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УВКБ ООН оголосило конкурс на 
отримання грантів на 
самозабезпечення 2019. Ця 
програма надає фінансову 
допомогу біженцям та шукачам 
притулку, які хочуть розпочати 
власний бізнес та досягти більшої 
самостійності. 73 особи розпочали 
власний малий або середній бізнес 
завдяки грантам УВКБ ООН у 2018 
році. Більше інформації на сторінці 
3. 

УВКБ ООН завершило спільну 
оцінку діяльності з біженцями, 
шукачами притулку, внутрішньо 
переміщеними особами (ВПО) та 
постраждалими від конфлікту 
людьми, яка включала серію 
обговорень в фокус-групах та 
інтерв'ю. Висновки за результатами 
спільної оцінки 2019 р. були 
включені до Плану роботи в країні 
на 2020 рік. 

УВКБ ООН щойно опублікувало 
свої ключові повідомлення з 
питань притулку. Ґрунтуючись на 
спільній оцінці з Державною 
міграційною службою у 2018 році, 
а також на спільній оцінці з 
біженцями та шукачами 
притулку, документ підкреслює 
пріоритети вдосконалення 
системи надання притулку у 
2019-2020 роках. 

 

 КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

 
6252 
ВПО та інших постраждалих від конфлікту особи отримали 
правову допомогу від партнерів УВКБ ООН у 2019 р.  
 

156 
ВПО та інших постраждалих від конфлікту осіб отримали 
фінансову допомогу в рамках індивідуальної екстреної 
допомоги Україні у 2019 р. 

 

80 
Сімей на сході України отримали допомогу з ремонтом 
житла від УВКБ ООН у 2019 р. 

 
 

 

  РЕЗУЛЬТАТИ (СТАНОМ НА 20 БЕРЕЗНЯ) 

28.3 млн. дол. 
необхідно УВКБ ООН для надання допомоги в Україні в 2019 

неоОН для надання допомоги в Україні в 2019 

 

 

     

 
Одет Ніенж знайшла дім в Україні в 2009 році, коли 
втекла від громадянської війни в Конго. Там Одет мала 
власну перукарню. Тому, коли вона приїхала в Україну, 
жінка працювала в різних місцях, вивчала мову і 
продовжувала мріяти про свій бізнес. Влітку Одет 
відкрила невеликий кіоск на березі Чорного моря, де вона 
займалася традиційним африканським плетінням кісок. 
Цей тип укладання волосся набув великої популярності 
серед клієнтів. За допомогою гранту УВКБ ООН на 
самозабезпечення в 2018 році Одет відкрила салон у 
Києві. Ви можете прочитати чудову історію Одет на 
веб-сайті УВКБ ООН в Україні та подивитися відео 
(натисніть посилання). 
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ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ (ВПО)* ТА ОСОБИ, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ**  

1.6 млн.*** 
БІЖЕНЦІ ТА ШУКАЧІ ПРИТУЛКУ З УКРАЇНИ 

151042****  

 
 

 

*Постійно проживають на підконтрольних уряду територіях. 

**Приблизна кількість постраждалих від конфлікту осіб, які живуть 

уздовж лінії розмежування на підконтрольних уряду територіях та 

непідконтрольних уряду територіях. 

*** Джерело: 2019 План гуманітарного реагування (HRP), УВКБ 

ООН. 

**** Джерело: Статистика УВКБ ООН, червень 2018. 

*****28 країн ЄС та Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія.  

 

 

Цільові внески

Цільові внески 
широкого 
призначення

Нестача 
коштів

102511

24556

11750

9021

2343

861

Російська Федерація

ЄС 32*****

Інші країни

Ізраїль

Республіка Білорусь

Інші країни Європи

 

7% 

профінансо-

вано 

 

https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/videos/2305434426360545/


 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  >  Ситуація в Україні  /  01-31 БЕРЕЗНЯ 2019 

 www.unhcr.org 2 

 

Робочий контекст 
У березні 2019 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) зафіксувала приблизно 33000 
порушень режиму припинення вогню, що на 27% більше, ніж у попередньому місяці. В результаті постійного 
збільшення обстрілів, 42 цивільні будинки та два мости були або пошкоджені, або зруйновані біля лінії 
розмежування на сході України. Протягом звітного періоду найбільше постраждали села Травневе, 

Гладосове, Жованка, Чермалик та місто Мар’їнка Донецької області на 
підконтрольній уряду території (ПУТ), а також в містах Щастя, 
Комишеваха, Золоте, селах Катеринівка. та Новоолександрівка на ПУТ 
в Луганській області. Це майже стільки ж, як у лютому 2019 року і вдвічі 
більше, ніж у січні 2019 року. Про найбільш інтенсивні обстріли 
повідомлялося протягом останнього тижня місяця. На  лінії 
розмежування, УВКБ ООН та його партнери – «Проліска», «Право на 
захист» (R2P) та Норвезька рада у справах біженців (NRC) - 
продовжують залишатися серед перших, хто надає допомогу 
населеним пунктам, що постраждали від конфлікту, уздовж лінії 
розмежування. Мешканці 42 домів, що були зруйновані або 
постраждали, отримали комплекти непродовольчої допомоги та 

матеріали для аварійного ремонту. 

У березні УВКБ ООН та його партнери здійснили 550 моніторингових візитів до населення, що постраждало 
від конфлікту в населених пунктах, розташованих вздовж лінії розмежування. Юридичний партнер УВКБ 
ООН «Право на захист» провів 78 моніторингових візитів з захисту на 5 контрольних пунктів в’їзду / виїзду 
(КПВВ), де вони надали консультації 2041 особі, які перетинали лінію розмежування. Цю інформацію можна 
також знайти на інформаційній інтернет панелі УВКБ ООН та Право на захист. Шістдесят шість відсотків 
респондентів були старше 60 років. Інформацію про щомісячні перетини лінії розмежування можна знайти 
на щомісячній інформаційній панелі УВКБ ООН з інформацією, наданою українськими прикордонниками. У 
березні було зафіксовано чотири смерті осіб у віці понад 60 років, які чекали в довгих чергах, щоб перетнути 
лінію розмежування. Паралельно, Партнер УВКБ ООН з питань сексуального та гендерно зумовленого 
насильства (СГН), «Слов'янське Серце», розгорнув три мобільні бригади з питань сексуального та гендерно 
зумовленого насильства уздовж лінії розмежування, щоб збільшити ідентифікацію та допомогу жертвам 
СГН. Протягом звітного періоду «Слов'янське Серце» зареєстрував чотири нові випадки СГН. 
27 березня УВКБ ООН провело місцеву нараду з питань захисту у Новолуганському, Донецької області. На 
зустрічі були присутні органи влади, соціальні та медичні служби, МОМ, «Проліска», R2P та представники 
місцевої громади. Розглядалося питання відсутності належної асфальтованої дороги до села Травневе, а 
також доступу до продуктів харчування, води, медичних послуг тощо. Єдиний шлях до села - це ґрунтова 
сімикілометрова дорога, якою за певних погодних умов може проїхати лише повнопривідний автомобіль. 
Нещодавно український уряд відновив контроль над Травневим і, наразі, село заблоковано між позиціями 
сторін конфлікту. 

Ключові повідомлення з питань адвокації 

Нещодавно УВКБ ООН опублікувало ключові повідомлення з питань надання притулку. УВКБ ООН тісно 
співпрацює з українською владою щодо створення системи надання притулку, яка розширює захист і 
сприяє пошуку довготривалих рішень. Ось деякі ключові моменти:    

 Впровадити процедуру розгляду заяв про надання притулку в міжнародних аеропортах.  
 Забезпечити належне фінансування та процедури використання перекладачів. 
 Забезпечити, щоб усі особи мали право подати заяву про надання притулку без зайвих бар'єрів, 

незалежно від того, як і коли вони прибули до країни.  
 Шукачі притулку повинні користуватися свободою пересування; затримання є винятковою мірою і 

може бути виправдане лише з легітимною метою.  
 Особи повинні мати справедливу можливість оскаржити негативні рішення щодо надання притулку. 
 Шукачі притулку повинні мати доступ до безкоштовної термінової медичної допомоги.  
 Доступ шукачів притулку до працевлаштування повинен бути простим і практичним.  
 Забезпечити вивчення мови шукачами притулку та біженцями.  
 Взаємодія з шукачами притулку та громадами біженців.  

Усі особи, які мають потребу в міжнародному захисті, повинні мати можливість натуралізуватись після 
прийнятного періоду проживання в країні.  

Більш детальну інформацію про кожне з цих повідомлень можна знайти в Ключових повідомленнях з 
питань адвокації: притулок в Україні. 
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Відносини з донорами 

 

19 і 20 березня УВКБ ООН сприяло візиту восьми дипломатів до 
Слов'янська, Святогірська, контрольного пункту в’їзду / виїзду (КПВВ) 
Майорське та постраждалого від конфлікту міста Авдіївка на сході 
України, де вони стали свідками діяльності УВКБ ООН та дізналися про 
актуальні питання захисту з якими стикаються постраждалі від конфлікту 
та внутрішньо переміщені особи, такими як умови в місцях компактного 
проживання, свобода пересування на КПВВ, обстріли і стрілянина, що 
зачіпають густонаселене місто біля лінії розмежування. Делегація також 
зустрічалася з постраждалими від конфлікту та внутрішньо 
переміщеними особами, на яких ці проблеми безпосередньо впливають. 
Місія включала дипломатів з посольств Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, 

Угорщини, Нідерландів та Іспанії. 

 

 

БАГАТОСЕКТОРНІ ВІДПОВІДІ НА ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА   

 
 У березні УВКБ ООН розмістило 30 стендів з інформацією про процедури 

надання притулку в Україні на 30 пунктах пропуску по всій країні на кордонах з 
Російською Федерацією та Білоруссю. Надана інформація, полегшить доступ 
до процедур надання притулку для тих, хто потребує міжнародного захисту. 

 
 
 
Захист біженців та шукачів притулку  

 
 УВКБ ООН завершило спільну оцінку діяльності з біженцями та шукачами притулку. Загалом УВКБ ООН 

спільно з партнерами з НУО, що працюють з біженцями, включаючи «Десяте Квітня», «Рокаду» та 
«NEEKA», а також Державну міграційну службу, провели 20 обговорень в фокус-групах та 14 інтерв'ю з 
біженцями в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській та Харківській областях. Основні занепокоєння 
стосуються документації та тривалої процедури надання притулку; засобів існування та доступу до 
зайнятості; відсутність перспектив натуралізації бенефіціарів додаткового захисту. Більшість 
підкреслювала необхідність мати більше можливостей для вивчення української мови. 

 Протягом березня партнер НУО УВКБ ООН «Рокада» розпочала серію тренінгів з парапсихології для 
членів громад біженців і, особливо, лідерів громад. Тренінг включає в себе основи психосоціальної 
підтримки, щоб лідери могли надати первинну допомогу членам своєї громади. 

 З 25 по 26 березня партнер УВКБ ООН «Право на захист» (R2P) організував тренінг для 14 юристів центрів 
безоплатної правової допомоги з Києва та Львова. 

 Протягом звітного періоду юристи партнера УВКБ ООН NEEKA здійснили 16 моніторингових візитів до 
ізоляторів тимчасового утримання державної прикордонної служби. 

 За звітний період було зареєстровано 5 дітей без супроводу, які шукають притулку та дітей, розлучених з 
сім'ями: у Києві (3), Одесі (1) та Харкові (1). 
 

1347 
юридичних консультацій 
було надано біженцям та 

шукачам притулку в 
Київській, Одеській та 

Закарпатській областях у 
березні 

865 
соціальних консультацій 
було надано біженцям та 

шукачам притулку в 
Київській, Одеській та 

Закарпатській областях у 
березні 

36 
біженців та шукачів 
притулку отримали 

психосоціальну 
допомогу в березні 

90 
судових інтервенцій 

здійснено партнерами 
УВКБ ООН у Києві, 

Одесі та Закарпатті в 
березні 
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Заходи з питань доступу до засобів до існування біженців та шукачів 
притулку  

 
 Протягом звітного періоду УВКБ ООН надало останню виплату в рамках програми грантів на 

самозабезпечення, які були схвалені для 73 біженців та шукачів притулку. 
 УВКБ ООН створило пілотний проект співробітництва з однією з найбільших мереж супермаркетів в Україні 

«Сільпо», яка буде проводити тренінги з розвитку бізнесу для чотирьох бенефіціарів програми гранту УВКБ 
ООН. 

 У березні УВКБ ООН оголосило конкурс на отримання грантів на самозабезпечення на 2019 рік.  

 
Анзур* втік в Україну з Таджикистану в 2006 році. В останні роки Анзур 
працював шеф-кухарем на фуд-корті на одному з київських ринків. Проте 
підприємницьке мислення Анзура спонукало його не забувати про свою 
мрію: відкриття власного кафе східної кухні. Таким чином, завдяки гранту 
на самозабезпечення УВКБ ООН, Анзур ризикнув і розпочав власну справу. 
Наразі він відкриває в Києві третє традиційне кафе, що спеціалізується на 
східній кухні. 

 
Допомога особам без громадянства та особам, під загрозою безгромадянства 
 

 11 і 12 березня УВКБ ООН спільно зі своїми партнерами R2P і «Проліска», а також відповідними 
державними органами обговорили та встановили механізми ідентифікації осіб без громадянства та осіб, 
під загрозою безгромадянства в Донецькій області. Було уточнено сфери співпраці, конкретні плани дій та 
шляхи подальшої роботи. УВКБ ООН бере участь у глобальній кампанії з припинення безгромадянства до 
2024 року. 

145 
 осіб без громадянства (або в 

небезпеці 
безгромадянства) було 
встановлено та надано 

правову допомогу в Києві, 
Одесі та Закарпатті у 

березні 

7 

осіб отримали 
паспорти завдяки 
підтримці УВКБ 

ООН та партнерів 
у березні 

18 

осіб отримали 
дублікати свідоцтв 
про народження 

завдяки підтримці 
УВКБ ООН та 

партнерів у березні 

3 
особи вперше отримали 

свідоцтва про 
народження завдяки 

підтримці УВКБ ООН та 
партнерів у березні 

 

Дмитро* живе в Донецькій області. Цей літній чоловік з обмеженими 
можливостями (він втратив ногу через серйозну хворобу) отримав перше 
українське посвідчення особи у 2019 році. Чоловік жив з родичами з 1992 року, а 
його єдиний документ, що посвідчує особу був паспорт, виданий колишнім СРСР. 
У 2015 році життя Дмитра змінилося на гірше після того, як його будинок був 
зруйнований обстрілом; так він втратив усі свої документи і речі. Проте, 
завдяки партнеру УВКБ ООН «Проліска» разом з Данською радою у справах 
біженців, Дмитро отримав юридичне представництво протягом півторарічного 
складного судового процесу для отримання українського посвідчення особи. 
Тепер, з національним посвідченням, Дмитро може, нарешті, подати заявку на 
отримання соціальних виплат і жити гідним життям. 

 

14 
біженцям було надано консультації щодо 

можливостей отримання грантів УВКБ ООН 
та його партнерів у березні 

73 
біженця розпочали власний бізнес 

з допомогою грантів на самозабезпечення 
УВКБ ООН з моменту запуску програми у 2018 

році 
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ЗАХИСТ ВНУТРИШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КОНФЛІКТУ    

 

Кластер з питань захисту 

 

 Кластер з питань захисту оновив адвокаційну довідку про протимінну діяльність в Україні. Забруднення 
мінами є ключовим занепокоєнням, оскільки з 2014 року зареєстровано понад 1000 жертв, причинами 
яких були наземні міни та інші вибухонебезпечні залишки війни (ВЗВ). Наразі конфлікт триває та міни 
продовжують закладатися. У 2018 році 43% жертв серед цивільних були пов'язані з інцидентами з 
мінами та ВЗВ. Інциденти, пов'язані з мінами, залишилися основною причиною жертв серед дітей у 2018 
році. У довідці описується вплив забруднення мінами на постраждале населення, висвітлюються 
останні події щодо національного законодавства та стандартів в Україні, висвітлюються найважливіші 
питання реагування, протимінної діяльності, допомоги жертвам, інформування, щодо мінної небезпеки, 
управління даними та розбудови потенціалу, а також рекомендації у цих сферах для національних 
органів влади, донорів та гуманітарних організацій. 

 Кластер з питань захисту випустив щомісячний інформаційний бюлетень, в якому висвітлювалися 
основні проблеми захисту та реагування партнерів з питань захисту. Внаслідок ескалації військових дій, 
УВКПЛ зафіксувало на 300% більше жертв серед цивільних осіб порівняно з попереднім місяцем, 
причому 50% жертв пов'язані з мінами та ВЗВ. Принаймні 86 приватних будинків були пошкоджені 
внаслідок обстрілів на ПУТ та НПУТ. Свобода пересування залишається ключовим питанням захисту 
для населення, що постраждало від конфлікту, при цьому 16 осіб загинули під час перетину контрольних 
пунктів у 2019 році, причому більшість з них - це люди похилого віку. 

 Кластер з питань захисту провів засідання Робочої групи з питань захисту в Краматорську, ПУТ 
Донецької області. Основними питаннями захисту, які обговорювалися, були гострі проблеми захисту 
людей, які живуть в ізольованих поселеннях вздовж лінії розмежування, де трапляються обстріли і де 
доступ до соціальних послуг є обмеженим, що також призводить до відсутності доступу до освіти та 
охорони здоров'я. 

 
 
 

Правова допомога та консультації з питань захисту 

 Спільна оцінка діяльності: у березні УВКБ ООН провело 74 обговорювання в фокус-групах та дев'ять 
ключових інформаційних напівструктурованих інтерв'ю. Фокус-групи охоплювали різні категорії ВПО, у 
тому числі кримськотатарські та ромські, дорослі та діти-інваліди, одинокі жінки – голови родин, безробітні 
та літні люди, молодь та лідери громад. Оцінка окреслила ряд проблем: відсутність безпеки цивільних осіб 
через постійні обстріли; відсутність базових послуг, засобів до існування, доступу до медичних послуг і 
можливостей працевлаштування; питання ЖЗВ та документації; військова окупація цивільних будинків;  
свобода пересування. 

 
Соціальний супровід  

 
 У березні 2019 року партнери УВКБ ООН забезпечили соціальний супровід 194 особам. 

Соціальне супроводження надається особам, які потребують індивідуальної підтримки при 
отриманні особистої документації або доступу до державних послуг, потребують авторизації при 
перетині контрольних пунктів, та транспортування для доступу до державних послуг. 

1928 
внутрішньо переміщених осіб та 

інших постраждалих від 
конфлікту особі отримали 

правову допомогу від УВКБ ООН 
та його партнерів у березні 

4305 
осіб отримали 
консультації з 

індивідуального захисту 
в   березні 

83 
групових консультацій з 

питань, пов'язаних із 
захистом, були надані 

людям уздовж лінії контакту 
в   березні 
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Олександр*, 55, переїхав з непідконтрольної уряду території (НПУТ) до 
будинку своїх батьків у селі Новобахмутівка в безпосередній близькості від  
лінії розмежування в 2014 році. З тих пір жив там один. У 2015 році 
Олександр був важко поранений в результаті обстрілу, під час якого його 
паспорт був знищений. Не маючи паспорта, він зіткнувся з труднощами, 
щоб перетинати КПВВ і знайти роботу і отримували дохід, що призвело 
до того, що він страждав від недоїдання. Не маючи родичів і матеріальної 
підтримки, Олександр майже чотири роки не міг відновити свої документи 
і, отже, жив на їжу і гроші, надані сусідами. Ситуація змінилася у грудні 2018 
року, коли партнер УВКБ ООН «Проліска» надала йому підтримку у 
тривалому процесі відновлення паспорта. УВКБ ООН також надало 
Олександру грошову допомогу в рамках програми підготовки до зими 2018-

2019 років. 

 

 
Психосоціальна допомога 

 

244 
особи отримали 
консультації в 

березні 

Протягом звітного періоду партнер УВКБ ООН «Проліска» надала індивідуальні 
психологічні консультації 256 людям, які постраждали від конфлікту, щоб допомогти 
їм боротися з симптомами психологічних травм, домашнього насильства, горя, депресії, 
тривоги та психологічної напруги.  

 

 

Сексуальне та гендерне насильство 
 

 У березні партнери УВКБ ООН на сході України надали соціальні консультації 7 постраждалим від 
сексуального та гендерного насильства. 

 В 2019 році партнер УВКБ ООН з питань сексуального та гендерно зумовленого насильства (СГН), 
«Слов'янське Серце», розгорнув три мобільні бригади з питань сексуального та гендерно зумовленого 
насильства уздовж лінії розмежування, щоб збільшити ідентифікацію та допомогу жертвам СГН. Протягом 
звітного періоду «Слов'янське Серце» зареєстрував чотири нові випадки СГН. 

 У березні 102 особи скористалися інформаційними тренінгами з профілактики сексуального та гендерного 
насильства. 
 

 

Індивідуальна екстрена допомога (IPA) 

87 
Бенефіціарів 

індивідуальної 
екстреної допомоги в 

березні   

 
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 
розмежування, отримають грошову допомогу для потреб індивідуального 
захисту від УВКБ ООН у 2019 році.  

 
 

 

Катерина* - одинока майбутня мати. Живе з молодшим братом, сестрою та 
матір'ю. Проте, через конфлікт, її мати не має стабільної роботи, тому сім'я 
живе за рахунок її неповної заробітної плати та соціальних виплат, що 
становлять 37 доларів США на місяць, садівництва та розведення птахів. Сім'я 
намагається звести кінці з кінцями. Катерина переживає деякі ускладнення 
вагітності. Більше того, ні її батько, ні батько її майбутньої дитини не надають 
ніякої підтримки сім'ї, хоча молода жінка намагалася до них звернутися. Катерина 
отримала грошову допомогу від УВКБ ООН та купила коляску і колиску для своєї 
дитини. 
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Проекти мирного співіснування  

5 
проектів ухвалено 

у 2019 

 

УВКБ ООН підтримує зусилля по малому та середньому ремонту інфраструктури, 
запропонованого громадами-бенефіціарами або місцевими органами влади. Перш за 
все, проекти мирного співіснування  підтримують створення атмосфери мирного 
співіснування між переміщеним населенням і приймаючими громадами і є важливим 
інструментом у запобіганні напруженості між переміщеними особами та місцевим 
населенням. З початку 2019 року УВКБ ООН ініціювало 23 проекти мирного 
співіснування на сході України. 

 
Одним із завершених у березні проектів мирного співіснування була 
реконструкція медичного центру, розташованого поблизу лінії 
розмежування. Село Сотенне на ПУТ Луганській області (у безпосередній 
близькості до лінії розмежування) є домом для більш ніж 600 осіб, у тому 
числі 100 дітей. Влітку 2018 року громада села ініціювала ремонт медичного 
центру, який обслуговує кілька сусідніх сіл, близьких до лінії розмежування. 
Будинок був дуже старий і сильно пошкоджений. УВКБ ООН через свого 
партнера «Проліску» забезпечило громаду Сотенного будівельними 
матеріалами, а сільська рада фінансувала ремонтні роботи та підключення 

водопостачання. 
 
 

Ініціативи з підтримки громад  
 

 12 
Ініціатив 

ухвалено в 
березні 

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. 

 

Одним прикладом ініціативи з підтримки громад була допомога центру, 
який надає тимчасове житло для людей в місті Торецьк, поблизу лінії 
розмежування. Цей центр, заснований місцевими волонтерами, 
використовується ВПО та постраждалими від конфлікту особами з 
особливими потребами. Сьогодні в центрі постійно проживає вісім осіб. У 
цьому центрі організовуються благодійні обіди та різноманітні заняття 
для дітей. УВКБ ООН через свого партнера «Проліску» надало ноутбук і 
проектор для організації показу фільмів для людей, які знайшли притулок 
у центрі, а також інформаційних зустрічей для людей, які потребують 
психосоціальної підтримки. 
 

 

ЖИТЛО/НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ   

 
Досягнення, вплив та виявлення потреб з питань житла та непродовольчої допомоги 
 

 Протягом березня УВКБ ООН завершило ремонт 33 осель вразливих сімей на сході України. 
 У березні партнери УВКБ ООН розподілили 1500 наборів постільної білизни в 23 місцях компактного 

проживання  ВПО у Донецькій області 
 Протягом березня в Луганській області роздали 15 комплектів непродовольчої допомоги. 
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 Олена*, 36 років, живе зі своїм чоловіком і сином у Станиці 
Луганській Луганській області, розташованій на лінії 
розмежування. Станиця Луганська страждає від сильних 
обстрілів з початку конфлікту навесні 2014 року. 15 
лютого 2015 року снаряд зруйнував все, що було в її сім'ї. 
Того вечора вони вечеряли у своїх родичів неподалік від 
свого будинку, коли вони почули, як снаряд потрапив в їх 
дім, змушивши сім'ю переїхати до міста Луганськ в будинок 
матері Олени. У 2017 році Олену було перенаправлено до 
партнера УВКБ ООН, Норвезької ради у справах біженців 
(NRC). Навесні 2018 року сім'я отримала всі необхідні 
матеріали і команда будівельників почала будівництво. 
Нарешті, у грудні 2018 року сім'я переїхала додому. 
Незважаючи на те, що їх будинки наразі відновлені, Олена 

засмучена тому, що її сім'я розділена: тепер вона живе на підконтрольній уряду стороні України, а її батьки 
та батьки її чоловіка живуть на непідконтрольній стороні. 

 
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 2,035 млн. доларів США. Цей показник базується на внесках призначених для 

України, індикативному розподілі гнучких фондів та коригування. 

 

ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 
Японія 0,84 млн. | Швеція 0,55 млн. | Російська федерація 0,25 млн. | Литва 0,034 млн. | Приватні донори 0,034 млн. 
 

НЕЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 

Основні донори нецільових внесків. 
Швеція 90,4 млн. | Норвегія 44,5 млн. | Нідерланди 37,5 млн. | Великобританія 31,7 млн. | Німеччина 26,7 млн. | Данія 
24,4 млн. | Швейцарія 15,1 млн. | Приватні донори (Іспанія) 12,8 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 
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