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У лютому УВКБ ООН збільшило 

обсяг гуманітарної допомоги та 

допомоги у сфері захисту на 

непідконтрольних уряду територіях 

(НПУТ) у Луганській області. 

УВКБ ООН ініціювало оцінку 

пошкоджених будинків у цих 

районах та надало мешканцям 

соціальних установ непродовольчі 

товари. Детальніше на сторінці 2. 

У рамках співпраці між програмами 

гуманітарного реагування та 

програмами розвитку УВКБ ООН та 

ПРООН здійснили спільний візит до 

постраждалого внаслідок конфлікту 

міста Авдіївка Донецької області. 

Агентства визначили сфери своєї 

відповідальності, щоб покращити 

доступ до приміщення місцевого 

Пенсійного фонду для людей 

похилого віку. Детальніше на 

сторінці 3. 

УВКБ ООН активізувало 

діяльність з адвокації, щоб 

забезпечити дотримання прав 

біженців, шукачів притулку, осіб 

без громадянства, переміщених 

осіб та інших осіб, котрі 

постраждали внаслідок конфлікту 

з огляду на нові заходи, що 

вживаються владою для 

запобігання розповсюдженню 

COVID-19. Детальніше на 

сторінці 3 (див. «Ключові 

повідомлення адвокації УВКБ 

ООН». 
 

 КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

1,903 
ВПО та інші особи, котрі постраждали внаслідок 
конфлікту отримали правову допомогу від партнерів 
УВКБ ООН у 2020 році.  

 

45    
ВПО та інших осіб, котрі постраждали внаслідок 
конфлікту отримали консультації з питань СГН у 
2020 році. 

373 
ВПО та інші особи, котрі постраждали внаслідок 
конфлікту отримали психосоціальну допомогу у 
2020 році.  

 
 

 

  ФІНАНСУВАННЯ (СТАНОМ НА 27 ЛЮТОГО 2020 РОКУ) 

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

  

      
 

 
 
Це зворушливе відео у стилі пісочної анімації було 
створене УВКБ ООН з нагоди Всесвітнього дня боротьби 
проти раку, який відзначається 4 лютого. У ньому 
розповідається реальна історія жінки без громадянства з 
онкологічним захворюванням, котра не змогла отримати 
доступ до медичних послуг, оскільки у неї не було необхідних 
цивільних документів. Її історія - лише один приклад того, 
коли особи без громадянства часто позбавлені основних 
прав людини, таких як доступ до медичної допомоги. Щоб 
переглянути відео та прочитати історію, натисніть тут. 

 

 

 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ (ВПО)*  

734,000
*** 

ІНШІ ОСОБИ КОТРІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

КОНФЛІКТУ**  

1,68 МЛН.**** 

БІЖЕНЦІ ТА ШУКАЧІ ПРИТУЛКУ З УКРАЇНИ 

125,173***** 

 
*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 

 
У лютому Спеціальна моніторингова місія (СММ) Організації з 
безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала 20 300 
випадків порушень режиму припинення вогню в Донецькій та 
Луганській областях, що на 23% більше порівняно з попереднім 
місяцем. Протягом звітного періоду, Управління Верховного Комісара 
ООН з прав людини (УВКПЛ) повідомило про 5 пов'язаних із 
конфліктом жертв серед цивільного населення (одна людина 
загинула, четверо поранених). У той же час, Кластер з питань житла 
(під керівництвом УВКБ ООН) повідомив, що 76 будинків цивільного 
населення було пошкоджено або зруйновано внаслідок обстрілів, які 
посилилися уздовж лінії розмежування у лютому. Це на 280% більше 
порівняно із січнем. На фото (праворуч): НУО-партнер УВКБ ООН 
«Проліска» надає допомогу з ремонту після обстрілу, внаслідок якого було пошкоджено будинки жителів 
Горіхового Донецької області. 
Координація заходів з питань захисту на місцевому рівні: 6 лютого УВКБ ООН провело нараду з питань 
захисту в місті Попасна Луганської області, на якій місцеві органи влади, міжнародні та національні 
гуманітарні організації обговорили останні події та проблеми у сфері захисту. У районі населених пунктів  
Новотошківське, Вільхове, Золоте / Хутір Вільний та Михайлівка спостерігається збільшення кількості 
обстрілів. Місцеві наради з питань захисту організовуються щоразу, коли на місцевому рівні потрібні 
конкретні дії для вирішення проблем у сфері захисту. 
Діяльність УВКБ ООН на непідконтрольних уряду територіях (НПУТ) у Луганській області: У лютому 
УВКБ ООН розширило гуманітарну діяльність та діяльність у сфері захисту на НПУТ у Луганській області. 
Особливу увагу було приділено наданню непродовольчих товарів для задоволення основних потреб, а 

також активізації зусиль з ремонту пошкоджених будинків. 
Протягом звітного періоду УВКБ ООН здійснило оцінку 56 
пошкоджених будинків цивільного населення, щоб забезпечити 
потреби з питань захисту, а також оцінити обсяг необхідних 
ремонтних робіт. Загалом УВКБ ООН планує відремонтувати 190 
будинків у цьому районі. УВКБ ООН також надало підтримку 
особам у соціальних установах, таких як дитячі будинки та будинки 
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Загалом УВКБ ООН 
надало 873 комплекти постільної білизни, 1685 ковдр, 126 відер та 
1 994 предмети зимового одягу особам з особливими потребами у 
соціальних закладах міста 
Луганська та його околицях. 

Завдяки цій допомозі постраждалі внаслідок конфлікту особи, які 
проживають у Луганську та його околицях, зможуть краще впоратися 
із холодними зимовими умовами на сході України. Фото: УВКБ ООН 
(перше ліворуч). 
Гуманітарний конвой до Луганська: 20 лютого УВКБ ООН спільно 
з УКГП сприяло доставці гуманітарного конвою до Луганська. 
Загалом до місцевих соціальних установ було доставлено 37 тон 
гуманітарної допомоги, зокрема освітні матеріали від ЮНІСЕФ та 
медичні товари від громадської організації «Лікарі світу» (Médecins du 
Monde) для задоволення нагальних потреб осіб, котрі постраждали 
внаслідок конфлікту. Фото: УВКБ ООН (друге праворуч). 
Ситуація на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ): Упродовж звітного періоду НУО-партнери УВКБ 
ООН повідомили про смерть двох літніх чоловіків через проблеми, пов’язані зі здоров’ям на пропускних 
пунктах Мар’їнка та Майорськ. Крім того, важкі зимові умови мали серйозний вплив на функціонування 

пунктів пропуску. Як повідомив партнер УВКБ ООН «Проліска», 
два транспортні засоби, що перевозили людей до КПВВ 
Майорськ, перекинулись на крижаній дорозі, внаслідок чого 
одна людина загинула, а іншу було травмовано. У лютому 
УВКБ ООН продовжувало надавати транспортні послуги 
особам з особливими потребами на КПВВ у Станиці 
Луганській. На цьому контрольному пункті два електрокари, 
роботою яких керує УВКБ ООН та його НУО-партнер 
«Проліска», перевезли 23 507 осіб через 800-метрову ділянку 
між мостом та підконтрольною уряду стороною КПВВ. 61% з 
них перетинали лінію розмежування для отримання пенсій на 
ПУТ. Фото: «Проліска» (друга ліворуч) 
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Ключові повідомлення адвокації. Лютий 
■ 28 лютого, у рамках заходів із запобігання поширенню COVID-19, Державна прикордонна служба 

України запровадила нові обмеження на всіх п’яти контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) між 
підконтрольною уряду та непідконтрольною уряду територією Донецької та Луганської областей. За 
новою процедурою здійснюється вимірювання температури тіла всіх осіб, які перетинають пункти 
пропуску з НПУТ. Якщо фіксуються будь-які симптоми, людей транспортують у найближчі медичні 
установи. 

■ УВКБ ООН дуже занепокоєне ризиком розвитку пандемії коронавірусу серед населення, яке 
постраждало внаслідок конфлікту на сході України. Це пов’язано насамперед із великою кількістю 
людей похилого віку із особливими потребами, особливо тих, хто проживає поблизу лінії розмежування 
та має обмежений доступ до медичних послуг. УВКБ ООН закликає уряд України враховувати потреби 
переміщених та постраждалих внаслідок конфлікту осіб та осіб з особливими потребами, під час 
опрацювання нормативних положень, пов'язаних із запобіганням поширенню COVID-19. Усі 
профілактичні заходи повинні гарантувати подальший доступ цих осіб до ліків, медичних та інших 
адміністративних послуг з обох сторін лінії розмежування.   

 
 

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 лютий: цей щомісячний звіт містить правовий аналіз 

УВКБ ООН законів та урядової політики, що стосується біженців, шукачів притулку, осіб без громадянства, 

внутрішньо переміщених осіб та осіб, котрі постраждали внаслідок конфлікту в Україні 

[ЗВІТИ] Індивідуальна екстрена допомога та Індивідуальна екстрена допомога (у натуральній 

формі): ці звіти підсумовують результати та досягнення Індивідуальної екстреної допомоги (IPA), 

наданої УВКБ ООН та його НУО-партнерами у 2019 році на сході України для підтримки внутрішньо 

переміщених та постраждалих внаслідок конфлікту осіб. 

 

Зв'язок між програмами гуманітарного реагування та програмами розвитку 

 

13 лютого УВКБ ООН спільно з ПРООН здійснило місію з оцінки у постраждалому внаслідок конфлікту 
місті Авдіївка Донецької області. Під час візиту команда ООН відвідала місцеве відділення Пенсійного 
фонду та зафіксувала проблеми у доступі до приміщення для осіб з обмеженою мобільністю. 
Враховуючи, що в Авдіївці приблизно три тисячі пенсіонерів, УВКБ ООН та ПРООН співпрацюватимуть, 
щоб  зробити приміщення доступнішим для людей з особливими потребами.  

 

Відносини з донорами 
 

 4 лютого УВКБ ООН сприяло місії нового посла Канади до 
постраждалих внаслідок конфлікту районів Донецької області. Під 
час візиту делегація дізналася про різні проекти у сфері захисту та 
гуманітарні заходи, які УВКБ ООН здійснює уздовж лінії 
розмежування. Посол також зустрілася з родиною, яка була 
переселена із зони підвищеного ризику поблизу лінії 
розмежування у безпечне місце у рамках пілотного проекту 
добровільного переселення УВКБ ООН. У 2019 році УВКБ ООН 
переселило 14 сімей з особливими потребами, які проживали у 
гарячих точках, у безпечніші місця. На фото УВКБ ООН: зустріч 
посла Канади Лариси Ґаладзи з переселеною родиною у їхньому 
новому будинку. 

 Протягом звітного періоду УВКБ ООН організувало два брифінги, присвячені роботі агентства на НПУТ. 
Ці заходи мали на меті висвітлити масштабну роботу, яку виконує УВКБ ООН на НПУТ та привернути 
увагу до наявних у цих місцях проблем.  

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/38/2020/03/2020-02-UNHCR-Ukraine-IPA_Cash_FINAL-UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/03/2020-02-UNHCR-Ukraine-IPA_In-Kind_FINAL-UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/03/2020-02-UNHCR-Ukraine-IPA_In-Kind_FINAL-UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/02/2020-02-UNHCR-Ukraine-IPA_Cash_FINAL-1.pdf
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БАГАТОСЕКТОРНІ ВІДПОВІДІ НА ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА    

 

Захист біженців та шукачів притулку 
 

 21 лютого УВКБ ООН спільно зі своїм НУО-партнером «Десяте 
квітня» організувало в Одесі форум для громад біженців та ВПО. 
Загалом до заходу долучилися 42 учасники із 29 асоціацій, ВПО та 
громади біженців із чотирьох регіонів України. На Форумі громади мали 
змогу поділитися досягненнями та найкращими практиками з адвокації 
щодо своїх прав. Фото: УВКБ ООН. 
 Протягом звітного періоду УВКБ ООН підготувало відеоролик для 
соціальних медіа про німецьку освітню стипендію ім. Альберта 
Ейнштейна (ДАФІ), яка пропонує стипендії для здобуття вищої освіти для біженців та шукачів притулку. 
Наразі в Україні двадцять сім біженців отримали ці стипендії, які фінансуються урядом Німеччини. 
 28 лютого УВКБ ООН зустрілося з представниками Київських Центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (FLAC), щоб обговорити їхню допомогу дітям-шукачам притулку без супроводу та 
розлученими із родинами. Чинний Закон про біженців в Україні вимагає присутності адвоката під час 
процедури надання притулку. Однак на даний момент правову допомогу цим дітям надають лише 
співробітники НУО-партнерів УВКБ ООН. 
 Протягом звітного періоду УВКБ ООН допомогло трьом дітям-шукачам притулку без супроводу та 
розлученими із родинами з Афганістану отримати статус додаткового захисту.  

 

620 
 осіб отримали правову 

допомогу 
(включаючи біженців та шукачів притулку) у 

Київській, Одеській Закарпатській та 
Харківській областях  

у лютому 

54 
особи отримали 

доступ до освіти 
 Ця цифра вказує, скільки біженців та 
шукачів притулку отримали підтримку 
УВКБ ООН та його НУО-партнерів з 

питань вступу до навчальних закладів 
у Київській, Одеській Закарпатській та 

Харківській областях  
у лютому 

29 
біженців та шукачів притулку отримали 

психосоціальну 
допомогу  

у лютому 

157 
осіб отримали доступ 

до медичних послуг  
 (включаючи біженців та шукачів 

притулку; завдяки допомозі УВКБ ООН та 

його НУО-партнерів у лютому) 

 

Заходи з питань економічної незалежності біженців та шукачів притулку 
 

73 
Біженці розпочали власний бізнес з 

допомогою ґрантів  на самозабезпечення  
УВКБ ООН з моменту запуску програми у 2018 році 

 

У лютому УВКБ ООН та його НУО-партнери «Рокада» та 
«Десяте квітня» надали консультації з питань 
працевлаштування 30 біженцям та шукачам притулку.  
 
 

 
Фархад*, шукач притулку з Ірану, зараз живе в Києві. 
Вдома він був відомим шевцем і виробляв взуття ручної 
роботи. В Україні Фархад почав працювати у пекарні, де в 
нього з’явилася пристрасть до випічки і він почав 
створювати власні оригінальні рецепти. Завдяки гранту 
УВКБ ООН він зміг придбати кондитерське обладнання 
для виробництва різних солодощів. Зараз Фархад планує 
стати шеф-кухарем і прославити своє печиво під назвою, 
яку він придумав сам – «печиво переможців». Фото УВКБ 
ООН. 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=213149493157127
https://www.facebook.com/watch/?v=213149493157127
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Допомога особам без громадянства та особам під загрозою безгромадянства 
 

 5 лютого УВКБ ООН взяло участь у роботі Комітету з прав людини у парламенті України для обговорення 
змін до законопроекту Про процедуру визначення осіб без громадянства. Цей закон знаходиться у центрі 
програм адвокації УВКБ ООН, його НУО-партнерів та Державної міграційної служби України. Комітет 
підтримав проект закону у другому читанні та рекомендував його для розгляду парламентом України.  

 

12 
 осіб без громадянства (або під 

загрозою безгромадянства) 
отримали паспорт або інший 

документ, що підтверджує 
громадянство 

завдяки допомозі УВКБ ООН та його НУО-партнерів у 
лютому 

160 

осіб без громадянства (або 
під загрозою 

безгромадянства) отримали 
консультації щодо набуття 

або підтвердження 
громадянства 

завдяки допомозі УВКБ ООН та його НУО-партнерів у 
лютому 

22 
особи вперше отримали 

свідоцтво про народження  
завдяки підтримці УВКБ ООН та його НУО-партнерів 

у лютому 

 

 

ЗАХИСТ ВПО ТА ІНШИХ ОСІБ, КОТРІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ  

 

Кластер з питань захисту  
 15 лютого Кластер з питань захисту опублікував адвокаційну довідку «Проблеми в сфері захисту 

населення, яке проживає уздовж лінії розмежування», у якій окреслюються ключові питання 
захисту, включаючи обмеження свободи пересування, забруднення мінами та відсутність доступу до 
послуг та рекомендації для органів влади, гуманітарних організацій та організацій, що займаються 
питаннями розвитку. 

 Протягом звітного періоду в Києві, Сєвєродонецьку та Краматорську було проведено наради 
Кластеру з питань захисту. Партнери обговорили свої досягнення за 2019 рік, планування на випадок 
надзвичайних ситуацій та перехідного періоду, підзвітність постраждалому населенню, а також 
стратегії адвокації партнерів та пріоритети реагування на 2020 рік. Особливу увагу було приділено 
зростанню обстрілів у Луганській області, а також новому порядку перетину кордону з Російською 
Федерацією лише за закордонними паспортами, що набирає чинності з 1 березня і потенційно 
матиме негативний вплив на постраждале внаслідок конфлікту населення.  

 26 та 27 лютого Кластер з питань захисту провів сесію з питань захисту цивільних осіб та запобігання 
сексуальній експлуатації та зловживанням у рамках дводенного тренінгу з цивільно-військової 
координації. Навчання зібрало представників гуманітарного, урядового, донорського та військового 
секторів.  

 

 

Діяльність УВКБ ООН у сфері захисту 
 

 Реєстрація народження для жителів НПУТ: 13 лютого представники УВКБ ООН зустрілися із 
заступником Міністра юстиції для обговорення ухвалення адміністративної процедури реєстрації 
народження на НПУТ. Спільно з Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій 
та ВПО (МінветТОТ) та Офісом з гуманітарної політики Міністерства культури учасники погодились 
визначити перелік пологових будинків на НПУТ, відображений у судовій практиці щодо реєстрації 
народжень. Наступний крок передбачає можливість прийняття спільного наказу трьох міністерств 
(Міністерства юстиції, МінветТОТ та Міністерства охорони здоров'я), що запровадить процедуру 
реєстрації народжень. 
 Довгострокові рішення для ВПО: 24 лютого представники УВКБ ООН відвідали Запоріжжя, де 
зустрілися зі своїм НУО-парнером «Право на захист» (R2P), щоб обговорити передачу надання 
правової допомоги державними центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги (FLAC). 
Представники УВКБ ООН також зустрілися з місцевими групами громад ВПО, щоб розробити конкретні 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/01_2020_protection_considerations_for_people_living_along_the_contact_line_ukr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/01_2020_protection_considerations_for_people_living_along_the_contact_line_ukr.pdf
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кроки, які УВКБ ООН здійснить для надання допомоги переселенцям у цьому регіоні у їхніх зусиллях 
щодо поліпшення доступу до житла. 
 Компенсація цивільному населенню: 25 лютого УВКБ ООН та його НУО-партнери «Проліска» 
та R2P взяли участь у засіданні робочої групи для обговорення механізму компенсації за пошкоджене 
або зруйноване майно внаслідок конфлікту. Захід був організований у місті Курахове НУО-партнером 
УВКБ ООН Норвезькою радою у справах біженців (NRC) та об'єднав державні та місцеві органи влади, 
а також громади, що постраждали внаслідок конфлікту. У результаті зустрічі було розроблено перелік 
змін до відповідного законопроекту, які забезпечили б практичну реалізацію механізму.  
 

Правова допомога та консультації з питань захисту  

Соціальний супровід 

 
 У лютому партнери УВКБ ООН забезпечили соціальний супровід для 370 осіб (7,3% з яких – особи з 

інвалідністю), які потребували 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. 
 
 

Ніна*, 82 роки, проживає в ізольованому селі Піски Донецької 
області, де усі будинки були пошкоджені внаслідок конфлікту. 
Інфраструктура також була сильно пошкоджена і зараз 
місцеві мешканці не мають доступу до державних послуг. 
Ніна стала переселенкою, коли її будинок був зруйнований 
обстрілами; відтоді, вона змушена була змінювати оселю за 
оселею рідному в селі. Вона живе із сином, який втратив 
здатність чути та говорити після травм, отриманих під 
час обстрілів. Щоб допомогти Ніні та іншим людям похилого 
віку в Пісках, УВКБ ООН та його НУО-партнер «Проліска» 
сприяли візиту до селища представників служб соціального 
захисту населення. Завдяки цій допомозі Ніна отримала всю 
необхідну документацію для отримання соціальних виплат 
на себе та сина. Фото: «Проліска». 

 

Психосоціальна допомога 

185 
осіб 

71% жінки | 29% чоловіки 
отримали консультації у 

лютому 

 
Протягом звітного періоду НУО-партнер УВКБ ООН «Проліска»  

надала 185 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.  

 
 

 
 
 
 
 

1,246 
внутрішньо переміщені осіб та інших 
постраждалих внаслідок конфлікту 

осіб (69% жінок і 31% чоловіків) 
отримали правову допомогу від 
УВКБ ООН та його партнерів у 

лютому 

 

2,655 
осіб отримали консультації з 

індивідуального захисту у 
лютому  

 
 

   32 
групові консультації з питань, 
пов'язаних із захистом, були 
надані 419 особам  у лютому 

(68% жінки, 32% чоловіки) 
уздовж лінії розмежування 
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Сексуальне та ґендерно зумовлене насильство (СГН) 
 

 20 та 21 лютого УВКБ ООН спільно з Кластером з питань захисту взяло 
участь у Міжнародному форумі «На шляху до нульового СГН в 
Україні», організованому Фондом ООН у Галузі Народонаселення. 
Форум проводився для оцінки прогресу у розвитку надійної 
національної системи реагування на СГН та обговорення шляхів 
посилення механізмів запобігання СГН в Україні, особливо в районах, 
котрі постраждали внаслідок конфлікту в Донецькій та Луганській 
областях. На фотографії Представник УВКБ ООН Україні, 
співробітник з питань захисту та координатор Кластеру з питань 
захисту під час презентації діяльності УВКБ ООН, пов'язаної із реагуванням на СГН.  

 
 

Індивідуальна допомога в екстрених випадках  

 
 У лютому УВКБ ООН продовжило 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 2019 році кількість бенефіціарів, відібраних за програмою 
індивідуальної допомоги в екстрених випадках, становила 2 686 осіб (2 091 особа отримала допомогу у 
формі грошей та 595 – у натуральній формі). 
 

Олександр* та Марія* живуть у Донецьку та обидва 
мають інвалідність. Їхня історія кохання почалася 
нещодавно, коли обом було вже за 60 років. Вони були 
сусідами і жили самі, тому почали підтримувати один 
одного та врешті вирішили жити разом. Кілька років 
тому в Олександра з симптоми хвороби Паркінсона і 
почав втрачати можливість рухатися. Це був 
серйозний удар, оскільки Марія також страждає від 
проблем з опорно-руховим апаратом та діабету. 
Тому УВКБ ООН спільно зі своїм НУО-партнером DDC 
забезпечило пару життєво необхідним медичним 
обладнанням, включаючи ортопедичний матрац та 
протипролежневі подушки, тонометр, інвалідний 

візок та різними засобами гігієни. Це дозволило 
подружжю отримати більшу самостійність і пересуватися по будинку вперше за багато місяців. 
Фото: DDC. 

 

Проекти мирного співіснування 
 

 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 впровадило 63 проекти мирного співіснування на сході України. 
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Цей будинок культури у Кіндрашівці, неподалек Станиці Луганської, 
було відремонтовано УВКБ ООН. Зараз будинок культури - це 
безпечний простір як для внутрішньо переміщених осіб, так і для 
членів приймаючої громади всіх вікових груп. Заходи, які 
організовуються у цьому закладі, включають майстеркласи з 
ремесел для дітей та людей похилого віку, а також музичні та 
художні виступи. Завдяки цим заходам особи, котрі постраждали 
внаслідок конфлікту, можуть знизити рівень стресу та зміцнити 
зв’язки між приймаючими та переміщеними громадами. Фото: 
УВКБ ООН. 
 

 

Ініціативи з підтримки громад 
 

 УВКБ 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. 
З початку 2020 року УВКБ ООН затвердило чотири ініціативи з підтримки громад, які будуть впроваджені 
на сході України. У 2019 році УВКБ ООН спільно зі своїми НУО-партнерами надали підтримку понад 200 
громадам, котрі постраждалі внаслідок конфлікту та громадам переселенців по всій Україні.                  

 
УВКБ ООН та його НУО-партнер «Проліска» підтримали 
жителів Торецька Донецької області в організації 
православного фестивалю, відомого як «Масляний 
тиждень». Цього дня ті, хто долучився до фестивалю, 
намагалися спорудити найвищу «башту із млинців». Щоб 
сприяти цьому грандіозному досягненню, УВКБ ООН та 
«Проліска» закупили дві машини для виготовлення млинців 
та чайники, які згодом були подаровані громаді. Цей 
фестиваль об'єднав приймаючу громаду та переселенців. 
Вони разом насолоджувалися їжею та активними видами 
відпочинку. Громади також дізналися про заходи, що 
пропонуються УВКБ ООН з підтримкою його НУО-
партнерів. Фото: УВКБ ООН.  

 

ЖИТЛО/НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 
 

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

 

 У лютому УВКБ ООН завершило ремонт 101 будинку на НПУТ Донецької області. 
 19 лютого УВКБ ООН взяло участь у нараді, організованій адміністрацією Донецької області у 
Краматорську, з метою обговорення ремонту будинків у регіоні. Було оголошено, що Державна служба з 
надзвичайних ситуацій планує відремонтувати приблизно тисячу будинків, пошкоджених внаслідок 
конфлікту. Щоб уникнути дублюванняб УВКБ ООН, його НУО-партнер Норвезька рада у справах біженців 
та ДСНС координуватимуть відбір осіб, які отримають цю допомогу, надаючи пріоритет особам з 
особливими потребами. 
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Світлана* живе з братом Максимом* біля лінії розмежування неподалік 
Донецьком. Їхній будинок було сильно пошкоджено обстрілами ще у 2015 
році. Того ж року їхній матері було поставлено діагноз рак і родина 
витратила всі свої невеликі заощадження на лікування. На жаль, 
нещодавно жінка померла. Можливості працевлаштування в селі 
обмежені, і хоча нещодавно Світлана знайшла роботу прибиральниці у 
місцевому дитячому будинку, доходів недостатньо, щоб покрити 
найактуальніші потреби. Світлана та Максим намагалися заощадити 
гроші на ремонт будинку, але це означало позбавлення себе інших 
основних засобів. Завдяки програмі ремонту житла УВКБ ООН їхній 
будинок було відремоновано. Як наслідок, Світлана та Максим тепер 
можуть заошаджувати певні кошти на покриття інших потреб, живучи 
в будинку, що зберігає багато спогадів про їхню матір. Фото: УВКБ 
ООН. 

 

Добровільне переселення  
 

  16 
Родин, постраждалих 
внаслідок конфлікту,        

переселено у 
безпечніші місця 

у 2019-2020 рр. 

 

У 2019 році, на шостому 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. 

 

 Кластер з питань житла та НПТ 
 
 Протягом звітного періоду, Кластер з питань житла та НПТ під керівництвом УВКБ ООН провів дві 

зустрічі на регіональному рівні у Сєвєродонецьку та Слов'янську та зустріч на національному рівні у 
Києві. Ці заходи були організовані для розробки узгодженого підходу щодо впровадження заходів з 
питань житла у 2020 році, включаючи програму з підготовки до зими, надання НПТ та здійснення 
ремонту будинків у постраждалих внаслідок конфлікту районах Луганської та Донецької областей. 
Кластер з питань житла та НПТ також представив щорічний звіт за 2019 рік, в якому можна побачити 
динаміку результатів діяльності Кластера.  

 24 лютого Кластер з питань житла та НПТ під керівництвом УВКБ ООН провів засідання Стратегічної 
дорадчої групи за участі Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО, 
щоб обговорити поліпшення умов на КПВВ уздовж лінії розмежування на сході України та розвиток 
комплексної програми з питань житла для задоволення житлових потреб ВПО 

 

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 10 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 1 028 977 доларів США. Цей показник базується на внесках 
призначених для України, індикативному розподілі гнучких фондів та коригування. 
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НЕЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 

Подяка основним донорам нецільових внесків. 

 
Швеція 76,4 млн. | Норвегія 41,4 млн. I Нідерланди 36,1 млн. I Данія 34,6 млн. I Великобританія 31,7 млн. I 

Німеччина 26,4 млн. I Швейцарія 16,4 млн. I Приватні донори 

 
 

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. 

Канада 2,3 млн.| Марокко |  США  | Приватні донори  

 

 
 

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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