
ДОСЯГНЕННЯ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2019 
УВКБ ООН реалізує Багаторічну стратегію захисту та пошуку рішень із залученням багатьох 
партнерів в Україні на 2018-2022 роки та підтримує внутрішньо переміщених осіб, осіб, 
котрі постраждали внаслідок конфлікту, біженців, шукачів притулку та осіб без 
громадянства по всій країні. На сході УВКБ ООН має п'ять офісів та надає гуманітарну 
допомогу і захист людям з обох сторін лінії розмежування. У 2019 році УВКБ ООН працює з 
13 НУО-партнерами, 12 з яких—національні організації.  

УКРАЇНА 

Серпень 2019 

59,826 Осіб 

отримали допомогу від УВКБ ООН та його 

партнерів у період з січня по червень 2019 

ОСНОВНІ ДАНІ ЩОДО НАСЕЛЕННЯ (Серпень 2019) 

1.5 млн - Внутрішньо переміщених осіб 
та осіб, котрі постраждали внаслідок конфлікту 

2,627 - Біженців, включно з особами зі статусом 

додаткового захисту 

2,174 - Шукачів притулку 

35,650 - Осіб без громадянства 

ПІДТРИМКА ВПО ТА ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ 
56,315 осіб отримали допомогу 

Правова допомога 

Консультації з питань 
захисту 

Психосоціальна допомога 
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52% отримали допомогу від УВКБ ООН 
у районах уздовж лінії розмежування (20км) 

  120 ВПО та громад, котрі       
постраждали внаслідок конфлікту, 
підтримуються УВКБ ООН та його 
партнерами за допомоги різних ініціатив, 
таких як тренінги, наставництво або обмін 
досвідом між громадами.  
→ Карта 

Захист на рівні громад 

                 49 Проектів мирного співіснування 
розроблено та відібрано для впровадження 
на сході Україні, 10 з яких вже завершено. 
→ Карта 

  

11,578 ВПО (64%) та осіб, які постраждали 
внаслідок конфлікту, отримали правову 
допомогу, здебільшого, з питань, пов’язаних із 
соціальними виплатами/виплатами пенсій (45%), 
доступом до належного житла (21%) або 
цивільних документів (11%).  

904 судові справи, пов'язані з виплатами 
соціальних виплат / пенсій (87%) та цивільними 
документами (9%), були успішно завершені. 

27 мешканців із непідконтрольних уряду 
територій (85% жінок) були перенаправлені та 
отримали допомогу від НУО-партнерів УВКБ ООН 
для вирішення питань, пов'язаних з виплатами 
пенсій на підконтрольній уряду території. 

19 осіб, котрі пережили сексуальне та ґендерно-
обумовлене насильство, отримали правову 
допомогу від НУО-партнерів УВКБ ООН. 

27 771 особа отримала індивідуальні консульта-
ції з питань захисту від НУО-партнерів УВКБ ООН, 
переважно, за допомогою мобільних бригад 
(72%) або телефону / електронної пошти / соціа-
льних мереж (21%). 

919 жінок та 632 чоловіки з особливими 
потребами скористалися послугою соціального 
супроводу, наданою НУО-партнерами УВКБ ООН 
в районах уздовж лінії розмежування.  

Аварійні комплекти для ре-
монту та предмети першої 
необхідності 

Соціальний супровід 

429 аварійних комплектів для ремонту було 
роздано 896 людям для покриття невідкладних 
потреб у ремонті. 418 домогосподарств 
отримали предмети першої необхідності, такі як 
ковдри, постільну білизну або кухонні приладдя. 

Довгострокова допомога 

1,363 особи (80% жінок) отримали 
індивідуальну психосоціальну допомогу від 
НУО-партнерів УВКБ ООН в ізольованих 
населених пунктах уздовж лінії розмежування. 

Індивідуальна допомога в 
екстрених випадках  

417 осіб з особливими потребами, які 
мешкають у районах уздовж лінії 
розмежування, отримали грошові гранти у 
розмірі 250 дол. США на покриття найгостріших 
потреб у сфері захисту. 

238 особам, котрі постраждали внаслідок 
конфлікту, надано допомогу в натуральній 
формі, наприклад, інвалідні коляски чи інші 
допоміжні пристрої. 

180 осіб, які проживають у 78 квартирах / 
будинках у районах уздовж лінії розмежування, 
скористалися допомогою для здійснення 
легкого, середнього та капітального ремонту. 

4 вразливі сім'ї переселилися на постійне 
проживання з ізольованих населених пунктів до 
безпечних будинків, далі від лінії 
розмежування. 

Команда гуманітарних працівників УВКБ ООН та його НУО-партнера «Проліска» 

здійснюють домашні візити до людей, які проживають у цій багатоповерхівці без 

центрального опалення у селі Майорське Донецької області. Незважаючи на те, що 

поблизу лінії розмежування існує постійна небезпека, не має центрального опалення чи 

доступу до медичних та соціальних послуг, деякі сім'ї все ще живуть тут, не маючи 

можливості переселитися. Згідно свого мандату, УВКБ ООН шукає довгострокові 

рішення для ВПО та осіб, котрі постраждали внаслідок конфлікту, та здійснює ремонт 

будинків і квартир. 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2018/06/Multi-Year-Multi-Partner-Protection-and-Solutions-Strategy-2017_2020_UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2018/06/Multi-Year-Multi-Partner-Protection-and-Solutions-Strategy-2017_2020_UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/07/2019-07-15_Map_PCP-2019_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/07/2019-07-17_Map_Community-Support-Initiatives-2019_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/07/2019-07-15_Map_PCP-2019_ENG.pdf
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Підвищення обізнаності 

815 жінок та 102 чоловіки скористалися 70 
навчальними сесіями з підвищення рівня 
обізнаності / тренінгами щодо СГН у східних 
районах (уздовж лінії розмежування), які 
постраждали внаслідок конфлікту.  

УВКБ ООН та його НУО-партнери здійснили 372 
групові консультації з 4429 особами з різних 
питань захисту у населених пунктах, які 
постраждали внаслідок конфлікту. 

Зовнішні відносини та  
публічна інформація 

УВКБ ООН сприяло організації 18 польових 

місій для донорів з різних країн та 
представників уряду, а також опублікувало 

17 матеріалів про операції УВКБ ООН.  

ПІДТРИМКА БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ  

ПІДТРИМКА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

www.unhcr.org.ua   Для зворотного зв'язку або отримання додаткової інформації , будь ласка, зв'яжіться з УВКБ ООН: ukrki@unhcr.org 

Адвокація на основі фактів 
53 заходи з адвокації, спрямовані на 
зацікавлені державні структури та 
міжнародну спільноту, були організовані 
щодо різних питань захисту, включаючи 
свободу пересування, виплату пенсій, 
цивільні документи, житлові, земельні та 
майнові права або довгострокові рішення. 

УВКБ ООН також сприяло проведенню 8 
місцевих нарад з питань захисту для сприяння 
адвокації, механізмам перенаправлення та 
спільним ініціативам на місцевому рівні. 

Моніторинг захисту та оцінка 

Офіси та партнери УВКБ ООН постійно 
контролюють ситуацію у сфері захисту в 
населених пунктах, що постраждали 
внаслідок конфлікту уздовж лінії 
розмежування та на контрольних пунктах 
в’їзду та виїзду та наразі здійснили 3 834 
моніторингові місії. 

УВКБ ООН здійснило  щодворічну спільну 
оцінку потреб та разом із Кластером з питань 
захисту сприяло підготовці спільної оцінки 
ситуації у сфері захисту, яку здійснив REACH в 
ізольованих населених пунктах уздовж лінії 
розмежування. 

  На гарячу лінію УВКБ ООН 

надійшло 1,053 дзвінки від 782 жінок 

та 271 чоловіка із різними запитами, 

зокрема щодо соціальних виплат та 

пенсій. 63% дзвінків надійшли від ВПО. 

Координація між агентствами 

УВКБ ООН продовжує підтримувати 
міжвідомчі зусилля шляхом активного 
членства у групі організацій в Україні, що 
займаються гуманітарними питаннями, а 
також координації роботи Кластера з питань 
захисту та Кластера з питань та житла / НПТ, в 
тому числі шляхом створення адвокаційних та 
рекомендаційних матеріалів та організації 
регулярних координаційних зустрічей на 
національних і польових рівнях, що збирають 
понад 50 місцевих та міжнародних 
організацій. 

ПІДЗВІТНІСТЬ  
ПОСТРАЖДАЛОМУ НАСЕЛЕННЮ 

2,574 особи отримали допомогу 

29 % 
жін. 

71 % 
чол. 

Правова допомога 

2,046 біженцям та шукачам притулку було 
надано правову допомогу у Київській, 
Одеській, Закарпатській  та Харківській 
областях. 

У травні УВКБ ООН представило «Книжкову вітальню» в рамках теми 

цьогорічного фестивалю «Київський книжковий арсенал»: «Сусідство: 

відкрите питання»©УВКБ ООН2019 

Психосоціальна допомога 
та соціальний супровід 

Грошові ґранти 

Засоби до існування 

205 біженців взяли участь у тренінгах для 
здобуття навичок, потрібних для досягнен-
ня економічної незалежності. 
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*СНД: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Казахстан, 

Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан 

937 осіб отримали допомогу 

937 осіб без громадянства (або під загрозою) було 

виявлено та надано їм правову допомогу у Київській, 
Одеській, Закарпатській  та Харківській областях.   

80 осіб отримали паспорти з січня по червень 2019 р. 

завдяки УВКБ ООН та його партнерам. 

УВКБ ООН в 
Україні вдячне 
своїм донорам 

177 осіб, котрі мали  психосоціальні потреби 
отримали індивідуальні консультації. 1,682 
вразливим особам було надано соціальні 
консультації. 

371 найбільш вразливий шукач притулку та 
біженець отримав щомісячну допомогу на 
загальну суму 105,000 дол. США 

https://twitter.com/UNHCRUkraine/status/1108402266103562240
https://www.unhcr.org/ua/en/15210-unhcr-facilitated-a-mission-of-eight-diplomats-to-eastern-ukraine.html
mailto:ukrki@unhcr.org
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/08/2019-08-19-PA_UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/08/2019-08-19-PA_UKR.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/08/REACH_report_isolated-settlements_2019_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/08/REACH_report_isolated-settlements_2019_0.pdf

