це?” на веб-сайті УВКБ 
ООН. 
 

На п'ятому році конфлікту існує 
зростаюча потреба в психосоціальній 
підтримці людей, що проживають 
уздовж лінії розмежування на сході 
України. Протягом звітного періоду 
партнер УВКБ ООН «Проліска» 
організувала 253 індивідуальні 
психосоціальні консультації, щоб 
допомогти людям, які постраждали 
від конфлікту, боротися з симптомами 
психологічних травм, домашнього 
насильства, горя, депресії, тривоги та 
психологічної напруги. 
 

 

 КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

 

2706 
ВПО та інших постраждалих від конфлікту осіб отримали 
правову допомогу від партнерів UNHCR у 2019 р. 

 

2500 
ВПО та інших постраждалих від конфлікту осіб отримають 
фінансову допомогу в рамках індивідуальної екстреної 
допомоги Україні у 2019 р. 

24 
Домогосподарства на сході України отримали допомогу з 
ремонтом житла від УВКБ ООН у 2019. 

 

  ФІНАНСУВАННЯ (СТАНОМ НА 22 СІЧНЯ) 

28,3 млн дол США 
необхідні для надання допомоги в Україні в 2019 

 
     

 

31 січня УВКБ ООН завершило свою програму підготовки 
до зими. УВКБ ООН надало 2227 вразливим 
домогосподарствам по 3 метричних тони вугілля. 
Розподіл вугілля на сході України на зиму 2018/2019 рр. 
став можливим завдяки підтримці та фінансуванню 
Генеральному директорату з питань цивільного 
захисту та гуманітарної допомоги Європейської комісії 
(ECHO). Завдяки своїй програмі з підготовки до зими 
УВКБ ООН змогло розширити свій гуманітарний доступ 
до важкодоступних районів. Цієї зими УВКБ ООН 
досталося трьох місцевостей, які постраждали від 
конфлікту і які були позбавлені гуманітарної допомоги 
протягом останніх трьох років. 
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На підконтрольних уряду територіях УВКБ ООН надало 
найбільш уразливим особам, що проживають уздовж лінії 
розмежування 10000 гривень грошової допомоги. Потім 
бенефіціари мали змогу вибирати бажану підтримку з 
підготовки до зими: теплий одяг, вугілля, обігрівачі, таке 
інше. Програма спрямована на осіб з підвищеною 
уразливістю, включаючи осіб з юридичними потребами та 
потребами захисту, осіб з серйозними захворюваннями, 
дітей без супроводу або розлучених з сім'ями дітей, людей 
похилого віку та / або жертв сексуального та гендерного 
насильства. 
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Робочий контекст 

У січні 2019 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) зафіксувала приблизно 16000 
порушень режиму припинення вогню, що вдвічі менше, ніж зафіксовано у попередньому місяці. Партнери 
УВКБ ООН були особливо стурбовані ескалацією, що спостерігалася в останні дні місяця, з обстрілами в 
селах уздовж лінії розмежування, що відбувалися не тільки вночі, але й протягом дня. Чотири квартири 
багатоповерхового будинку були пошкоджені обстрілом в Хуторі Вільному Золоте-4 та три будинки були 
пошкоджені в селі Катеринівка. «Проліска», партнер УВКБ ООН, зреагувала та надала 7 сім'ям комплекти 
для аварійного ремонтну. УВКБ ООН також виступило за більшу підтримку, захист і гуманітарну допомогу 
сім'ям Золоте-4 під час зустрічі з питань місцевого захисту УВКБ ООН, проведеної 23 січня. Протягом 
останніх чотирьох років сім'ї у Золоте-4 переживають регулярні обстріли. 

У січні УВКБ ООН та його партнери провели 506 моніторингових візитів до населення, 
постраждалого від конфлікту, в населених пунктах, розташованих уздовж лінії розмежування. У грудні 
юридичний партнер УВКБ ООН «Право на захист» провів 74 моніторингові візити з захисту на 5 
контрольних пунктів в’їзду / виїзду (КПВВ), де вони надали консультації 2099 особам, які перетинали 
лінію розмежування. Цю інформацію можна також знайти на інформаційній інтернет панелі УВКБ ООН та 
«Право на захист». Сімдесят два відсотки респондентів були старше 60 років. Кількість перетинів пунктів 
пропуску протягом багатьох років постійно зростає. У 2018 році люди перейшли лінію розмежування у 
13620000 раз, що на 15 % більше, ніж у 2017 році. Інформацію про щомісячні перетини лінії розмежування 
можна знайти на щомісячній інформаційній панелі УВКБ ООН з інформацією, наданою українськими 
прикордонниками. 

Важкі погодні умови взимку продовжують створювати додатковий ризик для здоров'я та безпеки 
людей, які перетинають лінію розмежування, зокрема, для людей похилого віку та людей, які 
страждають хронічними захворюваннями. Продовжуються повідомлення про довгі черги людей і 
автомобілів, які залишаються чекати на ніч, зокрема, на стороні непідконтрольних уряду територій (НПУТ) 
Станиці Луганської та Майорська. У січні 8 цивільних осіб похилого віку (у віці від 60 до 80 років) 
померли від серцевих нападів  спричинених холодом. Всі вони подорожували до підконтрольної уряду 
території (ПУТ), щоб отримувати пенсії. Снігопад також вплинув на питання захисту в січні. З закритими 
дорогами, кількість громадського транспорту зменшилася вдвічі, а деякі населені пункти були повністю 
заблоковані. Партнер УВКБ ООН «Проліска» підтримала заходи з очищення снігу та гуманітарного 
доступу у декількох селах шляхом надання палива та тракторів для допомоги місцевій владі. Внаслідок 
того, що дороги були перекриті через снігопад, люди, які страждають на цукровий діабет у селах поблизу 
лінії розмежування не змогли вчасно отримати свій інсулін. У відповідь «Проліска» та УВКБ ООН 
привезли інсулін до домів 27 уразливих осіб в одному заблокованому населеному пункті. 

На п'ятому році конфлікту існує зростаюча потреба в психосоціальній підтримці людей, що 
проживають на лінії розмежування на сході України. Протягом звітного періоду партнер УВКБ ООН 
«Проліска» організувала 253 індивідуальні психосоціальні консультації, щоб допомогти людям, які 
постраждали від конфлікту, боротися з симптомами психологічних травм, домашнього насильства, горя, 
депресії, тривоги та психологічної напруги. «Проліска» також зазначила, що деякі діти, що стали свідками 
військової агресії, страждають від проблем з мовленням. 

УВКБ ООН продовжує моніторинг і надає підтримку вразливим групам населення, які проживають в 
ізольованих населених пунктах, де існує обмежений доступ або відсутність доступу внаслідок поточної 
або недавньої присутності військових. Одним з них є село 
Новоолександрівка, розташоване на лінії розмежування. 
Через відсутність державних послуг там залишається менше 20 
осіб. Завдяки відстоюванню УВКБ ООН інтересів цього 
населення «Проліска» отримала доступ до села, щоб 
доставити необхідні ліки та продукти харчування, а також 
забезпечити постачання палива для генераторів, які 
виробляють електроенергію для домогосподарств. УВКБ ООН 
також успішно виступало за відновлення пенсійних виплат для 
жителів Новоолександрівки. Таким чином, «Проліска» також 
піклується отриманням та доставкою пенсій 
домогосподарствам пенсіонерів, а також допомагає тим, хто 
має обмежену мобільність в середині будинку. Взимку люди похилого віку, які живуть самі, потребували 
додаткової допомоги у чищенні снігу біля домогосподарств та доставки питної води, вугілля та дров. 
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НИЖЧЕ НАВЕДЕНІ ПОСИЛАННЯ НА НАШІ ОНОВЛЕНІ ПРОДУКТИ З УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ 

Карти партнерів УВКБ ООН (інтерактивні): див. цю інтерактивну карту, щоб дізнатися, з якими 
неурядовими організаціями працює УВКБ ООН. 

Присутність УВКБ ООН на сході України та карта партнерів (для друку): див. цю карту, щоб 
дізнатися, де присутнє УВКБ ООН та де працюють його партнери на сході України. 

Присутність УВКБ ООН в Україні та карта партнерів (для друку): див. цю карту, щоб дізнатися, 
де присутнє УВКБ ООН та де працюють його партнери в Україні. 
 

 

БАГАТОСЕКТОРНІ ВІДПОВІДІ НА ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА   

 
Захист біженців та шукачів притулку 
 
 У січні партнер УВКБ ООН «Десяте квітня» з керівниками громад біженців створив 

Координаційну раду з питань інтеграції. Рада також включає представників Центру тимчасового 
розміщення та регіональних міграційних служб. До Ради вже приєдналися вісім НУО керовані біженцями, 
які підтримують ідею колективних зусиль щодо інтеграції біженців і готові вкласти зусилля своїх громад у 
цей процес. 

 У січні УВКБ ООН підтримувало шукачів притулку, які не мали доступу до Київської державної 
міграційної служби (ДМС), надаючи їм «Листи захисту УВКБ ООН». Ці листи підтверджують, що шукач 
притулку бажає подати заяву про надання притулку, а тому не залишається без дійсних документів 
громадянина. Протягом цього місяця Київський офіс ДМС закрився на реорганізацію та невдовзі стане 
новим Центральним міжрегіональним управлінням. 

 

1,642 
юридичні 

консультації були 
надані біженцям та 
шукачам притулку в 

Київській, Одеській та 
Закарпатській 

областях у січні 

626 
соціальних 

консультацій було 
надано біженцям та 
шукачам притулку в 

Київській, Одеській та 
Закарпатській 

областях у січні 

44 
біженця та 

шукача притулку 
отримали 

психосоціальну 
допомогу в січні 

3 
проекти 

мирного 
співіснування 
завершено у 

січні 

94 
судові втручання 

були проведені 
партнерами УВКБ 
ООН у Києві, Одесі 
та Закарпатті у січні 

 
 

Результатом двох з трьох завершених у січні 
проектів мирного співіснування було відкриття двох 
вечірніх шкіл для молоді з числа біженців у Білій Церкві 
та Вишневому Київської області з необхідним 
обладнанням, меблями та книгами. Проекти були 
розроблені сомалійською громадою та молодіжною 
спільнотою за підтримки партнера УВКБ ООН НУО 
«Рокада». Навчання разом з українцями допоможе 
молодим біженцям плавно інтегруватися в 
суспільство. 
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Заходи з питань доступу до засобів до існування біженців та шукачів притулку  

 
 
 

Наталія*, родом з Росії, оселилася в Україні, де стала членом еко-села в Юшках, в 40 
кілометрах від Києва. За підтримки громади Наталія ініціювала будівництво пасіки 
та будиночка з бджолами для терапії. Наталія також вивчала бджільництво, а 
грант для самозабезпечення від УВКБ ООН дав їй можливість придбати необхідне 
обладнання. 

 

 

 

 

Допомога особам без громадянства та особам, які ризикують втратити 
громадянство  

 У 2018 році в рамках кампанії «IBelong» (Я належу) УВКБ ООН надрукувало та 
розповсюдило в регіональних відділах державної міграційної служби, РАЦС міністерства 
юстиції та центрах безкоштовної правової допомоги 1588 примірників підручника УВКБ ООН 
/ ОБСЄ  з питань безгромадянства на території ОБСЄ (російською мовою). Для запобігання 
безгромадянства РАЦС міністерства юстиції України надає УВКБ ООН звіти своїх 
територіальних органів про видачу етнічним ромам свідоцтв про народження. 

 
 
У січні УВКБ ООН завершило виробництво та постачання 30 

плакатів та 24 стендів з інформаційними буклетами про процедури 
надання притулку в Україні арабською, англійською, фарсі та 
російською мовами. Плакати та 9160 інформаційні буклети 
розміщені на 30 пунктах пропуску з Російською Федерацією та 
Білоруссю. Стенди були розміщені в 24 міжнародних аеропортах. 
Доступ до цієї інформації полегшить доступ шукачів притулку, та осіб 
які прагнуть міжнародного захисту, до відповідних процедур надання 

притулку. 

 
 

281 
 особу без громадянства 

(або в небезпеці 
безгромадянства) було 
встановлено та надано 

правову допомогу в Києві, 
Одесі та Закарпатті у січні 

13 
осіб отримали 

паспорти завдяки 
підтримці УВКБ ООН та 

партнерів у січні 

13 
осіб отримали 

дублікати свідоцтв 
про народження 

завдяки підтримці 
УВКБ ООН та 

партнерів у січні 

5 
осіб вперше 

отримали свідоцтва 
про народження 

завдяки підтримці 
УВКБ ООН та 

партнерів у січні 
 
 

20 
біженцям було надано консультації щодо 
можливостей отримання грантів  для 

самозабезпечення УВКБ ООН та його партнерів з 
числа НУО у січні 

73 
біженці розпочали свій власний бізнес за 

допомогою грантів  для самозабезпечення  УВКБ 
ООН з моменту запуску програми у 2018 році 
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Радда*, ром за походженням, народилася в Миколаєві, в Україні, в 1992 році. 
Її мати вказала прізвище Радди таке саме, як в її батька. Проте, відповідно 
до чинного законодавства України, у свідоцтві про народження було 
зазначено, що батьки дитини невідомі. Тим не 
менше, Радда жила з матір'ю, поки жінка не 
померла, коли Радді було 14 років. Хоча 
дівчина навчалася в дитячому будинку, вона 
ніколи не була визнана сиротою. Без цього 
статусу вона не могла отримати 
національний паспорт. Радді потрібно було 

довести, що вона є громадянкою України. Завдяки партнеру УВКБ ООН 
ГО «Десяте Квітня» двоє дітей Радди в 2018 році отримали свідоцтва 
про народження. Після отримання дублікату свідоцтва про 
народження Радди, ГО «Десяте Квітня» щільно співпрацювала з 
Березівським регіональним відділом державної міграційної служби, щоб ініціювати розгляд 
формулювання «Закону про громадянство України», який діяв у 1992 році та визнати дітей, 
народжених в Україні, чиї батьки були невідомі, громадянами України. 

 

ЗАХИСТ ВНУТРИШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КОНФЛІКТУ    

  

Кластер захисту  
Протягом звітного періоду кластери з питань захисту та житла / непродовольчих товарів завершили 

збір та обробку інформації щодо заходів у разі нештатних ситуацій, ухвалених партнерами кластерів, 
після рішення гуманітарної команди країни (ГКК) щодо оновлення міжвідомчого плану дій в нештатних 
ситуаціях. У перегляді плану дій в нештатних ситуаціях враховується ключова політика та правові 
нововведення  2018 року, включаючи Закон "Про особливості державної політики із забезпечення 
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях", введення операції об’єднаних сил, а 
також запровадження воєнного стану на сході України. На основі попередніх тенденцій переміщення 
населення, план дій в нештатних ситуаціях передбачає або поступовий або раптовий зріст насильства, 
що може призвести до того, що додатково від 682,000 до 930,000 осіб, шукатимуть притулок на  
підконтрольних уряду територіях (ПУТ) або непідконтрольних уряду територіях (НПУТ). Партнери 
кластеру з питань захисту та житла / непродовольчих товарів надали інформацію про їх спроможність 
розвинути відповідну діяльність із захисту, питань житла / непродовольчої допомоги. 

 

Правова допомога та консультації з питань захисту 

 

Соціальний супровід 
 
 

Ірина *, 25 років, живе на лінії контакту в  Авдіївці. Її домашнє господарство було 
частково знищено під час обстрілу. Ірина – одинока  матір. Жінка не отримала 
національного посвідчення у віці 16 років. З початком конфлікту, подати заяву на 
отримання паспорта в місті, що було місцем регулярних боїв, стало складно. Без 
паспорта вона не могла ні знайти роботу, ні відправити дитину до дитячого садка. 
Партнер УВКБ ООН «Проліска» надала Ірині консультацію та супроводила її до 
міграційної служби. Тепер Ірина може остаточно реалізувати свої права як законний 
громадянин України. 

 

  

2706 
внутрішньо переміщених особі та 

інших постраждалих від конфлікту 
особі отримали правову допомогу від 
УВКБ ООН та його партнерів у грудні 

6065 
особі отримали консультації 

з індивідуального захисту в 
грудні 

35 
групових консультацій з питань, 

пов'язаних із захистом, були надані 
людям уздовж лінії контакту у 

грудні 



 

 

 

 www.unhcr.org 6 
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  >  Україна  /  01-31 СІЧНЯ 2018 

Сексуальне та гендерне насильство 
 
 У січні партнери УВКБ ООН на сході України надали соціальні консультації шести 

постраждалим від сексуального та гендерного насильства. 
 У січні 28 осіб скористалися інформаційними тренінгами з профілактики сексуального та 

гендерного насильства. 
 

 
 

   Індивідуальна екстрена допомога  

15 
осіб отримали 

гроші в рамках 
індивідуальної 

екстреної допомоги 
у січні 2019 

 
УВКБ ООН продовжує ідентифікувати та надавати вразливим особам, що 

постраждали від конфлікту, на сході України індивідуальну екстрену 
допомогу у формі готівки. 2500 вразливих осіб, які проживають біля лінії 
контакту, отримають грошову допомогу для потреб індивідуального захисту 
від УВКБ ООН у 2019 році.  

 
 

 
1,000 осіб, які постраждали від конфлікту, отримають натуральну індивідуальну екстрену допомогу 

від УВКБ ООН у 2019 році. Ця підтримка в основному включає спеціальне обладнання для людей з 
обмеженими можливостями. 

 
 
 
Олександр *, 86 років, живе з дружиною на лінії контакту в Станиці Луганській. Все 

життя чоловік працював у ковальні та втратив слух. В наслідок конфлікту літня 
пара та їх діти не мали фінансової можливості купити Олександру слуховий апарат. 
Завдяки індивідуальній екстреній допомозі у формі грошей від УВКБ ООН чоловік купив 
слуховий апарат і тепер може спілкуватися без перешкод. 

 

 
 
 

 
  Проекти мирного співіснування  

65 
Проектів у 2018-2019 

 

З початку 2018 року УВКБ ООН ініціювало до 65 проектів мирного 
співіснування на сході України. Більшість цих проектів в даний час впроваджено 
в Луганській і Донецькій областях, по обидві сторони від лінії розмежування. 

 
Одним із завершених у січні проектів мирного співіснування є облаштування соціального центру в 

м. Світлодарськ на лінії розмежування. Центр надає безкоштовні 
послуги літнім людям, особам з особливими потребами та 
інвалідністю, а також іншим постраждалим від конфлікту. 
Розпочато спеціальну освітньо-розважальну програму для літніх 
людей. Вони можуть скористатися медичними послугами, 
пройти обстеження, відвідувати тренажерну залу та 
гімнастичні заняття, семінари та соціальні заходи. УВКБ ООН 
надало Центру всі необхідні меблі, сантехніку, обладнання для 
офісу та кухні, спортивне та медичне обладнання. Близько 1569 
вразливих осіб матимуть безперешкодний доступ до 
безкоштовних соціальних, медичних та освітніх послуг, таким 
чином матимуть більший захист від держави 
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   Ініціативи з підтримки громад  
 

87 

        Проектів у       
2018-2019 

УВКБ ООН зосереджує увагу на розширенні можливостей спільнот біженців та 
внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які постраждали від конфлікту, на сході 
України. Ініціативи з підтримки громад включають цілий ряд заходів, спрямованих 
на мобілізацію та розширення можливостей громад, спираючись на освіту, навички 
та потенціал постраждалого населення з метою посилення їх здібностей для 
організації реагування на надзвичайні ситуації, захисту себе та визначення рішень. 

 

Підготовка до зими 

Марія, 46 років, та її батьки були змушені переїхати на свою 
дачу в сільській місцевості в 2014 році, коли їх місто Луганське 
перебувало під регулярними обстрілами. Відтоді родина живе 
завдяки гуманітарній допомозі та огороду. Зараз вони живуть 
у досить віддаленому нежитловому районі, де немає доступу 
до соціальних та медичних послуг, немає можливості 
викликати швидку допомогу. Будинок Марії багаторазово 
страждав від обстрілів. Сім'я кілька разів самостійно міняла 
віконні стекла та частини даху. Зима для сім'ї є суворим часом, 
оскільки вони не можуть дозволити собі тверде паливо. 
Завдяки грошовій програмі УВКБ ООН з підготовки до зими 
Марія купила запас твердого палива, щоб перезимувати. 

 

 

Житло:  

 29 січня УВКБ ООН провело презентацію свого дослідження, в якому оцінило участь ВПО у Програмі 
доступного житла (50/50), запропонованої Урядом України у 2017 році. Це програма субсидованого житла, 
де 50% витрат на квартиру складають кошти ВПО / ветеранів та 50% надається з  державного бюджету. 
Представляючи результати опитування, проведеного у 2018 році серед біля 30 представників Уряду 
України, депутатів, посольств, інших агенцій ООН та партнерів з НУО, УВКБ ООН окреслило їх основні 
рекомендації. УВКБ ООН також має ряд своїх рекомендацій. Однією з них було збільшення державного 
фінансування та звуження цільового контингенту ВПО для вирішення житлових потреб найбільш 
уразливих осіб. Крім того, управління листом очікування має регулюватися та уніфікуватися на всіх 
державних рівнях. 

 

ЖИТЛО/НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ   

 
Досягнення, вплив та виявлені потреб в питаннях житла та непродовольчої допомоги 

 Протягом грудня УВКБ ООН завершило ремонт 24 домогосподарств вразливих сімей на сході 
України. 

 Світлана *, 59 років, живе в селі Золотарівка, одній з перших гарячих точок на 
початку конфлікту. Будинок, в якому Світлана жила зі своїм чоловіком, був вперше 
обстріляний  і пошкоджений в липні 2014 року. Парі довелося деякий час жити в 
бомбосховищі, поки їх будинок не був повністю зруйнований під час важкого обстрілу 
пізніше в тому ж місяці. Побачивши, як згорів його будинок, чоловік Світлани втратив 
можливість ходити. Його доставили в лікарню, де йому 
поставили діагноз рак. Пара переїхала в будинок свого сина. 
Незабаром її чоловік помер і Людмила почала орендувати 
житло, оскільки будинок її сина був занадто малий для всієї 
сім'ї. У 2017 році партнер УВКБ ООН Норвезька рада у 
справах біженців почала допомагати жінці відновити 
будинок. Коли Світлана та її син закінчили ремонтні роботи, 
Рада забезпечила жінку усіма необхідними меблями та 

побутовою технікою. 
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Робота в партнерстві 
 
Гуманітарна відповідь на переміщення в Україні - це скоординовані зусилля уряду, міжнародних організацій та 

національних та міжнародних НУО. Надаючи підтримку особам, що її потребують, УВКБ ООН тісно співпрацює з 
урядом України. Стосовно ВПО УВКБ ООН підписало меморандум про взаєморозуміння з Міністерством тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. УВКБ ООН працює разом з 11 партнерами. УВКБ ООН очолює 
кластер з питань захисту та кластер з питань житла / непродовольчих товарів. УВКБ ООН також керує робочою 
групою з логістики, яка в основному відповідає за гуманітарні конвої на сході України. 

 
Фінансова інформація 
УВКБ ООН вдячне донорам за надзвичайно важливу підтримку діяльності агентства в Україні, а також тим 

донорам, які підтримали програми УВКБ ООН через нецільові та цільові внески. 

 
 
Індикативний рівень фінансування становить 0,4 млн. доларів США. Цей показник базується на внесках 

призначених для України, індикативному розподілі гнучких фондів та коригування. 

 

ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 
Російська федерація 0.25 млн. | Литва 0.034 млн. 
 
 

НЕЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 

Основні донори нецільових внесків. 
Швеція 90,4 млн. | Данія 54,9 млн. | Норвегія 44,5 млн. | Нідерланди 37,5 млн. | Великобританія 31,7 млн. 
| Німеччина 27,3 млн. | Швейцарія 15,1 млн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
  

 
 
Зверніть увагу, що у цьому звіті зроблено спробу висвітлити основні заходи, що здійснюються УВКБ ООН та 

партнерами протягом звітного періоду. Тому, будь ласка, зверніть увагу, що інформація не є вичерпаною. Для 
отримання додаткової інформації про нашу роботу, заходьте на www.unhcr.org/ua або, щоб зв'язатися з нами 
безпосередньо пишіть на ukrkicom@unhcr.org 

 
* Будь ласка, зверніть увагу, що імена осіб, які згадуються в цьому звіті, були змінені з міркувань безпеки 

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

