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У липні тристороння контактна 
група у Мінську досягла 
домовленостей про відновлення 
режиму припинення вогню на сході 
України, що призвело до значного 
зменшення інтенсивності бойових 
дій уздовж лінії розмежування. 
УВКБ ООН спільно з партнерами 
використало цей режим тиші, щоб 
вперше з початку конфлікту 
надати допомогу особам, які 
постраждали внаслідок конфлікту 
в Опитному та Старомихайлівці. 
Детальніше див. на сторінці 2. 

УВКБ ООН оголосило конкурс на 

отримання стипендії DAFI на 

2019-2020 навчальний рік для 

біженців, які проживають в Україні. 

Ця програма надає підтримку 

молоді з громад біженців для 

отримання вищої освіти у своїх 

країнах притулку. П’ять студентів-

біженців скористалися стипендією 

у 2018 році. 
 

Хоча зараз все ще літо, УВКБ 
ООН вже готується до зими. У 
липні УВКБ ООН доправило до 
одинадцяти важкодоступних 
місць у Луганській області, 
набори з підготовки до зими, 
куртки та будівельні матеріали 
2 237 особам із особливими 
потребами, включаючи 
багатьох людей похилого віку, 
які тепер краще підготовлені до 
зими. 

 

 КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

14,673 
ВПО та інших осіб, котрі постраждали внаслідок 
конфлікту отримали правову допомогу від партнерів 
УВКБ ООН у 2019 р.  

596  
ВПО та інших осіб, котрі постраждали внаслідок 
конфлікту отримали грошову допомогу в рамках 
індивідуальної екстреної допомоги Україні у 2019 р. 

601 
Домогосподарство на сході України отримало 

допомогу з ремонтом житла від УВКБ ООН у 2019 р. 
 
 

 

  ФІНАНСУВАННЯ (СТАНОМ НА 6 СЕРПНЯ) 

28.3 млн.дол. 
необхідно для надання допомоги в Україні в 2019 р. 

  

     

 
20 липня УВКБ ООН та його партнер НУО «Рокада» взяли участь 
у щорічному культурному фестивалі «Глобальне село» у Києві, під 
час якого УВКБ ООН сприяло участі біженців та підвищувало 
обізнаність щодо примусового переміщення. Було 
продемонстровано непродовольчі товари УВКБ ООН та вироби, 
зроблені біженцям. Фото: УВКБ ООН. 

 

 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ (ВПО)* ТА ОСОБИ, КОТРІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ**  

1.5 млн.
*** 

БІЖЕНЦІ ТА ШУКАЧІ ПРИТУЛКУ З УКРАЇНИ 

125,108**** 

 
*Постійно проживають на підконтрольних уряду територіях (ПУТ). 

**Приблизна кількість постраждалих від конфлікту осіб, які живуть уздовж лінії 
розмежування на підконтрольних уряду територіях (ПУТ) та непідконтрольних уряду 
територіях (НПУТ). 
*** Джерело: 2019 Огляд гуманітарних потреб (HNO). 
**** Джерело УВКБ ООН PopStats, Грудень 2018 
***** 28 країн ЄС та Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія 
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Робочий контекст 
 

Упродовж звітного періоду спостерігалося значне зменшення кількості порушень режиму припинення вогню 
уздовж лінії розмежування на сході України, що стало результатом відновлення режиму припинення вогню, 
яке набрало чинності 21 липня після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. У липні Спеціальна 
моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала близько 
19 700 порушень режиму припинення вогню, що на 33% менше порівняно з попереднім місяцем. Нове 
припинення вогню збіглося з поточними заходами із розведення сил і засобів у Станиці Луганській, де сторони 
конфлікту також домовилися розпочати ремонт мосту. 
 Режим тиші дозволив УВКБ ООН та його партнерам – «Проліска», «Право на захист» (R2P), «Слов'янське 
серце», Норвезька рада у справах біженців (NRC), «МОSТ» та Центр розвитку Донбасу (DDC) - дістатися 
нових сіл уздовж лінії розмежування, які раніше були відрізані від гуманітарної допомоги, зокрема населених 
пунктів Опитне та Старомихайлівка у Донецькій області. 22 липня партнер УВКБ ООН «Проліска» доставив 
будівельні матеріали 13 постраждалим внаслідок конфлікту 
родинам з Опитного, які вже розпочали ремонт своїх 
будинків. Село розташовано поблизу Донецького аеропорту 
і з 2014 року залишалось недоступним для надання 
допомоги з ремонтом через міни та боєприпаси, що не 
розірвалися. На фото мешканці Опитного отримують 
будівельні матеріали, надані адміністрацією Донецької 
області. 35 сімей досі проживають у селі - одному з 
найбільш ізольованих уздовж лінії розмежування.  
Фото: «Проліска». 

 

У період до відновлення перемир’я 21 липня, сім цивільних осіб загинули 
та 36 було поранено, що призвело до підвищення загальної кількості жертв 
серед цивільного населення з початку 2019 року до 98 осіб. Загалом у липні 
Кластер з питань житла повідомив, що 97 будинків цивільного населення 
були пошкоджені або зруйновані по обидві сторони від лінії розмежування, 
що на 12% менше порівняно з червнем 2019 року. На фото зображено 
нещодавно пошкоджений житловий будинок в селі Чермалик. Внаслідок 
обстрілу 11 липня було поранено одну цивільну особу. УВКБ ООН надало 
аварійні комплекти для ремонту (в умовах надзвичайної ситуації) для 
шести сімей. Фото: «Проліска».  

У відповідь на нещодавно виявлені руйнування у важкодоступних 
районах Донецької області, партнер УВКБ ООН «DCC», надав допомогу 
п’яти особам в Оленівці, а НУО «MOST» передала місцевій громаді міста 
Кальміуське шість резервуарів для води (загальною ємністю 6000 літрів). 
На Луганщині УВКБ ООН завершило капітальний ремонт семи об’єктів 
поблизу Луганська. У період з 15 по 18 липня 18 домогосподарствам у 
трьох селах поблизу лінії розмежування в Луганській області, де раніше 
були складнощі з гуманітарним доступом, було надано матеріали для 
ремонту. На фото особи, котрі постраждали внаслідок конфлікту, 
отримують матеріали для ремонту у Хрящуватому. Фото: УВКБ 
ООН.  

У липні Державна прикордонна служба України зафіксувала 1,294 млн. перетинів лінії розмежування, що 
на 3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Партнер УВКБ ООН «Право на захист» (R2P), 
під час регулярного моніторингу п’яти КПВВ на сході України, повідомив про тривожне зростання кількості 
людей, які втрачають свідомість та звертаються за медичною допомогою через літню спеку. У липні ця 
кількість сягала 80 осіб на добу. Протягом звітного періоду «Право на захист» опитав 2 409 осіб, які 
перетинали лінію розмежування. Серед позитивних змін на Станично-Луганському КПВВ слід відзначити 
запуск Луганською обласною державною адміністрацією автобуса для літніх осіб та осіб з інвалідністю. Це 
суттєво сприяло зменшенню скарг (на 43%) стосовно відстані, яку треба долати пішки на КПВВ. 

24 та 25 липня УВКБ ООН приймало з візитом до Маріуполя координаторку системи ООН пані Оснат Лубрані, 
під час якого вона зустрілася з представниками Міської ради та Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, а також дізналася про діяльність ООН у цьому районі, зокрема про три проекти УВКБ ООН (Притулок 
для осіб, які постраждали від сексуального та ґендерно-обумовленого насильства, Центр для людей похилого 

http://www.unhcr.org.ua/
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віку та дітей з інвалідністю та створення муралу "Крізь стіни", японського 
художника Кенсуке Міядзакі за підтримки УВКБ ООН та Посольства Японії). 
Щоб дізнатися більше про візит координатора системи ООН, дивіться її статус 
у Twitter.  

Фото: Координатор системи ООН Оснат Лубрані зустрічається зі 
школярами, які брали участь у роботі над муралом разом з японським 
художником Кенсуке Міядзакі у 2017 році в Маріуполі. Фото: УВКБ ООН. 

 

Відносини з донорами  

30 липня та 1 серпня 2019 року УВКБ ООН сприяло візитам 
місії з питань цивільного захисту та гуманітарної 
допомоги (ECHO) на НПУТ Луганської області. Особлива 
увага місії була зосереджена на загальній обстановці у сфері 
захисту на КПВВ «Станиця Луганська», у селах біля лінії 
розмежування, а також на оцінці впливу діяльності з питань 
захисту УВКБ ООН на сході України. Разом із УВКБ ООН 
делегація відвідала два Проекти мирного співіснування (PCP). 
Простір, сприятливий для дітей у Новотошківському та 
їдальню у школі, якою користуються і переселені діти, і діти, 
що постраждали внаслідок конфлікту в Золотому. Делегація 
також змогла зустрітися з родиною, яка отримала 
індивідуальну допомогу в екстренних випадках у формі грошей, а також із сім'єю, яка була переселена 
дальше від лінії розмежування у безпечніше місце. На фото делегація ECHO відвідує PCP у 
Новотошківському. Проект передбачає безпечний простір, де діти різного віку можуть зустрічатися 
та грати. Фото: УВКБ ООН. 

Співробітники УВКБ ООН в Україні надають підтримку в інших надзвичайних 
ситуаціях 

З початку 2019 року чотирьох співробітників УВКБ ООН Україна було направлено 
у представництва УВКБ ООН в Перу, Мексиці, Південному Судані та Венесуелі 
для підтримки у надзвичайних ситуацій пов’язаних із біженцями та переміщенням. 
На фото Лідія Усолцева, фахівець УВКБ ООН з постачання, звітує перед 
колегами з УВКБ ООН у Києві про свою тримісячну екстрену місію у Венесуелі 
та ділиться думками про виклики, з якими вона стикалася, та засвоєні уроки. 
Фото: УВКБ ООН 

 
 

Ключові повідомлення з питань адвокації. Липень 

 УВКБ ООН схвалює, що уряд України затвердив довгоочікуваний порядок перетину лінії 
розмежування на сході України, який, як очікується, сприятиме переміщенню товарів цивільним 
населенням через лінію розмежування. Порядком передбачено, що Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій та ВПО (МТОТ) має змінити перелік товарів, дозволених для 
переміщення, на перелік товарів, заборонених до переміщення. УВКБ ООН продовжить свою 
діяльність із адвокації, спрямовану на скасування вимоги подавати заявку на отримання 
електронних дозволів на перетин лінії розмежування. 

 Ще одна позитивна подія у липні стосується перетину адміністративного кордону з Кримом. УВКБ 
ООН схвалює поправки до процедури, що спростить перетин особами віком до 16 років, які вперше 
подають заяву на отримання посвідчення особи. Наразі Державна міграційна служба видаватиме, а 
Державна прикордонна служба прийматиме, як дійсний для перетину документ, що підтверджує 
подання заяви на отримання посвідчення особи. Оскільки терміни видачі посвідчень особи 
досягають двох місяців, це спростить поїздки в Крим та з Криму поки ця процедура триває. 
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БАГАТОСЕКТОРНІ ВІДПОВІДІ НА ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА   

 
Захист біженців та шукачів притулку 

 
 У липні родині шукачів притулку в Україні вдалося знайти довгострокове рішення після 

возз’єднання із членом сім’ї в Австрії. 
 3 липня УВКБ ООН провело у Києві Форум зайнятості та підприємництва приватного сектору, в 

якому взяли участь Конфедерація датської промисловості, Федерація роботодавців України, 
представники великого бізнесу, який підтримує концепцію соціальної відповідальності бізнесу, 
агенства ООН (МОП та МОМ), місцеві НУО-партнери та представники громад біженців (див. 
фото праворуч). Результатом зустрічі стало розроблення плану дій з адвокації, спрямованого 
на те, щоб сприяти скасуванню дозволів на роботу для шукачів притулку в Україні. 

 Спільні зусилля з адвокації НУО-партнера УВКБ ООН «Десяте квітня» та Одеської обласної 
міграційної служби призвели до підписання розпорядження Департаменту охорони здоров’я 
Одеської обласної державної адміністрації, яке вперше офіційно зобов'язує державні органи 
проводити медичний огляд шукачів притулку, які подають клопотання про надання притулку в 
Одесі. 

 У липні за сприяння партнера УВКБ ООН «Десяте квітня» родина визнаних біженців в Одеській 
області отримала офіційний статус багатодітної сім'ї. Цей статус сприятиме доступу до певних 
державних виплат. 

 

1,480 
юридичних консультацій 
було надано біженцям і 

шукачам притулку в 
Київській, Одеській, 

Закарпатській та 
Харківській областях 

 у липні 

967 
соціальних консультацій 
було надано біженцям 
та шукачам притулку в 

Київській, Одеській, 
Закарпатській та 

Харківській областях  
у липні 

53 
біженця та шукача 
притулку отримали 

психосоціальну 
допомогу у липні 

59 
домашніх візитів 

здійснено до 
неповнолітніх без 

супроводу 
у липні 

 
Заходи з питань доступу до економічної незалежності біженців та шукачів 
притулку 

 
20 та 21 липня двоє ремісників-біженців взяли участь у київському ярмарку 
«Кураж Базар». Це один з основних ярмарків продукції ручної роботи в Києві. 
Обидва біженці - колишні бенефіціари програми економічної незалежності УВКБ 
ООН. Біженці започаткували малий бізнес з виробництва кави та столярної 
справи та мали можливість продати свою продукцію та налагодити контакти, 
щоб розширити свій ринок збуту. На фото Фарід* з Ефіопії та Андре* з 
Камеруну, які продають свою продукцію на ярмарку. Фото: УВКБ ООН.  

 

 

25  
біженцям було надано консультації щодо 

можливостей отримання грантів  на 
самозабезпечення УВКБ ООН та його НУО-

партнерів у липні  
 

73  
біженці розпочали свій власний бізнес за 
допомогою грантів  на самозабезпечення  
УВКБ ООН з моменту запуску програми у 

2018 році 
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Дома в Афганістані, Хамід* мав власний малий бізнес, понад 25 років він надавав 
послуги з ремонту автомобілів. Однак його життя було перевернуто догори 
ногами, коли він був змушений тікати від війни у своїй країні. Після втечі та переїзду 
в Україну він розпочав нове життя в Одесі та продовжував робити невеликий 
ремонт, переважно для афганської громади. Завдяки гранту  на самозабезпечення 
УВКБ ООН Хамід* зміг відкрити сервіс із ремонту автомобілів ще раз, залучивши 
постійних клієнтів. Зараз його бізнес зростає, як і його віра у світле майбутнє. 
Фото: УВКБ ООН. 
 

 
Допомога особам без громадянства та особам під загрозою безгромадянств 
  
25 та 26 липня УВКБ ООН провело для Державної міграційної служби на 
сході України в Донецькій області перший семінар з нарощування 
потенціалу. Під час заходу 25 керівників місцевих відділень ДМС, 
представники УВКБ ООН та НУО-партнерів «Право на захист» та 
«Проліска» отримали актуальну інформацію щодо ідентифікації осіб під 
загрозою безгромадянства. Наступна така подія запланована на листопад 
2019 року і буде присвячена відзначенню глобальної кампанії УВКБ ООН 
#IBelong з ліквідації безгромадянства. 

 
Павло* із Закарпатської області прожив до 26 років без жодних 
документів, що посвідчують особу. За узгодженою правовою допомогою 
УВКБ ООН та його партнера «NEEKA» він нещодавно отримав свідоцтво 
про народження, яке являє собою перший офіційний документ, який він 
будь-коли мав. Через місяць Павло повинен отримати національний 
паспорт, який дозволить йому почати нове життя - знайти легальну 
роботу, одружитися зі своєю нареченою та отримувати медичну 
допомогу. Фото: УВКБ ООН.  
 

 

1,048 
осіб без громадянства (або 

під загрозою 
безгромадянства) було 

встановлено та надано їм 
правову допомогу в 
Київській, Одеській, 

Закарпатській та 
Харківській областях 

 у 2019 році 

96 

осіб отримали 
паспорти завдяки 
підтримці УВКБ 

ООН та його 
партнерів у 2019 

році 

127 

осіб отримали 
дублікати свідоцтв 
про народження 

завдяки підтримці 
УВКБ ООН та його 

партнерів у 2019 році 

26 
осіб вперше отримали 

свідоцтва про 
народження завдяки 

підтримці УВКБ ООН та 
його партнерів у 2019 

році 

 

ЗАХИСТ ВНУТРИШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ, КОТРІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК  

КОНФЛІКТУ  

 

Кластер з питань захисту  

 Кластер з питань захисту та Кластер з питань охорони здоров'я здійснили спільну місію на НПУТ 

Донецької області, де 11 липня відбулася координаційна нарада. Обговорювалося, як посилити спільні 

зусилля з адвокації, оскільки доступ до медичної допомоги залишається ключовим питанням захисту, 

враховуючи великий відсоток людей похилого віку та осіб з інвалідністю серед населення, що 

постраждало внаслідок конфлікту на сході України. 

 З 22 по 24 липня координатори Кластерів з питань захисту та житла / НПТ взяли участь у польовій місії 

Міжкластерної координаційної групи (ICCG) до ізольованих населених пунктів Луганської області. 

Учасники відвідали пункт пропуску «Золоте», а також села Золоте-4, Катеринівка, Кримське та зустрілися 

із членами місцевих громад. Особи, які проживають поблизу лінії розмежування, серед пріоритетних 
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зазначили наступні потреби: доступ до первинної правової допомоги для сприяння доступу до соціальних 

послуг та виплат, доступ до медичних послуг та швидкої допомоги, а також вугілля та дрова для опалення 

взимку. Хоча Золоте не працює як контрольний пункт в’їзду / виїзду (КПВВ) між ПУТ та НПУТ, він 

використовується як внутрішній контрольно-пропускний пункт для контролю руху людей до Золотого-4 

та Катеринівки. КПВВ повинен мати бомбосховище для цивільних осіб, лавки, навіси, спеціальну 

інфраструктуру для людей з інвалідністю та покращені санітарні умови. 

 

 
Діяльність УВКБ ООН у сфері захисту 
 

 
 12 липня НУО-партнер УВКБ ООН «Право на захист» (R2P) представив аналіз чинної судової практики 

щодо відшкодування збитків за пошкоджене / знищене майно у ході збройного конфлікту на сході 
України. Дослідження ілюструє розвиток правової позиції українських судів і використовується суддями 
та практикуючими юристами для роз’яснення позиції українських судів з цього питання, а також для 
надання консультацій потенційним позивачам щодо їхніх відповідних позовів. У заході взяли участь 
адвокати, судді, адвокати Центрів з надання безоплатної правової допомоги, представники 
омбудсмена, НУО, УВКБ ООН, викладачі права та інші фахівці з юридичних питань. 

 15 липня УВКБ ООН спільно з Програмою «Радники» провели круглий стіл на тему пошуку практичних 
кроків для впровадження довгострокових рішень з питаннях житла для постраждалого внаслідок 
конфлікту населення. Захід, що відбувся у Тернополі, зібрав представників організацій ВПО із восьми 
регіонів України, а також представників державних та місцевих органів влади, та став платформою для 
обговорення різних підходів до пошуку рішень з питань житла для переміщених осіб. 

 18 липня УВКБ ООН взяло участь у круглому столі під назвою «Кожен голос має вплив», організованому 
НУО «Група впливу». Круглий стіл був присвячений перешкодам реалізації виборчих прав ВПО. 

 
 

Правова допомога та консультації з питань захисту 

 

 
 

Соціальний супровід  

У липні 2019 року партнери УВКБ ООН забезпечили соціальний супровід 351 особі. Соціальний супровід 
надається особам, які потребують індивідуальної підтримки при отриманні особистої документації або 
доступі до державних послуг, потребують авторизації при перетині контрольних пунктів, та транспортування 
(або допомоги при реєстрації) для доступу до державних послуг. 

 
Петро*, 70 років, про якого ми згадували у лютневому Інформаційному бюлетені, 
нарешті відновив свої права громадянина після отримання нового паспорта за 
підтримки УВКБ ООН та його партнера НУО «Проліска». На переоформлення 
документів знадобилося більше 5 місяців. Петро втратив все - будинок, машину, 
заощадження та документи - під час обстрілу, який зрівняв із землею його будинок в 
Новолуганському біля лінії розмежування. Вибухова хвиля відштовхнула Петра у 
невикористаний камін, що фактично і врятувало йому життя. Переживши обстріл, 
Петро отримав допомогу у надзвичайних ситуаціях, а також психологічну допомогу 
та отримав додаткову підтримку в оформленні державних субсидій та пенсійних 
виплат. Фото: «Проліска».   

 

2,288 
внутрішньо переміщених осіб та 
інших постраждалих внаслідок 
конфлікту осіб (70% жінок і 30% 

чоловіків) отримали правову 
допомогу від УВКБ ООН та його 

партнерів у липні  

4,290 
осіб отримали консультації 
з індивідуального захисту у   

липні 

75 
групових консультацій з 

питань, пов'язаних із 
захистом, були надані 946 
особам (67% жінки, 33% 

чоловіки) уздовж лінії 
розмежування у липні 
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Психосоціальна допомога  

167 
81% жінки | 19% чоловіки 

отримали консультації у липні 
2019 р. 

 
Протягом звітного періоду партнери УВКБ ООН «Проліска» та 
«MOST» надали 167 вразливим особам психологічні консультації, 
щоб допомогти особам, котрі постраждали внаслідок конфлікту, 
боротися із симптомами психологічних травм, домашнього 
насильства, горя, депресії, тривоги та психологічної напруги.  

 
 

 Сексуальне та ґендерно-обумовлене насильство 
12 липня у Сєвєродонецьку УВКБ ООН провело координаційну нараду за участю свого партнера 
БФ «Слов'янське серце» та представників Департаменту соціального захисту населення. Під час цієї 
зустрічі учасники погодили організацію роботи з координаційних дій щодо надання допомоги 
жертвам насильства в Луганській області. 

30 - 31 липня у відповідь на запит громади ВПО у Івано-Франківську та Тернополі УВКБ ООН провело 
дві інформаційні сесії для 40 учасників: жінок ВПО, жінок із місцевої громади, працівників місцевих 
відділів, відповідальних за реагування на домашнє насильство та СГН, а також представників 
«POLINA». У рамках цих сесій учасники отримали актуальну інформацію з питань прав людини, 
ґендеру, видів сексуального та ґендерного насильства, домашнього насильства, останніх змін у 
порядку надання та основних підходах щодо надання допомоги постраждалим особам від СГН або 
домашнього насильства. Участь у сесії членів місцевої мобільної команди призвела до створення 
механізму перенаправлення та розбудови довіри та співпраці з громадою ВПО.   

     Індивідуальна допомога в екстрених випадках (IPA)  
 

100 

осіб було відібрано для 
надання допомоги у 

грошовій формі у липні 
2019 р. 

 
УВКБ ООН продовжує ідентифікувати та надавати вразливим особам, що 
постраждали внаслідок конфлікту на сході України, індивідуальну екстрену 
допомогу у формі готівки. У липні 2019 року кількість бенефіціарів, відібраних 
за програмою індивідуальної допомоги в екстрених випадках, становила 100 
осіб. 
 
 
 

 
 

 

 

Проекти мирного співіснування (PCPs) 

59 
проектів 

 затверджено   
в 2019 

УВКБ ООН надає підтримку з легкого та середнього 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 59 проектів мирного співіснування на сході 
України, 10 з яких були затверджені у липні. 

 
За підтримки УВКБ ООН та його партнера НУО «Проліска», цей спортзал у 
спеціалізованій школі міста Торецьк, невеликому шахтарському містечку 
Донецької області, було відремонтовано та забезпечено новим спортивним 
обладнанням для покращення доступу ВПО та місцевих дітей і молоді до 
спортивних занять, таких як акробатика і танці. Фото: «Проліска» 

 
Ініціативи з підтримки громад  (CSIs) 
 

 63 
Ініціативи 

затверджено  
в 2019 

УВКБ ООН зосереджує увагу на розширенні можливостей громад біженців та внутрішньо 
переміщених осіб та інших осіб, котрі постраждали внаслідок конфлікту, по всій території 
України. Ініціативи з підтримки громад - це цілий ряд заходів, спрямованих на мобілізацію 
та розширення можливостей громад, з метою посилення їхніх здібностей для організації 
реагування на надзвичайні ситуації,  адвокації своїх інтересів в місцевих та національних 
органах влади, а також пошуку довгострокових рішень для власного захисту.  
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Однією такою ініціативою, яку підтримало УВКБ ООН у липні, 
був майстер-клас з виготовлення іграшок для добровольців у 
Щасті. Під час заходу учасники благодійної організації 
«HelpAge Україна» дізналися як створювати іграшки для 
подальшого використання цих навичок під час регулярних 
сеансів іграшкової терапії для місцевих дітей та молоді. Кожен 
волонтер мав можливість випробувати нову швейну машинку 
та отримав у подарунок свою іграшку ручної роботи. Фото: 
«Проліска». 

 

ЖИТЛО/НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 
 

За звітний період було затверджено надання допомоги з ремонтом 58 домогосподарствам у селах 
Верхньоторецьке, Новобахмутівка, Зеленопілля та Луганське. За ініціативи УВКБ ООН його партнер надасть 
допомогу у вигляді непродовольчих товарів, матеріалів та організує будівельні роботи для одиноких літніх 
людей. Крім того, у важкодоступних районах Донецька було визначено та затверджено 42 домогосподарства-
бенефіціара допомоги УВКБ ООН з ремонту. 

 
Останні чотири роки Зінаїда*, 88 років, мешкає у будинку, в якому протікає дах 
та пошкоджені вікна. Це є результатом обстрілів у 2015 році, коли два снаряди 
потрапили у двір жінки. Зінаїда живе сама у селищі Оленівка, що розташоване 
у важкодоступному районі Донецької області, у безпосередній близькості до 
КПВВ. За літньою жінкою нема кому доглядати після того, як її дочка померла 
два роки тому. Зінаїда була направлена в Донецький офіс УВКБ ООН, а згодом 
обрана бенефіціаром програми ремонту житла. Фото: УВКБ ООН.  

 
               

  Кластер з питань житла/НПТ 

 У липні кластер з питань житла / НПТ закінчив роботу над Рекомендаціями щодо підготовки до зими 
2019-2020 років. Через велику кількість сімей, які не можуть належним чином підготуватися до зимового 
сезону у поєднанні зі зменшенням уваги донорів, у цьому документі пропонуються способи надання 
допомоги та рекомендації агентствам з питань житла застосовувати бальну систему оцінки для 
визначення пріоритетності бенефіціарів на основі критеріїв вразливості. 

 
 

Робота в партнерстві 
 

Гуманітарна відповідь на переміщення в Україні - це скоординовані зусилля уряду, міжнародних організацій та національних 
і 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 з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб. УВКБ ООН працює разом з 13 НУО-партнерами. УВКБ ООН є керівною організацією Кластеру 
з питань захисту та Кластеру з питань житла / непродовольчих товарів. Також УВКБ ООН сумісно з Управлінням ООН з 
координації гуманітарних питань очолює робочу 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 $4,669,183 доларів США. Цей показник базується на внесках призначених 

для України, індикативному розподілі гнучких фондів та коригування. 

http://www.unhcr.org.ua/
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НЕЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 

Подяка основним донорам нецільових внесків. 
Швеція 90,4 млн. | Норвегія 44,5 млн. | Нідерланди 37,5 млн. | Великобританія 31,7 млн. | Німеччина 26,7 млн. | Приватні 
донори (Іспанія) 26,3 млн. | Данія 24,4 млн. | Швейцарія 15,1 млн. | Приватні донори (Корея) 13.8 млн.  

 
 

ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ ШИРОКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | ДОЛ. США  

Особлива подяка головним донорам цільових внесків широкого призначення, які потенційно можуть бути 
використані в рамках цієї операції в конкретній ситуації, на рівні регіону чи субрегіону. 

США 9.8 млн. | Приватні донори (Австралія) 8.1 млн. 
 

ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США  

США 2,8 млн. | Європейський союз 1,4 млн.|  Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації (CERF) 
0,93 млн. | Японія 0,84 млн. | Канада 0,57 млн. | Швеція 0,55 млн. | Норвегія 0,34 млн. |   Російська федерація 

0,25 млн. | Естонія 0,23 млн. |  Литва 0,03 млн. | Приватні донори 0,03 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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