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27 липня набули чинності 
спеціальні заходи з посилення 
режиму припинення вогню на сході 
України, узгоджені Тристоронньою 
контактною групою у Мінську. Це 
призвело до значного зменшення 
бойових дій, які досягли 
найнижчого рівня з початку 
конфлікту. Більше на сторінці 2. 

У липні УВКБ ООН спільно з 
УКГП ООН доставило два 
гуманітарні конвої на 
непідконтрольні уряду території 
Донецької та Луганської областей. 
Конвої містили предмети 
допомоги пов'язані з COVID-19 
(продовольчі та непродовольчі 
товари), а також матеріали для 
проектів УВКБ ООН, спрямованих 
на підтримку постраждалих 
внаслідок конфлікту громад. 
Більше на сторінці 2. 

У липні УВКБ ООН розпочало 
новий раунд прийняття заявок на 
отримання грантів на 
самозабезпечення, що надаються 
біженцям, шукачам притулку та 
особам, які потребують 
додаткового захисту в Україні. 
Загалом понад 100 осіб 
звернулися за цією допомогою. 
Детальніше про допомогу УВКБ 
ООН щодо економічної 
незалежності на сторінці 5. 

 

 КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

8,436 
ВПО та інших осіб, які постраждали внаслідок 
конфлікту, отримали правову допомогу від партнерів 
УВКБ ООН у 2020 році.  
 

69    
ВПО та інших осіб, які постраждали внаслідок 
конфлікту, отримали консультації з питань СГН у 
2020 році. 

1,112 
ВПО та інших осіб, які постраждали внаслідок 
конфлікту, отримали психосоціальну допомогу у 
2020 році. 
 
 

 

  ФІНАНСУВАННЯ (СТАНОМ НА 11 СЕРПНЯ 2020 РОКУ) 

29.8 дол. США 
необхідно для надання допомоги в Україні в 2020 р. 

  

     

 
 
22-річна Анна - одна із 35 000 осіб без громадянства, які 
проживають в Україні. У 2019 році вона втратила маму 
Олену, яка також не мала громадянства і померла після 
боротьби з раком протягом декількох років. Все життя 
Олена жила у безвихідній ситуації. Вона народилася у 
Казахській Радянській Соціалістичній Республіці, після 
розпаду СРСР у неї залишився недійсний паспорт. Ані 
вона, ані Анна не змогли набути громадянство України. 
Без паспорта Олені було відмовлено у доступі до 
медичного обслуговування, що дозволило б їй 
діагностувати хворобу на ранній стадії та отримати 
ефективний план лікування. Анна сподівається, що після 
прийняття Україною закону, який офіційно встановлює 
процедуру визначення безгромадянства, вона зможе 
нарешті отримати громадянство та реалізувати свої 
права. Читай історію Анни повністю: «Завдяки цьому 
закону я нарешті відчую, як це бути тією, хто існує». 

 

 

 

 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ (ВПО)*  

734 000
*** 

ІНШІ ОСОБИ, КОТРІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

КОНФЛІКТУ**  

1,68 МЛН.**** 

БІЖЕНЦІ ТА ШУКАЧІ ПРИТУЛКУ З УКРАЇНИ 

87 832***** 

 
*постійно проживають на підконтрольних уряду територіях (ПУТ) 

**джерело: 2020 Огляд гуманітарних потреб (HNO) 
***приблизна кількість постраждалих внаслідок конфлікту осіб, які живуть уздовж лінії 
розмежування на підконтрольних уряду територіях (ПУТ) та непідконтрольних уряду 
територіях (НПУТ) 
**** джерело: Кластер з питань захисту, УВКБ ООН - 2020  
***** джерело: УВКБ ООН Popstats, грудень 2018 

******27 країн ЄС та Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія  

 

 

Цільові внески вузького 
призначення

Цільові внески 

Цільові внески широкого 
призначення

Нецільові внески

Нестача коштів

46% 

профінансовано

41,251

26,031

10,397

5,061

2,398

2,694

Російська Федерація 

ЄС 32****** 

США

Ізраїль

Білорусь

Інші країни 

https://www.unhcr.org/ua/24459-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d1%8c%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%83-%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%88%d1%82%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%87%d1%83%d1%8e.html
https://www.unhcr.org/ua/24459-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d1%8c%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%83-%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%88%d1%82%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%87%d1%83%d1%8e.html
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Робочий контекст 

Протягом звітного періоду Спеціальна моніторингова місія (СММ) Організації з безпеки та співробітництва в 
Європі (ОБСЄ) зафіксувала 13,745 випадків порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській 
областях, що на 12% менше порівняно з попереднім місяцем. З 27 липня, коли набули чинності спеціальні 
заходи з посилення режиму припинення вогню (узгоджені Тристоронньою контактною групою у Мінську), 
кількість бойових дій зменшилась до найнижчого рівня, зафіксованого СММ ОБСЄ з початку конфлікту. У липні 
Кластер з питань житла (під керівництвом УВКБ ООН) повідомив, що 50 будинків цивільного населення було 
пошкоджено або зруйновано обстрілами, з обох сторін від лінії розмежування. Повідомлень про пошкодження 
після 27 липня не надходило. 

 Гуманітарний конвой на НПУТ: Протягом звітного місяця 
УВКБ ООН спільно з УКГП ООН сприяло доставці двох конвоїв 

на непідконтрольні уряду території (НПУТ)  Донецької та Луганської 
областей. 9 липня конвой доставив понад 35 тонн допомоги, включаючи 
продовольчі набори, непродовольчі товари (НПТ), обладнання для осіб з 
інвалідністю, одноразові підгузки, поліграфічну продукцію, медичне 
обладнання та ліки від УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ВООЗ та «Польської 
гуманітарної акції». 29 липня другий гуманітарний конвой було вручну 
транспортовано через КПВВ у Станиці Луганській та доставлено до НПУТ 
Луганської області. Допомога також містила матеріали для протидії 
розповсюдженню COVID-19 від ВООЗ, міжнародної НУО «Internationale 
de Cooperation Medicale» (AICM) та УВКБ ООН. УВКБ ООН надало 105 велосипедів. Вони будуть розподілені 
між місцевими територіальними центрами та пунктами надання першої медичної допомоги для підвищення 
мобільності постачальників медичної допомоги та соціальних послуг в 
ізольованих населених пунктах уздовж лінії розмежування. Фото: УВКБ 
ООН (перше праворуч).  

 Реагування УВКБ ООН на COVID-19: У липні УВКБ ООН 
спільно зі своїми НУО партнерами надало засоби 
індивідуального захисту (ЗІЗ) шістнадцяти медичним установам 

у районах, що постраждали внаслідок конфлікту в Донецькій області. Ця 
допомога включала хірургічні маски, медичні халати, рукавички та 
окуляри для використання медичними працівниками під час пандемії 
COVID-19. Ця допомога була надана у рамках проектів мирного 
співіснування УВКБ ООН, спрямованих на зміцнення потенціалу 
медичних центрів, які реагують на пандемію COVID-19 в районах, де медична інфраструктура була ослаблена 
внаслідок конфлікту. Фото: УВКБ ООН (друге праворуч) 

 Діяльність УВКБ ООН на КПВВ (контрольних пунктах в'їзду-виїзду): Протягом звітного періоду три 
з чотирьох КПВВ у Донецькій області залишалися закритими, тоді як пункт пропуску Новотроїцьке / 

Оленівка функціонував двічі на тиждень з низкою обмежень. Загалом де-факто організації Донецька 
авторизували сім так званих «гуманітарних коридорів», згідно з попередньо узгодженими списками осіб, які 
отримали дозвіл на перетин. Команди УВКБ ООН по обидва боки від лінії розмежування постійно перебували 
на місцях під час роботи цих «коридорів», щоб надавати допомогу тим, хто перетинав лінію розмежування. У 
липні через цей КПВВ було здійснено 2 287 переходів в обох напрямках. У будь-який день протягом звітного 
періоду в середньому від 18 до 20 людей залишалися на КПВВ та ночували в наметах. Їм регулярно постачав 
їжу та воду НУО партнер УВКБ ООН  «Проліска». Фото ліворуч: «Проліска».  

На КПВВ «Станиця Луганська», єдиному діючому у Луганській області, 
де процедури перетину менш обмежені, у липні було зафіксовано 28 082 
перетини. 12 715 осіб було перевезено двома електрокарами, роботу 
яких налагодило УВКБ ООН та його НУО партнер «Проліска», щоб 
допомагати особам із особливими потребами долати 800-метрову 
ділянку між двома сторонами пункту пропуску. Загалом Державна 
прикордонна служба України (ДПСУ) у липні зафіксувала 30 146 
перетинів лінії розмежування, що на 98% менше порівняно з аналогічним 
періодом 2019 року (див. інформаційну панель УВКБ ООН «Перетин 
КПВВ»). Додаткові труднощі для осіб, які перетинають, були пов’язані з 
повторюваними проблемами із додатком «Дій вдома», який українська 
влада зобов’язала встановлювати для відстеження самоізоляції тих, хто 

в’їжджає на ПУТ. Спільно зі своїм НУО партнером  «Право на захист» (R2P) УВКБ ООН допомогло близько 
800 особам на КПВВ встановити програму та задокументувало проблеми для можливих адвокаційних заходів. 
Як повідомляв R2P, з 23 липня щодня до 10 осіб залишалися на ніч у нейтральній зоні пункту пропуску 
«Станиця Луганська», оскільки вони не мали підтвердження реєстрації місця проживання на НПУТ та 

https://www.unhcr.org/ua/en/resources/checkpoints-crossings
https://www.unhcr.org/ua/en/resources/checkpoints-crossings
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представники де-факто організацій не пропускали їх додому на НПУТ. Для поліпшення умов на частково 
функціонуючих КПВВ УВКБ ООН спільно зі своїми НУО партнерами  встановили лавки біля офісу Ощадбанку 
в місцях очікування на КПВВ «Станиця Луганська», а також надали дезінфікуючі засоби Державній 
прикордонній службі (ДПСУ). 

Огляд законодавства   
 

 16 липня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс остаточне рішення у справі «Нур та інші проти 
України» (№ 77647/11), яку представляє НУО партнер УВКБ ООН «Право на захист» (R2P). ЄСПЛ 
встановив порушення пункту 1 статті 5 ЄСПЛ та порушення пункту 4 статті 5 ЄСПЛ і дав право заявникам 
на компенсацію моральної шкоди. Це рішення є важливим зрушенням для адвокаційних зусиль УВКБ ООН 
в Україні, зокрема щодо доступу до міжнародних аеропортів, що залишається складним в Україні. 

 17 липня у парламенті було зареєстровано законопроект № 3902, що передбачає видачу паспортів 
мешканцям Автономної Республіки Крим, НПУТ та ВПО за місцем подання заявки на отримання таких 
документів. У законопроекті також пропонується процедура реєстрації місця проживання для 
вищезазначених категорій. 

 18 липня закон № 693-IX (законопроект № 2335) про процедуру встановлення безгромадянства набрав 
чинності. Очікується, що відповідні підзаконні акти будуть приведені у відповідність із законодавством 
протягом трьох місяців. УВКБ ООН та його НУО партнери беруть участь у розробці законодавчої бази. У 
рамках цього робочого циклу було розроблено проект підзаконного акту «Про порядок розгляду заяв про 
визнання особами без громадянства», який було передано Державній міграційній службі (ДМС) для 
подальшого обговорення. 

 19 липня набрала чинності постанова Парламенту № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів». 
Верховна Рада постановила ліквідувати раніше існуючі 490 районів і замість цього утворити 136 нових 
більших районів (громад або об'єднаних громад) в Україні. Нові районні ради будуть обрані під час місцевих 
виборів, запланованих на 25 жовтня. Постанова була прийнята для сприяння реформам місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні. У постанові зазначається, що утворення 
нових районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а 
також Донецької та Луганської областей набуде чинності після повернення цих територій під загальну 
юрисдикцію України. 

 

Ключові повідомлення адвокації. Липень  

■ Протягом звітного періоду УВКБ ООН звернулось з листом до Міністерства цифрової трансформації щодо 
функціонування програми для мобільних телефонів для відстеження самоізоляції «Дій вдома». Питання, 
пов’язані з неможливістю встановити додаток деякими особами, які перетинають лінію розмежування, були 
описані в листі, де також було запропоновано пропозиції щодо вдосконалення додатку на основі 
спостережень УВКБ ООН та його НУО партнерів. 

■ 27 липня УВКБ ООН та ВООЗ провели координаційну нараду для обговорення спільного моніторингу КПВВ 
та відновлення діяльності з адвокації щодо заходів запобігання COVID-19, яка проводитиметься по обидва 
боки від лінії розмежування. УВКБ ООН та УВКПЛ залишаються єдиними агентствами, що здійснюють 
моніторинг умов на КПВВ. 28 липня Робоча група з питань стратегій захисту групи організацій в Україні, що 
займаються гуманітарними питаннями (HCT) провела засідання для обговорення перегляду рекомендацій 
щодо безпечного відкриття КПВВ, опублікованих у червні та переданих Уряду України. Оскільки більшість 
рекомендацій не були розглянуті органами влади, групі організацій в Україні, що займаються гуманітарними 
питаннями, потрібно буде знову докласти зусилля, щоб переконати українські органи влади виконати 
рекомендації, особливо тоді, коли відкриються всі КПВВ. 

 

НОВІ 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 (травень-червень): у цьому документі УВКБ ООН аналізує 
закони та урядову політику, що стосується біженців, шукачів притулку, осіб без громадянства, ВПО та 
постраждалих в Україні осіб. Останнє видання також висвітлює юридичну сторону реагування на спалах 
COVID-19. 

[ІСТОРІЯ] Як коронавірус змінив звички мешканців Донбасу?: ця стаття висвітлює вплив обмежень, які 
пов’язані з COVID-19, на життя переміщених та постраждалих внаслідок конфлікту людей на сході України. 

[ЗВІТ] Перетин лінії розмежування (липень 2020 р.): цей спільний тематичний огляд УВКБ ООН / R2P 
представляє ключові події на КПВВ на сході України у липні.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2277647/11%22]}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text
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/23951-%d1%8f%d0%ba-%d1%83-%d0%b7%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%ba%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%94%d1%8e-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%83%d1%81%d1%83-%d0%b7.html
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/08/07-2020-R2P-EECP-Report_UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/08/07-2020-R2P-EECP-Report_UKR.pdf
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Зв'язок між програмами гуманітарного реагування та програмами розвитку 

 
 Протягом звітного періоду УВКБ ООН та ПРООН розпочали спільний проект, що передбачає підготовку 

тренерів програми «Місцевий активізм та мобілізація громад біля лінії розмежування». Ця ініціатива, 
реалізована у рамках взаємодії між програмами гуманітарного реагування та розвитку (HDN) і спрямована 
на зміцнення лідерських та тренерських можливостей місцевих активістів та тренерів НУО партнерів 
УВКБ ООН (Проліска, R2P, Слов’янське серце), а також подальше впровадження концепції взаємодії між 
програмами гуманітарного реагування та розвитку у місцевих громадах. Загалом 27 осіб зареєструвалися 
на триденний онлайн-курс, що проводився з 8 по 10 липня. 

 У липні УВКБ ООН розробило навчальний модуль, щодо питань СГН для проекту «Волонтери безоплатної 
правової допомоги». Ця ініціатива реалізована спільно УВКБ ООН, ПРООН, Радою Європи та Державними 
центрами безоплатної вторинної правової допомоги із залученням лідерів громадської думки, членів 
громадських організацій та волонтерів, які готові надати підтримку тим, хто цього потребує, та стати 
параюристами. Спеціальні плакати, що повідомляють про початок проекту, були роздані офісам НУО 
партнера УВКБ  ООН R2P та будуть розміщені в місцях уздовж лінії розмежування. ПРООН планує закупити 
набори для майбутніх волонтерів, які включатимуть триколісні велосипеди, планшети, брендовані пакети, 
футболки, куртки, плащі та банери. 

 

Відносини з донорами  
 

 6 липня УВКБ ООН сприяло візиту посла Латвії в Україні до постраждалої 
внаслідок конфлікту Донецької області. Під час місії латвійська делегація 
передала медичне обладнання на суму 25 тис. доларів США центральній 
лікарні  Слов'янська. Ця допомога дозволить закладу поліпшити надання 
медичної допомоги переселенцям та особам, які постраждали внаслідок 
конфлікту. Фото праворуч: УВКБ ООН. 

 7 липня УВКБ ООН сприяло місії 
координатора системи ООН пані Оснат 
Лубрані на схід України. Візит був 
спрямований на оцінку кількох проектів, пов'язаних з COVID-19, 
реалізованих уздовж лінії розмежування. Координатор системи ООН 
відвідала лікарню в місті Петропавлівське Луганської області, яка була 
обрана місцем для проходження обсервації особами, які прибувають з 
НПУТ. Вона також оцінила готовність КПВВ у Станиці Луганській до 
часткового відкриття та протестувала електричний велосипед, наданий 
УВКБ ООН волонтерам, які доставляють екстрену допомогу та їжу 

мешканцям ізольованих населених пунктів уздовж лінії розмежування. Фото ліворуч: УВКБ ООН 
 

БАГАТОСЕКТОРНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА     

 

Захист біженців та шукачів притулку 

 
 Допомога родині шукачів притулку із проходженням тестів на COVID-19: Протягом звітного періоду, з 

поступовим пом'якшенням карантинних заходів, родина шукачів притулку з Ірану (одинокий батько з двома 
неповнолітніми дітьми) була направлена до пункту тимчасового розміщення біженців (ПТРБ) в 
Закарпатській області. Вимогою адміністрації ПТРБ було проходження тесту на COVID-19 кожним членом 
родини. Тести доступні лише на платній основі. НУО партнер УВКБ ООН «NEEKA» домовився про ціну зі 
знижкою та супроводжував родину під час поселення у ПТРБ. 

 Консультації щодо законопроекту про надання захисту іноземцям та особам без громадянства: 18 
липня представники УВКБ ООН зустрілися з головою парламентського Комітету з прав людини для 
обговорення нової редакції законопроекту про надання захисту іноземцям та особам без громадянства. Під 
час засідання була досягнута домовленість, що УВКБ ООН подаватиме свої рекомендації щодо 
вдосконалення деяких положень законопроекту безпосередньо до Комітету перед голосуванням, 
запланованим на кінець року. Паралельно Управління Уповноваженого з прав людини Парламенту 
запропонувало підтримати адвокацію УВКБ ООН щодо законопроекту. Було узгоджено, що пропозиції до 
законопроекту будуть розроблені та подані через нову Координаційну раду з питань міграції, створену 
Омбудсменом. У своїх офіційних зауваженнях УВКБ ООН зазначає, що нова редакція законопроекту 

https://www.refworld.org/docid/5ec688ee4.html
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розчаровує, оскільки там з’явилися конкретні погіршення щодо кількох питань, зокрема щодо затримання 
шукачів притулку.  

 

671 
 особа отримала правову 

допомогу 
(включаючи біженців та шукачів притулку) 

у Київській, Одеській Закарпатській та 
Харківській областях  

у липні 

97 
особам надано мовні 

курсів з метою доступу до 

засобів до існування 
 (включаючи біженців та шукачів 

притулку; завдяки допомозі УВКБ ООН 

та його НУО-партнерів у липні) 

29 
осіб отримали  

психосоціальну допомогу  
(включаючи біженців та шукачів притулку; 

завдяки допомозі УВКБ ООН та його НУО-

партнерів у липні) 

228 
осіб отримали  

доступ до медичних 

послуг  
 (включаючи біженців та шукачів 

притулку; завдяки допомозі УВКБ ООН 

та його НУО-партнерів у липні) 

 

Заходи з питань економічної незалежності біженців та шукачів притулку 
 

 У липні 102 особи подали заявки на отримання грантів на самозабезпечення від УВКБ ООН на 2020 рік. 
Відібрані заявники отримають консультації щодо розвитку своїх бізнес-ідей, які згодом будуть представлені 
на оцінку Комітету із затвердження грантів на самозабезпечення. З моменту запуску цього проекту в 2018 
році 73 біженці розпочали власний бізнес завдяки цій одноразовій допомозі УВКБ ООН. 

 3 липня УВКБ ООН затвердило надання додаткової фінансової підтримки 8 особам, котрі в минулому 
розпочали власну справу за допомогою грантів на самозабезпечення від УВКБ ООН. Ця допомога 
розраховується як 10% від початкової суми гранту і буде використана для відшкодування збитків, 
пов’язаних із COVID-19, та захисту їхньої бізнес активності під час економічного сповільнення внаслідок 
обмежень, які пов’язані з COVID-19. 

 Протягом звітного періоду, у співпраці з мережею роздрібної торгівлі «Сільпо», УВКБ ООН сприяло 
зарахуванню чотирьох бенефіціарів, які отримали гранти на самозабезпечення, до онлайн-курсу з розвитку 
бізнесу, який проводить «Фудпросвіта». Цей тренінг призначений для дрібних фермерів та виробників 
продуктів харчування та включає п’ять навчальних модулів, що охоплюють розробку продуктів, фінанси, 
логістику, маркетинг, комунікації та розвиток бізнесу. Найкращим випускникам буде надана подальша 
консультація щодо ведення бізнесу, щоб отримати можливість продавати свою продукцію у флагманських 
магазинах «Сільпо». 

 
Допомога особам без громадянства та особам під загрозою безгромадянства 
 
 У липні НУО партнер УВКБ ООН «NEEKA» надав гігієнічні набори таборам ромів у Закарпатській області 

для підтримки мешканців під час пандемії COVID-19. Ця допомога була надана в рамках проекту, який 
очолює ЮНІСЕФ. Під час розподілу допомоги «NEEKA» також здійснив опитування для оцінки обізнаності 
щодо запобігання COVID-19 у ромських поселеннях. Основні результати засвідчили, що більшість 
респондентів були добре поінформовані про рекомендації ВООЗ, такі як носіння масок, дотримання 
соціальної дистанції та гігієни рук. 

 Протягом звітного місяця НУО партнер УВКБ ООН «R2P» надав набори продуктів та засобів гігієни 
чотирьом притулкам для безхатченків та осіб з інвалідністю у місті Києві та Київській області. Ця допомога 
була надана в рамках проекту, що фінансується Міжнародним фондом «Відродження». 

 

17 
 осіб без громадянства або під 
загрозою безгромадянства (29% 
жінок, 71% чоловіків)  отримали 
паспорт або інший документ, що 

підтверджує громадянство 
завдяки допомозі УВКБ ООН та його НУО-партнерів у 

липні 

261 

особа без громадянства або під 
загрозою безгромадянства (38% 
жінок, 62% чоловіків)  отримала 
консультації щодо набуття або 
підтвердження громадянства 

завдяки допомозі УВКБ ООН та його НУО-партнерів у 
липні 

17 
осіб вперше отримали свідоцтво 

про народження  
завдяки підтримці УВКБ ООН та його НУО-партнерів 

у липні 
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ЗАХИСТ ВПО ТА ІНШИХ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ  

 
 

Кластер з питань захисту 
 

 Протягом звітного періоду Кластер з питань захисту під керівництвом УВКБ ООН взяв участь у серії 
вебінарів, присвячених огляду гуманітарних потреб згідно з планом гуманітарного реагування на 2021 
рік та методологіям обліку витрат. Вони були організовані Глобальним кластером з питань захисту для 
обговорення відмінностей між обліком витрат на основі проектів та на основі видів діяльності. Було 
вирішено, що у рамках плану гуманітарного реагування на 2021 рік Кластер з питань захисту в Україні 
все ще застосовуватиме проектний підхід. 

 У липні Кластер з питань захисту надав свої коментарі щодо запланованої багатосекторної оцінки 
потреб REACH, щоб забезпечити систематизацію питань, пов’язаних із захистом, та тих, що були 
включені до попередньої оцінки у 2019 році. Це забезпечить базу для порівняльного аналізу потреб. 

 

Діяльність УВКБ ООН у сфері захисту 

 
 Стратегія пошуку довгострокових рішень: У липні УВКБ ООН активно сприяло роботі Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо його «Стратегії інтеграції ВПО та 
впровадження довготривалих рішень» та додаткового Плану заходів. Ці документи будуть направляти 
діяльність Міністерства у наступні три роки та замінять чинну стратегію, термін дії якої спливає наприкінці 
2020 року. Після консультацій з міжнародними організаціями, Кластером з питань житла / НПТ, НУО та 
УВКБ ООН обидва документи були доопрацьовані.  

 Захист осіб похилого віку: 6 липня УВКБ ООН взяло участь у круглому столі «Захист прав людей похилого 
віку», організованому парламентським комітетом соціальної політики та Посольством Республіки Словенія. 
Під час заходу УВКБ ООН наголосило на необхідності відв’язати виплату пенсій від наявності посвідчення 
ВПО відповідно до Інформаційної довідки ООН щодо виплати пенсій ВПО та особам, які постраждали 
внаслідок конфлікту і проживають на НПУТ, та посилити свою адвокацію з цих питань. 

 Екстрена грошова допомога для  ВПО у контексті COVID-19: Протягом звітного періоду УВКБ ООН 
вирішило виділити «гроші на захист» для 100 родин, які були переміщені внаслідок конфлікту та 
проживають у різних регіонах України, виключаючи зони, розташовані у безпосередній близькості від лінії 
розмежування. Пріоритет надаватиметься домогосподарствам, які найбільше постраждали від обмежень, 
пов’язаних з COVID-19. 

 Психічне здоров’я у контексті COVID-19: 21 липня УВКБ ООН взяло участь у роботі Міжурядового 
постійного комітету (IASC) з питань спільної системи моніторингу та оцінки психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки у надзвичайних ситуаціях (MHPSS). Під час зустрічі учасникам були 
представлені рекомендації Міжурядового постійного комітету щодо психічного здоров’я та психосоціальної 
підтримки у надзвичайних ситуаціях, для подальшого застосування в контексті України. Учасники 
домовились ділитися усіма інструментами та матеріалами, розробленими або адаптованими до 
українського контексту під час реагування на COVID-19, які будуть використані для розробки набору 
інструментів щодо психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у надзвичайних ситуаціях у контексті 
COVID-19, орієнтованих виключно на Україну. 

 

Правова допомога та консультації з питань захисту 

 

 

866 
внутрішньо переміщених осіб та інших 
постраждалих внаслідок конфлікту осіб 
(68% жінок і 32% чоловіків) отримали 

правову допомогу  
від УВКБ ООН та його партнерів у липні 

 

2,537 
осіб (69% жінок, 31% чоловіків) 

отримали консультації з 
індивідуального захисту  

у липні 

 

   10 
групових консультацій з питань 
захисту для 50 осіб (72% жінки і 

28% чоловіки) було надано у 
місцях  

уздовж лінії  розмежування у   липні 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/03/Briefing-Note-on-Pensions_2020-UA.pdf
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Соціальний супровід  
   

 У червні партнери УВКБ ООН забезпечили соціальний супровід 584 осіб (16,2% 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.  

 
Протягом трьох років 69-річний Богдан* не міг відновити документи, що 
підтверджують його право власності на квартиру в Авдіївці Донецької 
області. У 2017 році, коли у місті не було електрики та газу внаслідок 
сильного обстрілу, свічка спричинила пожежу, яка охопила його 
квартиру. За кілька хвилин нічого не залишилось - усі документи, 
особисті речі та меблі згоріли. Відтоді Богдан із сином, який має 
інвалідність по зору, живуть у найманій квартирі. УВКБ ООН та його 
НУО партнер «Проліска» забезпечували соціальний супровід родини та 
консультації щодо відновлення документів. Крім того, Богдан отримав 
«гроші на захист», якими він оплатив послуги нотаріуса, щоб 
підтвердити свої майнові права. У липні чоловік отримав довідку і тепер 
зможе подати заяву про компенсацію за пошкоджену квартиру до 
військово-цивільної адміністрації в Авдіївці. Фото: «Проліска». 
 

 

Психосоціальна допомога  

 
246 

Осіб 
68% жінок | 32% чоловіків 

отримали консультації у липні 

 
Протягом звітного періоду НУО-партнер УВКБ ООН «Проліска» надав 246 
вразливим особам психологічні консультації, спрямовані на те, аби допомогти 
особам, які постраждали внаслідок конфлікту, боротися із симптомами 
психологічних травм, домашнього насильства, горя, депресії, тривоги та 
психологічної напруги, включаючи наслідки, спричинені карантинними 
обмеженнями. 

Ця кількість на 93% перевищує дані за попередній місяць, оскільки основна увага 
цієї діяльності протягом звітного місяця була спрямована на надання допомоги 
особам, які були заблоковані у зоні КПВВ по обидва боки від лінії розмежування, 
а також тим, хто постраждав унаслідок пожеж у Луганській області. 

   

Сексуальне та ґендерно зумовлене насильство (СГН) 
 

 Протягом звітного періоду УВКБ ООН взяло участь у підготовці доповіді Команди ООН в Україні за запитом 
Спеціального доповідача ООН з питань насильства щодо жінок. УВКБ ООН також взяло участь у трьох 
сесіях Глобального семінару з питань СГН, де були представлені нові Міжвідомчі мінімальні стандарти 
щодо СГН та механізми перенаправлення під час реагування на COVID-19. 

 У липні УВКБ ООН організувало дві сесії щодо нарощування потенціалу щодо запобігання та боротьби з 
СГН для відповідальних співробітників свого НУО партнера «Проліски». Під час заходу були представлені 
Міжвідомчі мінімальні стандарти щодо СГН, а також національний механізм координації та 
перенаправлення, створений у рамках роботи субкластера з питань СГН. 

 24 липня УВКБ ООН взяло участь у спільній зустрічі національного / регіонального субкластерів з питань 
СГН у Донецьку та Луганську. Влада обох областей, що постраждали внаслідок конфлікту, повідомила про 
зростання кількості звернень з питань СГН (на 54% в Луганській області протягом першого півріччя 2020 
року та на 86% у Донецькій області у другому кварталі). Ця тенденція до зростання пов’язана з 
карантинними обмеженнями, але також з успіхом інформаційних кампаній. 
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Індивідуальна допомога в екстрених випадках  

 

588   230 
готівкою     у натуральній    

формі 
 

осіб відібрано для надання 
допомоги у 2020 р. 

 
 

У липні УВКБ ООН продовжило ідентифікувати та надавати вразливим особам, які 
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 районах, де державні служби недоступні, УВКБ ООН та його НУО-партнери 
надають індивідуальну допомогу у натуральній формі. У липні УВКБ ООН 
затвердило надання «грошей на захист» 97 особам. Троє з них отримали допомогу 
для подолання наслідків заходів, пов’язаних із COVID-19, включаючи труднощі з 
перетином лінії розмежування. Крім того, 74 особи з особливими потребами 
отримали допомогу у натуральній формі. 

 

Наталія*, якій наступного року виповниться 90 років, була 
свідком двох воєн. Під час Другої світової війни вона 
працювала у колгоспі. Тривалий конфлікт знову змусив її 
ховатися у підвалі свого будинку, шукаючи захисту від 
обстрілів. У 2014 році у будинок Наталії потрапив снаряд і 
пошкодив усі вікна та дах. Ці пошкодження були частково 
усунені, проте вітоді система опалення у будинку не працює 
належним чином. Наталя отримує постійну підтримку від 
соціальних працівників, які відвідують її, щоб допомогти у 
вирішенні побутових питань. Через стан здоров’я Наталія 
майже не виходить з дому. Щоб підтримати її, УВКБ ООН та 
його НУО партнер «DDC» надали Наталії допомогу у 
натуральній формі, а саме ходунки, постільну білизну та 

одяг. Тепер вона може проводити більше часу на свіжому повітрі. Також діти Наталії намагаються 
заощадити гроші, щоб повністю відремонтувати її будинок, аби літня жінка не потерпала від холоду 
взимку. Фото: «DDC». 

 

Проекти мирного співіснування та проекти швидкого впливу 

 

58 
проектів 

(48 з яких стосуються 
COVID-19)  

затверджено у 2020 р 

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 спалаху COVID-19 
УВКБ ООН запустило проекти швидкого впливу, спрямовані на швидке 
реагування на пандемію шляхом посилення спроможності місцевої системи 
охорони здоров’я та підтримку постачальників соціальних послуг. 
 

 
УВКБ ООН ініціювало цей Проект мирного співіснування на НПУТ у 
Донецькій області, щоб допомогти навчальним закладам перед 
початком навчального року. Спільно зі своїм НУО партнером «DDC» 
УВКБ ООН надало парти, стільці та матеріали для внутрішнього 
ремонту цьому освітньому закладу в Новоазовську. Ремонтні роботи 
будуть здійснюватися місцевою громадою, щоб забезпечити 
готовність класів приймати учнів після повернення до школи. Загалом 
УВКБ ООН та «DDC» нададуть аналогічну допомогу десяти навчальним 
та медичним закладам у місцях, постраждалих внаслідок конфлікту у 
Новоазовському районі. Фото: «DDC». 
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Ініціативи з підтримки громад 

 

51 
ініціатива 

(46 з яких стосуються 
COVID-19)  

затверджено у 2020 р 

 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. 

 
У липні у рамках програми Ініціатив з підтримки громад УВКБ ООН 
спільно зі своїм НУО партнером «Проліскою» надало ці ляльки та інші 
предмети для організації театральної студії у бібліотеці у місті 
Золоте Луганської області. Ця ініціатива спрямована на підтримку 
психологічного одужання дітей, які стали свідками збройного 
конфлікту, оскільки місто розташоване у безпосередній близькості 
від лінії розмежування. Близько 700 дітей, у тому числі з родин 
переселенців, проживають у Золотому і регулярно відвідують цю 
бібліотеку. Планується, що студія буде організовувати вистави раз 
на тиждень, а також започаткує школу акторської майстерності, де 
діти зможуть вчитися драматичному мистецтву. Фото: «Проліска». 

ЖИТЛО/НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 
 

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

 

 Протягом звітного місяця УВКБ ООН взяло на себе ремонт будинків на ПУТ 
після того, як цим займався його НУО партнер «Норвезька рада у справах 
біженців» (NRC). Ремонт 39 будинків (38 із середніми та один із серйозними 
пошкодженнями) наразі завершено. Наразі триває ремонт ще 70 будинків 
(з них одинадцять капітальних ремонтів). 

 У липні УВКБ ООН також завершило ремонт 67 будинків із 215 
запланованих на НПУТ у Луганській області у 2020 році. На НПУТ у 
Донецькій області УВКБ ООН планує сприяти ремонту 90 будинків шляхом 
прямого розподілу матеріалів. 

 Протягом звітного періоду УВКБ ООН спільно зі своїм НУО партнером «Проліскою» надало аварійні 
комплекти для ремонту (в умовах надзвичайної ситуації) двом родинам, будинки яких постраждали 
внаслідок обстрілів, а також лісових пожеж у Луганській області. Ще вісімнадцять домогосподарств, будинки 
яких постраждали від пожеж у селі Смолянинове на Луганщині, отримали предмети першої необхідності, 
такі як постільна білизна, ковдри, кухонне приладдя та каністри. Фото праворуч: «Проліска». 

 

Добровільне переселення 

 

3 
родини (8 осіб), які 

постраждали внаслідок 

конфлікту, було 

переселено у безпечніші 

місця у 2020 р. 

 

У 2019 році, на шостому році конфлікту, коли багато родин з особливими 
потребами все ще живуть у дуже складних умовах у місцях, котрі постраждали 
внаслідок конфлікту, УВКБ ООН ініціювало пілотний проект добровільного 
переселення родин, 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. 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  >  Ситуація в Україні  /  01-31 ЛИПНЯ 2020 

 www.unhcr.org 10 

 

Кластер з питань житла / НПТ  

 24 липня Кластер з питань житла / НПТ (разом із кількома НУО) був запрошений долучитися до робочої 
сесії Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, присвяченій оптимізації різних 
інформаційних платформ Міністерства. Учасники обговорили наявні джерела даних, а також існуючі 
прогалини, які необхідно заповнити, щоб гуманітарні втручання були більш ефективними. Була досягнута 
домовленість, що учасники поділяться своїми інформаційними продуктами та дійдуть згоди з 
міністерством, як їх можна краще використовувати.   

 
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 (тепер Міністерство з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій). З питань біженців та осіб без громадянства, УВКБ ООН 
тісно співпрацює з Державною міграційною службою України. УВКБ ООН працює разом з 8 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 13,748,638 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 76,4 млн. | Приватні донори Іспанії 46,9 млн. I Норвегія 41,4 млн. I Нідерланди 36,1 млн. I Данія 
34,6 млн. I Великобританія 31,7 млн. I Німеччина 25,9 млн. I Приватні донори Кореї 23,9 млн. I Швейцарія 

16,4 млн. I Приватні донори Японії 15,2 млн. I Франція 14 млн. I Приватні донори Італії 10,8 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. 

Німеччина 39,2 млн. I  США 34,3 млн. I Великобританія 24,8 млн. I Данія 14,6 млн.  Канада 8,7 млн.|  
Приватні донори США 7,4 млн. | Приватні донори Австралії 5,6 млн. | Приватні донори Японії 

4,1 млн. | Ірландія 3,3 млн. | Іспанія 3,4 млн. | Швеція 3 млн. | Приватні донори Німеччини 2,4 
млн. | Приватні донори Великої Британії 2,2 млн. 

 
ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ ВУЗЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | ДОЛ. США  

США 5,6 млн. I Європейський Союз 1,3 млн. I Канада 0,436 млн. I Швеція 0,415 млн. I Японія 0,273 млн. 
I Російська федерація 0.25 млн. I Норвегія 0.241 млн. I Естонія 0,218 млн. I Словаччина 0,054 млн. I 
Фонд ООН 0,2 млн. I ЮНЕЙДС 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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