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12 та 13 листопада УВКБ ООН 
спільно з ЮНІСЕФ сприяло місії 
Посла Японії на схід України. У 
2019 році завдяки Уряду Японії 
УВКБ ООН здійснило ремонт 
житла, надало непродовольчі 
товари та індивідуальну грошову 
допомогу переселенцям та 
постраждалим внаслідок 
конфлікту на сході України. 

У листопаді УВКБ ООН та УКГП 
ООН сприяли відправленню двох 
гуманітарних конвоїв до Донецька. 
Загалом 34 вантажівки доставили 
НПТ та будівельні матеріали, які 
будуть використані для ремонту 
житла. Така допомога дозволить 
особам, які постраждали внаслідок 
конфлікту, задовольнити свої 
найактуальніші гуманітарні 
потреби. Див. сторінку 2. 

У листопаді за підтримки УВКБ 
ООН та Ради Європи чотири 
молоді афганці з Києва та Одеси 
були обрані для участі у 
навчальній поїздці до 
Страсбурга. УВКБ ООН вдячне 
Посольству Франції та Раді 
Європи за сприяння їхній поїздці 
до Страсбурга. 

 

 КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

24,148 
ВПО та інших осіб, котрі постраждали внаслідок 
конфлікту отримали правову допомогу від 
партнерів УВКБ ООН у 2019 р.  
 

839    

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

1,643 

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

2019 р. 
 
 

 

  ФІНАНСУВАННЯ (СТАНОМ НА 3 ГРУДНЯ) 

27.8 дол. США 
необхідно для надання допомоги в Україні в 2019 р. 

  

      
 

 
 
29 листопада УВКБ ООН долучилося до події, присвяченої 
Міжнародному дню людей з інвалідністю у містечку Мар'їнка 
на Донеччині. Діти з особливими потребами організували 
виставу для своїх батьків та інших членів громади. Цей 
захід дав можливість громаді продемонструвати свою 
творчість та стійкість, а також сприяв адвокації 
соціальної інтеграції людей з обмеженими можливостями. 
Вистава була організована в реабілітаційному центрі для 
дітей з обмеженими можливостями під назвою «Вогник 
Надії». УВКБ ООН надало допомогу з ремонту центру, 
включаючи капітальний ремонт кількох приміщень. 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 

 

 

Цільові внески вузького 
призначення

Нецільові внески

Цільові внески широкого 
призначення

Цільові внески

Нестача коштів

67% 

профінансовано

75,941

26,271

12,272

7,857

1,937

830

Російська Федерація

ЄС 32***** 

Інші країни

Ізраїль

Білорусь

Решта країн Європи
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Робочий контекст 
 

Ситуація у галузі безпеки: У листопаді було завершено двостороннє розведення сил та військової техніки 
поблизу села Петрівське Донецької області після аналогічного розведення поблизу Станиці Луганської та 
Золотого раніше цього року. Протягом звітного періоду Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 
24 300 випадків порушення режиму припинення вогню або на 34% менше, порівняно з жовтнем. Кластер з 
питань житла (під керівництвом УВКБ ООН) повідомив, що 33 будинки цивільного населення були пошкоджені 
або зруйновані, що на 59% менше, порівняно з жовтнем. 
Теплі затишні будинки напередодні зими: За звітний період УВКБ 
ООН завершило ремонт 801 будинку, пошкодженого або знищеного 
конфліктом на сході України. У листопаді у місті Донецьку та його 
околицях було відремонтовано 51 будинок. Родини, які отримали цю 
підтримку, мають особливі потреби, а деякі не отримували жодної 
допомоги з ремонту з самого початку конфлікту. Ці сім'ї стали  
переселилися, або жили з сусідами, чи в імпровізованому житлі поруч 
зі своїми будинками. У рамках своєї діяльності з питань ремонту УВКБ 
ООН відвідує бенефіціарів до, під час та після проведення ремонтних 
робіт, щоб зареєструвати, перенаправити та вирішити потреби у сфері 
захисту своїх бенефіціарів. В цілому, бенефіціари задоволені якістю робіт із ремонту житла, хоча деякі 
просять здійснити невеликі додаткові (декоративні) роботи. Хоча бойові дії припинилися в районах, де 
проводився ремонт житла, деякі бенефіціари все ще повідомляють про відчуття небезпеки, оскільки вони все 
ще чують звуки обстрілів та стрілянину вдалині. Це повертає травматичні спогади про той час, коли їхні 
будинки були обстріляні або в них потрапили осколки. Тим не менш, усі опитані бенефіціари не мають наміру 
залишати свої будинки, навіть якщо ситуація погіршиться. На фото УВКБ ООН (перше праворуч) Марина* 
та маленька Юлія* вітають команду УВКБ ООН у їхньому нещодавно відремонтованому будинку. У 
листопаді УВКБ ООН та його НУО-партнер «Проліска» надали аварійні комплекти для ремонту 15 родинам, 
які нещодавно постраждали внаслідок конфлікту в селі Дача та місті Зайцеве. Люди використовують ці набори 
для тимчасового ремонту своїх осель, поки ті чекають на капітальний ремонт.  

Гуманітарні конвої у важкодоступні райони: У листопаді, як керівники 
робочої групи з логістики, УВКБ ООН та УКГП ООН сприяли відправленню 
двох гуманітарних конвоїв до Донецька. Загалом 34 вантажівки доправили 
гуманітарні вантажі, такі як електронагрівачі, гігієнічні набори та будівельні 
матеріали. Вони будуть використані УВКБ ООН для ремонту та 
реконструкції 12 громадських центрів, запланованих у рамках Програми 
мирного співіснування УВКБ ООН. Фото УВКБ ООН (зліва). 
Свобода пересування: 20 листопада українські органи влади завершили 
роботи на мосту біля пункту пропуску (КПВВ) у Станиці Луганській і 
відкрили міст для цивільного населення. Пошкоджений міст у Станиці 

Луганській викликав постійну стурбованість гуманітарної спільноти, оскільки ним щодня користувалися літні 
люди та особи з обмеженими можливостями. У листопаді два електрокари, роботою яких керує УВКБ ООН та 
його НУО-партнер «Проліска», перевезли 15 886 осіб, 67% з яких - літні люди та особи з інвалідністю, через 
800-метрову ділянку між мостом та першим контрольно-пропускним пунктом з українського боку лінії 
розмежування. У листопаді Державна прикордонна служба України зафіксувала 1,16 млн. перетинів лінії 
розмежування, або на 6% більше, порівняно з попереднім місяцем. Протягом звітного періоду НУО-партнер 
УВКБ ООН  «Право на захист» (R2P) опитав 2 276 осіб, які перетинали лінію розмежування на п’яти КПВВ 
та повідомив про смерть двох літних чоловіків на КПВВ у Станиці Луганській. 

Перший моніторинговий візит у сфері захисту до села Травневе: 
14 листопада УВКБ ООН спільно зі своїм НУО-партнером «Проліска» 
відвідало постраждале внаслідок конфлікту село Травневе у рамках 
першої місії з моніторингу ситуації у сфері захисту. Цей населений 
пункт розташований за 700 метрів від лінії розмежування. 
Представники УВКБ ООН зустрілися з членами громади з метою 
встановлення осіб, які мають особливі потреби, та відбору їх для участі  
у різних гуманітарних заходах УВКБ ООН. Фото: УВКБ ООН (останнє 
ліворуч). 

Посилення адвокаційної діяльності з питань ЖЗМ: 21 листопада УВКБ ООН спільно зі своїм НУО-
партнером Норвезькою радою у справах біженців організували засідання робочої групи з питань житлових, 
земельних та майнових прав (ЖЗМ) у Маріуполі. Подія об'єднала міжнародні організації, що займаються 
гуманітарними питаннями (УВКБ ООН, Норвезька рада у справах біженців, МКЧХ та ОБСЄ), національних 
НУО-партнерів УВКБ ООН та представників місцевих органів влади з постраждалих внаслідок конфлікту 
районів. Учасники обговорили земельний податок на заміновані сільськогосподарські поля, військову 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjNjZTYwY2QtYWFlZC00ODAyLTg1YjQtY2NjNWFlYWM0ODNjIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjNjZTYwY2QtYWFlZC00ODAyLTg1YjQtY2NjNWFlYWM0ODNjIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGM3NzRjMzgtYzYxZC00ZjAwLThkMzgtYjRlODFhZmY5ZmEzIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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окупацію цивільних будинків, а також компенсацію за пошкоджені будинки. Робоча група розробила схему 
щодо посилення адвокаційної роботи з місцевою владою. 

 

НАЙНОВІШІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ УВКБ ООН:  

[ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ] Останні інформаційні продукти: у цьому бюлетені на одній сторінці 
зібрана коротка інформація про нові матеріали, звіти та документи УВКБ ООН в Україні, такі як 
тематичні бюлетені, інформаційні панелі та звіти Кластерів під керівництвом УВКБ ООН.  
[ТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД] Огляд законодавства за жовтень: цей огляд надає аналіз нового 
законодавства, пов'язаного із переміщенням, експертами з питань захисту УВКБ ООН. 
 [ЗВІТ] Рекомендації щодо пошуку довгострокових рішень з питань житла: цей звіт містить 
рекомендації УВКБ ООН для ключових зацікавлених сторін щодо сталого житла для ВПО, які були 
розроблені на Форумі «Міста солідарності» у жовтні. 

 

Зв'язок між програмами гуманітарного реагування та програмами розвитку 

 
22 листопада УВКБ ООН та ПРООН організували спільну зустріч з громадами у постраждалому внаслідок 
конфлікту населеному пункті Новгородське. Подія була спрямована на залучення постраждалих внаслідок 
конфлікту осіб до процесу планування майбутніх гуманітарних заходів та заходів з питань розвитку. Учасники 
обговорили план дій, узгоджений раніше обома агентствами з метою здійснення спільної діяльності у 
відповідності до програми гуманітарного розвитку. Під час зустрічі, в якій також взяла участь НУО «Польська 
гуманітарна допомога», були визначені наступні кроки щодо майбутньої співпраці. 

 
Відносини з донорами 
 

Дипломатична місія високого рівня відвідала Східну Україну: У 
період між 5 та 7 листопада УВКБ ООН приєдналося до місії за участі 
багатьох донорів, яка відвідала Донецьку та Луганську області (ПУТ). 
Тридцять учасників з 18 держав-членів, агентств ООН та НУО відвідали 
райони, постраждалі внаслідок конфлікту, щоб оцінити гуманітарні 
потреби на місцях. Делегація, яку очолювала Координатор системи ООН 
з гуманітарних питань в Україні, зустрілася з представниками ключових 
гуманітарних організацій, переселенцями та особами, постраждалими 
внаслідок конфлікту, які мешкають біля лінії розмежування. Фото: Офіс 
Координатора системи ООН (праворуч). 

Посол Японії відвідав Східну Україну: 12 та 13 листопада УВКБ ООН 
спільно з ЮНІСЕФ сприяло візиту Посла Японії на схід України. У 2019 
році завдяки Уряду Японії УВКБ ООН здійснювало ремонт житла, 
розподіл непродовольчих товарів та «грошей на захист» для 
переселенців та постраждалих внаслідок конфлікту на сході України. Під 
час візиту делегація зустрілася з бенефіціарами, які отримали допомогу 
з ремонту від УВКБ ООН та його НУО-партнера Норвезької ради у 
справах біженців у місті Попасна. У Золотому посол зустрівся з особами, 
які отримали грошову допомогу для захисту, що дозволило їм 
задовольнити найактуальніші потреби, такі як отримання доступу до 

цивільних документів та пенсій. Фото УВКБ ООН (ліворуч). 
Місія Єврокомісії з питань цивільного захисту та  гуманітарної 
допомоги (ECHO) в Донецьку область: 28 листопада УВКБ ООН 
сприяло моніторинговій місії Європейської комісії з питань цивільного 
захисту та  гуманітарної допомоги (ECHO) до постраждалих внаслідок 
конфлікту районів Донецької області. Делегація відвідала КПВВ 
«Гнутове» та населені пункти, розташовані уздовж лінії розмежування, 
зокрема Чермалик, Новогригорівка, Павлопіль, Старогнатівка. 
Представники Європейської комісії з питань цивільного захисту та  
гуманітарної допомоги зустрілися з бенефіціарами, які отримали 
грошову допомогу у сфері захисту від УВКБ ООН, місцевими органами 
влади, Державною прикордонною службою та відвідали громадські 
центри, відремонтовані УВКБ ООН. Фото УВКБ ООН (останнє праворуч). 

 
 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/10/2019-10-UNHCR-Ukraine_Latest-Information-Products.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/12/2019-10-Legislative-Update_UKR-1.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/11/COS-recommendations_UKR_Final.pdf
https://www.unhcr.org/ua/17843-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%b2-%d1%81%d1%85%d1%96%d0%b4-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8.html
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Ключові повідомлення адвокації. Листопад 
 

 У листопаді набрали чинності поправки до Постанови Кабінету міністрів №815. Крім усього іншого, 
вони дозволяють дітям до 16 років перетинати лінію розмежування за наявності свідоцтва про 
народження або паспорту. Однак пізніше спостерігачі виявили проблему з виконанням цих положень: 
дітям віком 14-16 років, які прибули з НПУТ без паспортів, відмовили у пропуску. Ці випадки були 
розглянуті із залученням Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб та Державної прикордонної служби. УВКБ ООН закликає уряд та 
місцевих посадових осіб на КПВВ контролювати виконання Постанови №815 та у випадку виявлення 
системних проблем з перетином, внести необхідні поправки, щоб діти могли перетинати лінію 
розмежування. Важливо, щоб будь-які обмеження свободи пересування були пропорційними законній 
меті, яку вони покликані досягти. 

 

БАГАТОСЕКТОРНІ ВІДПОВІДІ НА ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА   

 

Захист біженців та шукачів притулку 

 
 Протягом звітного періоду за підтримки УВКБ ООН та його НУО-партнерів R2P, «NEEKA», «Десяте квітня» 

та «Рокада» чотири особи змогли отримати ідентифікаційний код; шукач притулку отримав реєстрацію 
місця проживання, а ще три особи підтвердили свої дипломи в Україні. 

 9 листопада УВКБ ООН сприяло участі чотирьох представників громади біженців у навчальній програмі з 
розвитку бізнесу, організованій знаними українськими мережами-продавцями харчів. Це стало можливим 
завдяки співпраці між УВКБ ООН та «Фудпросвіта», яка влаштовує різні тренінги, пов’язані з харчовими 
технологіями. Біженці з Сирії, Демократичної Республіки Конго, Таджикистану та Камеруну долучилися до 
навчання безкоштовно. 

 20 та 21 листопада УВКБ ООН спільно зі своїм НУО-партнером R2P сприяло проведенню другої сесії 
тренінгу для дев'яти національних тренерів, які працюють юристами та адвокатами у центрах надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (FLAC) на тему «Правові знання та дидактика у контексті 
правового захисту біженців».  

 

1,708 
правових консультацій  

було надано біженцям і шукачам притулку в 
Київській, Одеській Закарпатській та 

Харківській областях  
у листопаді 

707 
Соціальних 

консультацій  
було надано біженцям та шукачам 

притулку в Київській, Одеській, 
Закарпатській та Харківській областях  

у листопаді 

42 
біженця та шукача притулку отримали 

психосоціальну 
допомогу  

у листопаді 

43 
домашні візити  

здійснено до неповнолітніх без супроводу 
у листопаді 

 

Заходи з питань економічної незалежності біженців та шукачів притулку 
 
 У листопаді УВКБ ООН затвердило 10 заявок на отримання ґрантів на самозабезпечення, що дасть 

можливість відібраним кандидатам розробити свої бізнес-плани за підтримки УВКБ ООН. 

 
 

27  
Заявок біженців на  отримання ґрантів на 
самозабезпечення від УВКБ ООН та його 

партнерів було затверджено у 2019 р  
 
 

73  
Біженці розпочали власний бізнес за 

допомогою ґрантів  на самозабезпечення  
УВКБ ООН з моменту запуску програми у 

2018 році 
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Касім*, біженець із Сирії, який проживає у Харкові, де він 
закінчив тамтешній медичний університет, почав 
надавати реабілітаційні послуги для осіб, які їх 
потребують. Побачивши, що в Луцьку є потреба в його 
послугах, Касім переїхав туди і орендував спортзал, 
обладнавши його базовими приладами для здійснення 
реабілітації. Бажаючи розширити свій бізнес, Касім 
зареєструвався як фізична особа-підприємець і був 
відібраний для отримання ґранту на самозабезпечення від 
УВКБ ООН. Завдяки ґранту, Касім закупив нове обладнання 
та тепер може запропонувати більше послуг у своєму 
невеличкому реабілітаційному центрі. Він також запрошує 
лікарів-інтернів відвідувати його сесії та завжди прагне 
ділитися своїми знаннями та досвідом. Фото: УВКБ ООН. 

 

 
Допомога особам без громадянства та особам під загрозою безгромадянства 
 

 Протягом звітного періоду УВКБ ООН в Україні відзначило 
низкою подій середину кампанії #iBelong, розпочатої у 2014 
році для викорінення безгромадянства у всьому світі. У 
культурному центрі, відомому як «Ромський театр», яким керує 
місцева ромська меншина в Україні, УВКБ ООН організувало 
театральну виставу під назвою «Невидимі РоМИ». Під час 
заходу УВКБ ООН нагородило 13 представників органів 
державної влади символічною «підковою», щоб визнати їхні 
зусилля з надання допомоги особам без громадянства в 
отриманні документів в Україні. 5 листопада УВКБ ООН 
влаштувало церемонію відкриття фотовиставки під назвою 
"Фото на паспорт", що має на меті привернути увагу до 
викликів, з якими стикаються особи без громадянства в Україні. 
Фотовиставка стала можливою завдяки партнерству УВКБ ООН та українського фотографа Олександра 
Чекменьова, який вже випускав серії робіт, де люди фотографувалися на свої цивільні документи (Фото 
Чекменьова представлено у рамках виставки) . 

 7 листопада за підтримки УВКБ ООН у Києві було відкрито новий мурал у рамках кампанії #iBelong. На 
муралі зображено дитину, яка олівцями намалювала паспорт України. Мурал вже було включено до списку 
арт-локацій, рекомендованих туристам, які відвідують Київ. 

 13 листопада УВКБ ООН організувало міжурядову нараду на високому рівні, присвячену викоріненню 
безгромадянства в Україні. Захід відвідали 70 учасників, зокрема, керівництво Державної міграційної 
служби та інших центральних органів влади, а також представники ПРООН та НУО-партнерів УВКБ ООН: 
Норвезької Ради у справах біженців та R2P. Під час зустрічі були розроблені рекомендації щодо змін до 
відповідних законів та підзаконних актів, які регулюють видачу документів мешканцям постраждалих 
внаслідок конфлікту територій. 
 

 

113 
 осіб без громадянства (або 

під загрозою 
безгромадянства) було 

встановлено та надано їм 
правову допомогу  

у Київській, Одеській, Закарпатській  
та Харківській областях у листопаді 

24 

особи отримали 
паспорти 

завдяки підтримці УВКБ ООН та 
його партнерів у листопаді 

27 

осіб отримали 
дублікати свідоцтва 
про народження завдяки 

підтримці УВКБ ООН та його 
партнерів у листопаді 

9 
осіб вперше отримали 

свідоцтво про 
народження  

завдяки підтримці УВКБ ООН та його 
партнерів у листопаді 

 

 

 

https://www.unhcr.org/ua/17741-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%82.html
https://www.unhcr.org/ua/17741-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%82.html
https://www.unhcr.org/ua/17648-%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b1-%d0%be%d0%be%d0%bd-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d1%80.html
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ЗАХИСТ ВПО ТА ІНШИХ ОСІБ, КОТРІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ  

 
Кластер з питань захисту  
 Протягом звітного періоду Кластер з питань захисту організував зустріч Кластера під керівництвом 

УВКБ ООН у Києві, на якій обговорювались питання адвокації щодо проекту Постанови №815, яка 
стосується перевезення товарів та переміщення людей через лінію розмежування. Партнери також 
зосередили увагу на новому законодавстві щодо відшкодування за пошкоджене чи знищене 
внаслідок конфлікту майно, та нових положень щодо реєстрації на ПУТ народження та смерті на 
НПУТ. 

 12 листопада Кластер з питань захисту провів тренінг з питань підзвітності постраждалому населенню 
у Сєвєродонецьку. У тренінгу взяли участь 20 осіб, серед яких - представники місцевої влади та 
гуманітарних організацій. Він охоплював основні гуманітарні стандарти щодо підзвітності 
постраждалому населенню, їхню інтеграцію протягом усього циклу гуманітарних проектів, а також 
налагодження ефективного механізму подання скарг. 

 21 листопада в Харкові відбулася зустріч робочої групи з питань захисту, яка займалася питанням 
соціального житла та проблемами з питань захисту, з якими стикаються мешканці модульних 
будинків, де ВПО проживають з початку конфлікту. 

 27 листопада Координатор Кластера з питань захисту виступив на засіданні щодо інновацій та 
захисту у сфері протимінної діяльності. Захід, організований у рамках Четвертої оглядової 
конференції щодо Конвенції про заборону протипіхотних мін, відбувся в Осло. У засіданні взяли 
участь представники ЮНМАС, ЮНІСЕФ, ПРООН та УВКБ ООН, а також державні представники у 
справах протимінної діяльності, представники агентств ООН та громадських організацій. До 
проблемних питань, порушених Координатором Кластера, було включено вплив боєприпасів, що не 
розірвалися та мін на біженців та ВПО на всіх етапах циклу переміщення та перешкоди для 
безпечного та гідного повернення ВПО, спричиненого забрудненням мінами.  

 

Діяльність УВКБ ООН у сфері захисту 
 

 Довгострокові рішення у сфері житла: 25 листопада УВКБ ООН спільно з Норвезькою радою у справах 
біженців та УКГП ООН організували експертну дискусію під назвою «Довгострокові рішення для 
внутрішньо переміщених осіб: шлях вперед». Під час заходу на високому рівні, в якому взяли участь 
урядові органи, відповідальні за вирішення проблем, пов'язаних із переміщенням, УВКБ ООН 
презентувало Рекомендації щодо пошуку довгострокових рішень з питань житла для ВПО, 
розроблені в рамках роботи форуму «Міста солідарності» у жовтні 2019 року в Харкові. 

 Місця компактного проживання: З 25 по 28 листопада УВКБ ООН з місією відвідало міста 
Новомиколаївка, Запоріжжя, Мелітополь та Павлоград в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Під 
час візиту представники УВКБ ООН зустрілися з переміщеними особами, які проживають у МКП, щоб 
обговорити їхні поточні проблеми та залучити до процесу пошуку довгострокових рішень. 

 Нарощування потенціалу громад: Протягом звітного періоду коаліція під керівництвом ВПО за 
підтримки УВКБ ООН та його НУО-партнера «Десяте квітня» отримала перший фінансовий внесок для 
розширення заходів з адвокації щодо пошуку довгострокових рішень з питань житла в Одеській області. 
Ґрант був наданий «Групою впливу» в рамках заходів із розвитку навичок громад з питань адвокації. 

 

Правова допомога та консультації з питань захисту 

 

1,736 
внутрішньо переміщених осіб та 
інших постраждалих внаслідок 
конфлікту осіб (71% жінок і 29% 

чоловіків) отримали правову 
допомогу від УВКБ ООН та його 

партнерів у листопаді 
 

3,608 
осіб отримали 
консультації з 

індивідуального захисту 
у листопаді 

46 
групових консультацій з 

питань, пов'язаних із 
захистом, були надані 717 
особам (63% жінки, 37% 

чоловіки) уздовж лінії 
розмежування 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/11/COS-recommendations_UKR_Final.pdf
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Соціальний супровід 
 

 У листопаді 2019 року партнери УВКБ ООН забезпечили соціальний супровід 268 особам. Соціальний 
супровід надається особам, які потребують індивідуальної підтримки під час отримання особистої 
документації або інших державних послуг, авторизації у процесі перетину контрольних пунктів, та 
транспортування (або допомоги під час реєстрації) для доступу до державних послуг. 

 
Юлія* стала переселенкою внаслідок конфлікту і протягом 
останніх кількох років майже цілком покладалася на соціальні 
виплати, як на єдине джерело доходу. Однак, щоб 
продовжувати отримувати соціальні виплати, Юлії довелося 
подолати майже 50 кілометрів до найближчого районного 
центру в Станицю Луганську, щоб пройти регулярну 
процедуру ідентифікації в державному банку. Оскільки 
можливість самостійно ходити погіршилася в останні кілька 
місяців, їй була потрібна допомога. Тому ця поїздка стала 
можливою завдяки соціальному супроводу УВКБ ООН та його 
НУО-партнера «Проліска», які організували перевезення для 
Юлії та надали їй допомогу впродовж усієї процедури. Фото: 
«Проліска». 

 

Психосоціальна допомога 

95 
осіб 

68% жінки | 32% чоловіки 

отримали консультації у 
листопаді 2019 р 

 
Протягом звітного періоду НУО-партнер УВКБ ООН «Проліска»  надала 
95 вразливим особам психологічні консультації, спрямовані на те, аби 
допомогти особам, що постраждали внаслідок конфлікту, боротися із 
симптомами психологічних травм, домашнього насильства, горя, 
депресії, тривоги та психологічної напруги.  

 
Заріна* мешкає в ізольованому селищі Водяне менш ніж 
за два кілометри від лінії розмежування. Лише десять 
мешканців залишилися в цьому постраждалому 
внаслідок конфлікту населеному пункті, де звуки 
обстрілів чути майже щодня. За останні роки Заріна 
втратила чоловіка й сина і зараз живе сама. УВКБ ООН 
та його партнер «Проліска» допомогли літній жінці 
відремонтувати пошкоджений будинок та регулярно 
забезпечують її гігієнічними наборами та питною 
водою. Заріна також отримує психосоціальну 
підтримку від партнера УВКБ ООН «Проліска», що 
надається мобільним підрозділом психологів, які 
працюють уздовж лінії розмежування. Під час цих сесій 
вона змогла сформувати навички та прийоми, які 
допомагають їй впоратися із тривожністю, 
спричиненою конфліктом. Фото: УВКБ ООН 

 

Сексуальне та ґендерно-обумовлене насильство  
 

 У листопаді УВКБ ООН залучило студентів із громад ВПО для 
активної участі у кампанії «16 днів активізму проти ґендерно 
обумовленого насильства». У різних містах України, зокрема 
Херсоні, Полтаві та Харкові, відбулось кілька соціальних заходів під 
гаслами «Розірви коло» та «Мистецтво проти насильства». На фото 
УВКБ ООН (праворуч) учасники флешмобу, що відбувся у Харкові. 

 28 листопада УВКБ ООН організувало інформаційні сесії щодо 
запобігання та реагування на сексуальне та ґендерне насильство 
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щодо жінок із громад ВПО та місцевих громад у Житомирі. Загалом у заході взяли участь 13 осіб, серед 
яких співробітники відділу поліції, відповідальні за боротьбу з домашнім насильством. 

 

Індивідуальна допомога в екстрених випадках  

 

22 

особи  
було відібрано  
для надання  
допомоги у  

грошовій формі у 
жовтні 2019 

 
УВКБ ООН продовжує ідентифікувати та надавати вразливим особам, котрі 
постраждали внаслідок конфлікту на сході України, індивідуальну екстрену 
допомогу у формі готівки, яка використовується для покриття різних видів 
потреб - від підготовки до зими та засобів до існування до медичного огляду чи 
процедур. У листопаді 2019 року кількість бенефіціарів, відібраних за 
програмою індивідуальної допомоги в екстрених випадках, становила 22 
особи. 

 
Після п’яти років, що 92-річна Антоніна* мешкає поблизу конфлікту, 
стан її здоров'я  суттєво погіршився через стрес та відсутність 
медичних закладів. Вона живе сама у Станиці Луганській біля лінії 
розмежування. Її діти переїхали закордон до початку конфлікту і не 
змогли повернутися. В останні місяці Антоніна пережила операцію і 
відтоді втратила мобільність і можливість виходити з дому. Нею 
опікуються сусіди та волонтери, які надають їй підтримку. Завдяки 
«грошам на захист» від УВКБ ООН Антоніна змогла придбати 
інвалідний візок та ходунки, що зробило її більш автономною. Зараз вона 
сама може залишати свій будинок і отримувати пенсію, а також 
звертатися у соціальні служби. Фото: «Проліска». 
 

Проекти мирного співіснування 

 71 
проект 

затверджено 
  у 2019 

УВКБ ООН надає підтримку з легкого та середнього ремонту інфраструктури, 
запропонованого громадами-бенефіціарами або місцевими органами влади на сході 
України. Проекти мирного співіснування  мають на меті створити атмосферу мирного 
співіснування між переміщеним населенням і приймаючими громадами та сприяють 
стійкості ВПО і постраждалих громад. З початку 2019 року УВКБ ООН ініціювало 71 проект 
мирного співіснування на сході України. 

 
У листопаді УВКБ ООН завершило роботи з ремонту 
Будинку культури в селі Кодема, розташованого 
поблизу лінії розмежування, який було пошкоджено 
обстрілами в 2016 році. У рамках програми мирного 
співіснування УВКБ ООН відремонтувало дах та 
приміщення для занять спортом та іншими видами 
діяльності. Відтепер понад 300 переселенців та 
постраждалих внаслідок конфлікту жителів Кодеми та 
п'яти сусідніх сіл зможуть користуватися послугами, 
доступними в Будинку культури, такими як отримання 
консультацій від місцевих органів влади, психологів та 
правових партнерів. Заклад також буде місцем для 
організації урочистих заходів та дозвілля. Фото УВКБ 
ООН.  

 
Ініціативи з підтримки громад  
 

134 
Ініціативи 

затверджено  
у 2019 р 

ВКБ ООН працює над створенням можливостей для громад біженців, внутрішньо 
переміщених осіб та інших осіб, котрі постраждали внаслідок конфлікту, на всій території 
України. Ініціативи з підтримки громад - це низка заходів, спрямованих на мобілізацію та 
розширення можливостей громад, з метою посилення їхніх здібностей для організації 
реагування на надзвичайні ситуації, адвокації своїх інтересів у місцевих та національних 
органах влади, а також пошуку довгострокових рішень для власного захисту.  
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У листопаді в невеликому ізольованому селищі поблизу міста 
Донецька була реалізована ініціатива з підтримки громади, 
спрямована на вивчення позитивних ефектів арт-терапії 
серед представників різних поколінь. Враховуючи потребу у 
арт-терапії, УВКБ ООН та його НУО-партнер визначили 
місце, де можна проводити різні заходи для літніх жінок (60+) 
та дівчат (10+). У  майстер-класі взяли участь 36 дівчат та 4 
літні жінки. По завершенні  одна з жінок  зізналася, що вперше 
відчула себе корисною, а також себе ближчою до молоді у своїй 
громаді. Зі свого боку дівчата мали змогу розвинути нові 
навички щодо виготовлення прикрас та подарунків для себе, 
рідних та друзів. Фото: УВКБ ООН. 

 

ЖИТЛО/НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 
 

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

 

801 
 Будинок 

відремонтовано  
у 2019 р.  

завдяки УВКБ ООН та його партнерам 

913 

Осіб отримали 
грошову допомогу 

на ремонт 
у 2019 р. 

завдяки УВКБ ООН та його партнерам 

1,039 

Осіб отримали аварійні 
комплекти для  

ремонту (в умовах 
надзвичайної ситуації) 

у 2019 р. 

завдяки УВКБ ООН та його партнерам 

8,321 
 Особа отримала 

непродовольчу 
допомогу у 2019 р. 

завдяки УВКБ ООН та його партнерам 

 
Владислав*, 67-річний пенсіонер, більшу частину життя працював шахтарем. Однак сьогодні він 
страждає від травми хребта, яку він отримав унаслідок аварії, коли великий уламок породи 
обвалилася на нього в шахті. Він досі переказує страшні години, які він провів у вугільній шахті під 
цим уламком, перш ніж його врятували. Він пояснив, що 
другим найгіршим моментом у його житті було те, коли в 
його саду вибухнув снаряд, пошкодивши вікна та дах його 
будинку. Разом із дружиною Владу вдалося вижити, 
сховавшись у підвалі, коли вибухнув снаряд. Сьогодні його 
дружина знаходиться лікарні через проблеми з мобільністю, 
і Влад покладається на пенсію, щоб вижити. На жаль, 
отримати її непросто, оскільки Влад повинен кожні два 
місяці переходити на підконтрольну уряду сторону. Ці 
поїздки вимагають часу, грошей і є додатковим тягарем 
для його травмованої спини. Завдяки ремонту свого будинку 
УВКБ ООН, Влад буде у теплі, коли похолодає та почине 
падати сніг. Фото: УВКБ ООН.  
 
 

Кластер з питань житла/НПТ 

 Протягом звітного періоду Кластер з питань житла та НПТ (під керівництвом УВКБ ООН) провів нараду 
Кластера на національному рівні, де дев'ять партнерів представили свої досягнення щодо поточних проектів 
та планів на 2020 рік. Крім того, Кластер повідомив учасників про майбутню зміну структури у рамках якої НУО 
«Людина в біді» передасть координацію на регіональному рівні УВКБ ООН. Під час двох зустрічей Кластера на 
регіональному рівні у Мар”їнці та Золотому гуманітарні організації та місцева влада обговорили потреби у 
сферах, де реалізуються проекти з ремонту житла, та визначили досягнутий прогрес. 

 
 
 



 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  >  Ситуація в Україні  /  01-30 ЛИСТОПАДА 2019 

 www.unhcr.org 10 

 

 

Добровільне переселення  
 

    13 
Родин, 

постраждалих 
внаслідок конфлікту,        

переселено у 
безпечніші місця 

у 2019 р 

 
У 2019 році, на п'ятому році конфлікту, коли багато сімей з особливими 
потребами все ще живуть у дуже складних умовах у місцях, котрі постраждали 
внаслідок конфлікту, УВКБ ООН ініціювало пілотний проект добровільного 
переселення сімей, які проживають у небезпечних районах уздовж лінії 
розмежування. Бенефіціари цього проекту, ретельно відбираються на основі 
критеріїв вразливості та оцінки безпеки населених пунктів, до яких їх 
переселятимуть. 

 
Вікторія*, Павло* та їхні троє дітей починають життя спочатку 
в новому будинку в селі Калчик Донецької області. Родина щойно 
переїхала зі Старомар’ївки, що розташована на лінії розмежування 
і, як наслідок, зазнавала обстрілів під час конфлікту. Снаряди 
кілька разів влучили і у дім Вікторії, пошкодивши дах, вікна та стіни 
будинку. Дорогою до школи діти Вікторії та Павла мали прдолати 
чотири кілометри через військовий пункт пропуску та забруднені 
мінами ділянки. УВКБ ООН та його НУО-партнер «Проліска» 
вирішили підтримати родину, яка постраждала внаслідок 
конфлікту, і переселили їх у новий будинок у населеному пункті, 
далеко від лінії розмежування під Маріуполем. Після переїзду всі 
члени родини відчувають себе більш захищеними та мають 
доступ до кращих соціальних послуг та освітніх можливостей для 
дітей. Фото: «Проліска» 

 

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 у 
справах ветеранів, 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. 
 

НЕЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 

Подяка основним донорам нецільових внесків. 

 
Швеція 99,8 млн. | Приватні донори (Іспанія) 61,2 млн. | Великобританія 44,6 млн. | Норвегія 44,5 млн. | 
Нідерланди 43,1 млн. | Приватні донори (Корея) 34.4 млн.| Німеччина 26,7 млн. | Данія 24,4 млн. | Швейцарія 
15,1 млн. | Приватні донори (Японія) 20,4 млн. | Франція 14 млн. | Приватні донори (Італія) 15,8 млн. | 
Приватні донори (США) 11,7 млн. |Приватні донори (Швеція) 12,3 млн. |  Ірландія 10,2 млн. |  Італія 10 млн.  
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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 15,9 млн. | Приватні донори (Австралія) 12,5 млн. | Приватні донори (Корея) 2,3 млн|  
Канада 2.3 млн. 

 

ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США  

США 6,7 млн. | Європейський союз 2,1 млн. |  Німеччина 1,1 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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