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Підготовка до зими

У рамках Програми з підготовки до зими на 2018/2019 рік Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з
партнерами розподілило 6681 метричну тону вугілля серед 2227 уразливих домогосподарств, що постраждали від
конфлікту у Донецьку (3 тони на сім'ю). В рамках програми підготовки до зими УВКБ ООН було першою організацією, яка
охопила постраждалих від конфлікту осіб, що проживають у населених пунктах, які були позбавлені гуманітарної допомоги
більше трьох років. Особи, які постраждали від конфлікту в цих місцях, дійсно потребували підтримки в підготовці до зими.
Оля*, літня жінка, яку ви бачите на фото, живе сама в населеному пункті біля лінії розмежування. Обидва її сини померли, а
чоловік був госпіталізований внаслідок серцевих проблем. Літня пара витрачає ті невеликі гроші, що вони мають, на ліки. В
даний час вони чекають юридичного перегляду в українському суді, щоб мати можливість відновити свою пенсію. Завдяки
вугіллю, наданому УВКБ ООН, вони зможуть отоплювати хату протягом зими. Розподіл вугілля став можливим завдяки
підтримці та фінансуванню Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги
Європейської комісії (ECHO). Фото: УВКБ ООН в Україні.

Довідкова інформація
Зима в Україні відома своєю суворістю, температура знижується до мінус 30 °C. Серед найбільш
постраждалих від низьких температур багато внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які
постраждали внаслідок конфлікту на сході України. УВКБ ООН в Україні має план дій на випадок
непередбачуваних обставин для реагування на потреби з підготовки до зими як на непідконтрольних
уряду територіях (НПУТ), так і на підконтрольних уряду територіях (ПУТ). Тільки цієї зими партнери
УВКБ ООН повідомили про дев'ять людей похилого віку, які померли внаслідок низьких температур,
підчас коли вони перетинали контрольні пункти в'їзду / виїзду (КПВВ). Цього року УВКБ ООН
запровадило програму підготовки до зими у вигляді розподілу вугілля на НПУТ та грошової допомоги
на ПУТ. УВКБ ООН вдалося перевищити кількість осіб, яким планувалося надати вугілля. Спочатку
планувалося надати вугілля 2012 домогосподарствам, але УВКБ ООН задовольнило потреби у вугіллі
2227 уразливих домогосподарств та розподілило 6681 тон вугілля (3 тони на сім'ю). Таким чином,
додатково 215 осіб, які живуть уздовж лінії розмежування, що належать до категорій вразливих осіб
похилого віку, та осіб з серйозними захворюваннями, мали змогу отримати вугілля. Крім того, УВКБ
ООН розширило свою гуманітарну присутність у важкодоступних районах. Цієї зими УВКБ ООН
досягло трьох місцевостей, які постраждали від конфлікту та які були позбавлені гуманітарної
допомоги протягом останніх трьох років. На ПУТ грошова допомога з підготовки до зими дала
можливість бенефіціарам самостійно обрати чи купити теплий одяг, вугілля або обігрівачі.
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Результати програми підготовки до зими

Вугілля

2227

6681

домогосподарств
отримали вугілля

тону
вугілля
розподілено

Для задоволення потреб уразливих осіб, що живуть поблизу лінії розмежування на НПУТ Донецької
області, УВКБ ООН надало 6681 тону вугілля для 2227 домогосподарств (3 тони на сім'ю). Вугілля від
УВКБ ООН спрямоване наступним уразливим категоріям, які живуть поблизу лінії розмежування:
ВРАЗЛИВІ ОСОБИ
ПОХИЛОГО ВІКУ

СЕРЙОЗНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ ТА /
АБО ІНВАЛІДНІСТЬ

ПРОЖИВАННЯ В
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ БЛИЗЬКОСТІ
ДО ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ

Розподіл вугілля на сході України взимку 2018/2019 було профінансовано та здійснено за
підтримки Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної
допомоги Європейської комісії (ECHO).

Грошова
допомога

1020

10000 грн.

домогосподарств
отримають

на одне
домогосподарство

На підконтрольних уряду територіях УВКБ ООН надало одноразову грошову допомогу у розмірі 380
дол. США (10000 грн). 1020 домогосподарствам, щоб допомогти їм з витратами на підготовку до зими,
такими як опалення та одяг. Серед найбільше уразливих від холодної зими, УВКБ ООН визначило
пріоритетність таких категорій:
ПОТРЕБИ В
ЮРИДИЧНОМУ ТА
ФІЗИЧНОМУ ЗАХИСТІ

СЕРЬОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
ТА/АБО ІНВАЛІДНІСТЬ

СПЕЦИФІЧНІ
ПОТРЕБИ ЛЮДЕЙ
ПОХИЛОГО ВІКУ

СЕКСУАЛЬНЕ ТА
ГЕНДЕРНЕ
НАСИЛЬСТВО

УВКБ ООН вдячне донорам за надзвичайно важливу підтримку діяльності агентства в
Україні, а також тим донорам, які підтримують програми УВКБ ООН по всьому світі.
ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ
Сполучені Штати Америки | Європейський Союз | Швеція |Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації | Японія |
Канада | Російська Федерація | Естонія | Приватні донори

ВНЕСКИ ШИРОКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Основні донори коштів широкого призначення та регіональних коштів, що можуть бути використані для
діяльності в Україні завдяки призначенню для відповідних ситуацій або для даного регіону
Сполучені Штати Америки | Приватні донори Австралії | Приватні донори республіки Корея

НЕЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ
Основні донори нецільових коштів:
Швеція | Приватні донори Іспанії | Великобританія | Норвегія | Нідерланди | Приватні донори Республіки Корея | Японія
Данія | Приватні донори Японії | Швейцарія | Приватні донори Італії | Франція | Німеччина | Приватні донори Швеції | Італія

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