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УКРАЇНА  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ УВКБ ООН  
Грудень 2016 р.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ 

 Загальний огляд ситуації: протягом звітного періоду ситуація з безпеки на 
сході України погіршилася.  

 Проблеми у сфері захисту: Ключовим питанням, що викликає занепокоєння, 
залишається свобода пересування через лінію зіткнення. Істотною 
проблемою залишається призупинення соціальних та пенсійних виплат ВПО 
до перевірки адрес їхнього проживання. 

 Новини законодавства: Парламент розглянув три важливих законопроекти, 
які стосуються попередження та боротьби з насильством у сім’ї та ґендерним 
насильством. 

 Надана допомога: У листопаді УВКБ ООН надало непродовольчі товари (НПТ) 
і допомогу для термінового ремонту житла понад 2700 особам. УВКБ ООН та 
його партнери надали більше 8000 юридичних, інформаційних та 
психосоціальних консультацій ВПО та особам, які входять до сфери його 
інтересів. 

 
20 - 24 листопада Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді 
відвідав Україну з метою оцінки становища внутрішньо переміщених осіб та 
населення, що постраждало внаслідок конфлікту. Це перший за двадцять років 
візит очільника УВКБ ООН в Україну, де конфлікт призвів до поділу країни та 
переміщення більше двох мільйонів осіб в межах країни та до сусідніх держав.  
 
Під час свого візиту пан Гранді засвідчив збільшення кількості гуманітарних проблем 

у прифронтових містах і селах Східної України з наближенням суворої зими. Фото: 
УВКБ ООН Україна/Джон Вендл/Донецька область/листопад 2016 р. 

КЛЮЧОВІ ДАНІ  

81 відсоток 
осіб, які перетинають лінію зіткнення, 

занепокоєні довгими чергами на 

контрольно-пропускних пунктах   

 

55 відсотків 
осіб, які перетинають лінію зіткнення, 
занепокоєні обстрілами 
 

41 відсоток 
Їдуть із метою відвідання родичів 

 

37 відсотків 
Занепокоєні важкими умовами у 

чергах на контрольно-пропускних 

пунктах  

 

14 відсотків 
Осіб, які їдуть автомобілем, не змогли 

перетнути лінію зіткнення через довгі 

черги   

 
Джерело: «Фундація.101, Дослідження 

перетину лінії зіткнення» (листопад 2016 

р.)  

ФІНАНСУВАННЯ 

42,3 млн. дол. США 
потрібно на діяльність у 2016 р. 

 

ПРІОРИТЕТИ 
 Очолювати кластери з питань захисту та 

з питань житла і непродовольчої 
допомоги. 

 Підтримувати Уряд України у вирішенні 
питань ВПО та біженців/шукачів 
притулку. 

 Сприяти свободі пересування, 
гуманітарному доступу та вирішенню 
інших проблем. 

 Надавати гуманітарну допомогу, 
особливо навколо лінії розмежування 
та на територіях, неконтрольованих 

Урядом . 

 

Нестача
58%

Профінансовано
42%
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ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ 

Робочий контекст 

Ситуація з безпеки уздовж лінії зіткнення погіршилася протягом звітного періоду. СММ ОБСЄ повідомляє про 
збільшення випадків застосування зброї, забороненої Мінськими угодами. Бойові дії, як і раніше, зосереджені 
поблизу Донецького аеропорту – в Ясинуватій – Авдіївці, Новозванівці, Калиновому, Веселогорівці та Троїцькому, 
на захід від Горлівки, на південний схід та схід від Світлодарська, а також у районах, розташованих на схід та 
північний схід від Маріуполя. Сторони конфлікту продовжують наражати цивільне населення на небезпеку, 
обстрілюючи населені пункти і райони, прилеглі до контрольно – пропускних пунктів на лінії зіткнення. 
Вибухонебезпечні пережитки війни (ВПВ) та протипіхотні міни досі є загрозою в районах, прилеглих до лінії 
зіткнення, що призводить до численних жертв серед цивільного населення. Огляд гуманітарної ситуації надається 
у Гуманітарному огляді УКГП ООН. 

Свобода пересування через лінію зіткнення залишається проблемою через довгі черги, коли людям доводиться 
чекати близько 4 годин на контрольно-пропускних пунктах на лінії зіткнення. Затримки на контрольно-пропускних 
пунктах відбуваються через недостатню кількість персоналу та обладнання для забезпечення пропуску людей. 
Державна прикордонна служба планує залучити 40 додаткових співробітників для подолання затримок на 
контрольно-пропускних пунктах. Погіршення погодних умов особливо ускладнює становище тих, хто чекає 
перетину лінії розмежування на контрольно-пропускних пунктах, коли температура на сході України наразі складає 
приблизно -10 С. Коротший час роботи контрольно-пропускних пунктів узимку наражає цивільне населення на 
додаткові ризики, пов’язані з конфліктом та несприятливими погодними умовами. На всіх контрольно-пропускних 
пунктах серйозною проблемою залишається відсутність туалетів і питної води. 

Протягом листопада відбулося значне скорочення кількості організацій, акредитованих для роботи на 
непідконтрольній уряду території у Донецькій області. Така ситуація ускладнить можливість надавати гуманітарну 
допомогу тим, хто її потребують.  

Істотною проблемою залишається призупинення соціальних та пенсійних виплат ВПО. ВПО стурбовані тим, що 
відвідування місць колишнього проживання, які є обов’язковими для отримання та відновлення соціальних та 
пенсійних виплат, затримуються на строк від трьох тижнів до двох місяців. Місцеві Управління соціального захисту 
підтверджують, що перевірки тривають більше передбачених 15 днів через відсутність персоналу та транспорту. 
Призупинення соціальних та пенсійних виплат до перевірки адрес проживання стосується 500000 -600000 ВПО, 
близько половини з яких досі не відновили свої права на їх отримання. 

УВКБ ООН представило План підготовки до зими на 2016-2017 рр. Цей план спрямований на забезпечення 
основних потреб щодо підготовки до зими найбільш уразливих груп населення, які проживають в районах, 
постраждалих від конфлікту. Згідно Плану допомога буде надана 5000 осіб, які проживають в районах, прилеглих 
до лінії зіткнення. 

21-24 листопада Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав Україну з 4-денним візитом. Пана Гранді 
супроводжував Директор Бюро Європи УВКБ ООН пан Вінсент Кошетель. Після декількох зустрічей зі 
співробітниками, партнерами з ООН та НУО, донорами, президентом Петром Порошенком та представниками 
Уряду, делегація вирушила на північ Донецької області та неконтрольовану Урядом територію у Луганській області. 
Під час візиту Верховний комісар скористався можливістю, щоб зустрітися та поспілкуватися з ВПО та громадами, 
що постраждали від конфлікту, оглянути результати діяльності польових офісів УВКБ ООН, а також зустрітися з 
партнерами. 

На завершення свого візиту в Україну, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді звернувся до усіх сторін 
конфлікту в Україні із закликом щодо кращого забезпечення свободи пересування через контрольно-пропускні пункти 
для осіб, що проживають поблизу лінії зіткнення та можливості надання гуманітарної допомоги сотням тисяч громадян, 
вимушено переселених у контрольованих та неконтрольованих Урядом районах. 

 Зовнішнє переміщення 
УВКБ ООН продовжує відслідковувати ситуацію з біженцями у сусідніх країнах. За даними державних органів у 
приймаючих країнах, загальна кількість українців, що шукають притулку чи інших форм законного перебування у 
сусідніх країнах на теперішній час становить 1 481 377 осіб, більшість із яких прибули до Російської Федерації (1 154 
212) та Білорусі (148 549). Серед інших сусідніх країн, 286 громадян України шукали притулку в Молдові, 80 – у Румунії, 
71 – в Угорщині та 26 – у Словаччині. Станом на 1 вересня, від початку кризи серед п’яти основних приймаючих країн 
Європейського Союзу було отримано 7 967 заяв про міжнародний захист у Німеччині, 7 267 – в Італії, 5 423 – у Польщі, 
3 176 – у Франції та 2 742 – у Швеції. 

Джерело даних: відповідні національні органи щодо надання притулку  

http://www.osce.org/ukraine-smm/283841?download=true
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/humanitarian_dashboard_august_2016_v6_2.pdf
http://us11.campaign-archive1.com/?u=86bd28aba6f8adb1c6639dc09&id=1a9ffc2dcb
http://unhcr.org.ua/uk/novini/novyny/1648-verkhovnij-komisar-oon-u-spravakh-bizhentsiv-zaklikae-sprostiti-obmezhennya-shchodo-peretinu-liniji-rozmezhuvannya-na-skhodi-ukrajini
http://unhcr.org.ua/uk/novini/novyny/1648-verkhovnij-komisar-oon-u-spravakh-bizhentsiv-zaklikae-sprostiti-obmezhennya-shchodo-peretinu-liniji-rozmezhuvannya-na-skhodi-ukrajini
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Досягнення 

 Захист 

Кластер із питань захисту 

 Кластер із питань захисту, керований УВКБ ООН, завершив підготовку матеріалів для Огляду гуманітарних 
потреб та Плану реагування на гуманітарні потреби. Був представлений 41 проект, 29 з яких були прийняті. 
Потреби у фінансуванні складають 42,6 млн. дол. США для надання допомоги 2,9 млн. осіб, 2,1 млн. з яких 
будуть охоплені у рамках Плану реагування на гуманітарні потреби. Зважаючи на те, що конфлікт триває вже 
четвертий рік, відсутність інтеграції є серйозною проблемою для багатьох ВПО, яку Кластер із питань захисту 
намагатиметься вирішити шляхом зосередження на пошуку довгострокових рішень та розвиткові потенціалу 
на місцевому рівні. Кластер із питань захисту здійснюватиме моніторинг захисту та дотримання прав людини, 
забезпечуватиме підтримку недискримінаційного доступу до послуг, документування та надання 
консультацій з питань житла, земельних та майнових прав, а також сприятиме зміцненню механізмів 
направлення та захисту на рівні громад. Кластер також спрямує зусилля на поліпшення доступу до 
правосуддя для населення, що постраждало внаслідок конфлікту, а також на забезпечення 
недискримінаційного доступу до соціальних та пенсійних виплат. Призупинення соціальних та пенсійних 
виплат ВПО стало новою проблемою у сфері захисту у 2016 році та залишатиметься пріоритетом адвокаційної 
діяльності Кластера у 2017 році. 

 Кластер здійснив візити до Маріуполя та Дніпра, де були проведені засідання Робочої групи із питань захисту, 
зустрічі з партнерами із захисту та організований тренінг з питань урахування аспектів захисту у діяльності 
НУО та державних службовців, які працюють з ВПО та населенням, що постраждало внаслідок конфлікту.  

 
Досягнення, практичні результати і виявлені потреби 

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб створило Робочу групу 
у складі представників центральних органів влади, депутатів, представників міжнародних організацій та 
громадянського суспільства. Для здійснення цілеспрямованої роботи Робоча група буде розділена на п’ять 
тематичних підгруп, які займатимуться питаннями поліпшення правового становища ВПО, функціонування 
органів державної влади та місцевого самоврядування у сферах, пов’язаних з ВПО, підтвердження документів 
громадянського стану, договорів, юридичних фактів, соціальних та економічних прав ВПО, забезпечення 
доступу до освіти і житла, виплат та компенсацій. Представники УВКБ ООН входять до складу Робочої групи та 
братимуть безпосередню участь у роботі щонайменше двох підгруп. Через своїх партнерів УВКБ ООН 
представлено в усіх підгрупах. 

 Протягом звітного періоду партнери УВКБ ООН надали понад 8900 консультацій для ВПО і людей, які 
наражаються на ризик переміщення. У районах Донецької області, контрольованих Урядом, партнерська 
організація УВКБ ООН “Станція Харків” провела 1072 загальних інформаційних консультації, 376 юридичних 
консультацій, надали 381 психосоціальну консультацію; соціальні консультації були надані 462 особам, а 
консультації щодо працевлаштування - 127 особам. Партнерська організація УВКБ ООН “Слов'янське серце” 
надала інформаційну допомогу 238 особам, 63 юридичні консультації, 54 психосоціальні консультації та 91 
соціальну консультацію. “Проліска” провела 1454 інформаційних консультацій, а також надала допомогу в 
управлінні окремими випадками 95 особам. У всіх випадках більшість консультацій (від 65 до 86 відсотків) була 
надана жінкам. Головними питаннями були гуманітарна допомога, охорона здоров’я, житло, підготовка до 
зими, відновлення соціальної допомоги, цивільної документації, перетин лінії розмежування, сімейні справи 
та тривога. КримСОС провела 652 юридичні консультації та 257 соціальні консультації. Норвезька рада у 
справах біженців провела 50 інформаційних зустрічей, 362 консультативних зустрічей та надала юридичну 
допомогу у 25 справах.  

 У районах Донецької області, неконтрольованих урядом, партнерська організація УВКБ ООН “Максимал” 
провела 270 інформаційних консультацій, 235 юридичних консультацій, 276 психосоціальних консультацій, 153 
соціальні консультації і 25 візитів мобільних груп.  Крім того, мобільна група, до складу якої входили соціальні 
працівники надала допомогу 137 особам з інвалідністю, ВПО та літнім людям. Було проведено чотири 
психосоціальні заходи, до яких було залучено 45 дітей. Партнерська НУО “МОСТ” провела 152 інформаційні та 
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115 психосоціальних консультацій. Близько 250 осіб взяли участь у тренінгу з підвищення кваліфікації, 
організованому НУО. Партнерська організація УВКБ ООН “Центр розвитку Донбасу” надав 55 юридичних 
консультацій та провів 39 семінарів з питань підвищення професійної кваліфікації та особистого розвитку для 
601 особи. НУО надала підтримку 60 громадським групам, у тому числі молодіжним, асоціаціям та місцевим 
організаціям у зміцненні їхнього організаційного потенціалу у рамках спільного робочого простору. Ще 90 осіб 
пройшли курси з будівництва. У районах Луганської області, неконтрольованих урядом, Кластер із питань 
захисту УВКБ ООН провів 41 юридичну консультацію і 45 телефонних консультацій. 

 Житло і непродовольчі товари (НПТ) 

Кластер із питань житла та НПТ 

 Кластер з питань житла, що очолюють УВКБ ООН та Людина в Біді (PiN), опублікував онлайн карту, що показує 
надання допомоги для підготовки до зими. Цього року допомога для підготовки до зими має чотири 
основних напрямки: персональне утеплення, обігрів, утеплення житла та опалення для муніципальних 
об’єктів інфраструктури.  

 Партнери кластеру з питань житла, взяли участь у тренінгу, очолюваному НРБ, щодо важливості питань 
житлових прав, земельних прав і права власності під час виконання житлових проектів. Партнери кластеру з 
питань жила отримали Вступ до словника понять щодо питань власності. Також було організовано залучення 
до практичного завдання з поєднання житлових прав, земельних прав і права власності із вже існуючими 
проектами з питань житла. 

 Як було зазначено під час процесу гуманітарного планування, попит на соціальне житло та довгострокові 
рішення питань постійного проживання зростають останні кілька місяців. Коло повноважень робочої групи з 
питань постійного житла було оновлено для можливості обговорення питань соціального житла для ВПО. 
Партнери зібрались 17 листопада для обговорення критично важливих аспектів у проектах постійного житла. 
В грудні партнери збирались для обговорення трьох найважливіших компонентів таких проектів: технічних 
питань, відбір отримувачів допомоги та юридичні виклики. Інформація щодо наявних ресурсів доступна 
онлайн на веб-сайті Кластеру.  

 Тривожна тенденція дефіциту доступного житла та примусове виселення з центрів компактного проживання 
спонукає Кластер з питань житла відновити моніторінг статусу центрів компактного проживання. Командою 
Кластеру з питань житла визначено субнаціональних партнерів, які в змозі зробити оновлення бази даних з 
критично важливими індикаторами, потрібними для довгострокових рішень та планування програм 
протягом 2017 року.    

 
Досягнення, вплив діяльності та виявлені потреби 
 Протягом звітного періоду УВКБ ООН надало непродовольчі товари (НПТ) і матеріали для ремонту понад 2700 

особам. У районах, контрольованих урядом, партнерська організація УВКБ ООН — Адвентистське агентство 
допомоги та розвитку (АДРА) – надала допомогу з дрібним і середнім ремонтом житла для 42 домогосподарств 
в районі Маріуполя. Данська рада у справах біженців (ДРБ) надала матеріали для облаштування житла для 18 
домогосподарств. На півночі Донецької області, АДРА надала допомогу з дрібним і середнім ремонтом житла 
102 домогосподарствам. Партнерська організація УВКБ ООН “Людина в біді” (PiN) надала допомогу з 
облаштуванням житла для 66 домогосподарств у цьому районі. У районах Донецька, неконтрольованих 
урядом, PiN провела дрібний і середній ремонт 26 будинків та надала допомогу ще 708 сім’ям, що проживають 
у багатоквартирних будинках. УВКБ ООН надало партнерській НУО “Максимал” 200 комплектів НПТ, що містять 
постільну білизну, кухонне начиння та полімерну плівку для розповсюдження серед уразливих груп населення 
в місті Донецьку. УВКБ ООН також надало НУО “Центр розвитку Донбасу” матеріали для ремонту для 
розповсюдження в районі. У районах Луганської області, що непідконтрольні уряду, УВКБ ООН надало 
комплекти для підготовки до зими для 49 сімей у селі Велика Вергунка. УВКБ ООН також надало матеріали для 
облаштування житла для 72 домогосподарств в районі. У 2016 році, станом на середину листопада, УВКБ ООН 
забезпечило проведення 1799 термінових ремонтів, 1195 дрібних ремонтів, 897 середніх та 81 значних 
ремонтів. У цілому було відремонтовано 3972 будинки, що забезпечило допомогу для близько 5600 сімей. 

https://www.sheltercluster.org/GCAwinterization
https://www.sheltercluster.org/working-group/technical-working-group-twig-permanent-shelter-solutions-and-linkage-integration-2
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Наташа Пархоменко та її чоловік Василь ночують в однокімнатній 
будівлі на їхньому подвір’ї через меншу вартість її опалення в 
зимовий період.  

Минулого року в дах їхнього будинку влучила міна. Сім’я зробила 
незначний ремонт, але Наталія каже, що з приходом зими вони 
будуть мерзнути. Всі вікна були розбиті, і в будинку гуляє вітер. 

Підвал на подвір’ї являє собою погано освітлене приміщення 
площею чотири квадратних метра, яке є тісним для сім’ї з семи осіб. 
Тут родина ховалася під час обстрілів і саме тут вона буде проживати, 
використовуючи саморобну піч, якщо температура значно знизиться. 

“Якщо буде мало тепла, ми перейдемо сюди", сказала вона, "тому що ця кімната менша і швидше нагрівається”. 

Детальнішу інформацію про зимові потреби прифронтових сіл наведено у: Для населення, що проживає уздовж 
лінії зіткнення, холоди також є ворогом 

 

Партнерська організація УВКБ ООН організує творчі заходи з попередження 
сексуального та ґендерного насильства серед молоді 

Партнерська організація УВКБ ООН 
“Право на захист” у співпраці з 
місцевою НУО “Посмішка дитини” 
організувала низку заходів  у 
Запорізькій області з метою 
підвищення рівня обізнананості про 
сексуальне та ґендерне насильство 
та способи його попередження серед 
учнівської молоді. 

Близько двохсот дітей взяли участь у 
заході, проведеному у 
розважальному центрі в місті 
Бердянську, де вони пройшли 
інтерактивний квест. Захід включав у 
себе танці, змагання діджеїв та 
вікторини для молодших учасників. 

Фото:  НУО “Посмішка дитини” 

http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2016/11/583c12e34/along-ukraines-division-line-cold-enemy.html
http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2016/11/583c12e34/along-ukraines-division-line-cold-enemy.html
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Працюємо у партнерстві 
Заходи гуманітарного реагування на ситуацію з внутрішнім переміщенням в Україні – це злагоджена робота 
міжнародних організацій, Уряду, місцевих та міжнародних НУО. УВКБ ООН підписало Меморандум про 
взаєморозуміння з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, який 
визначає основи для співпраці та координації дій з метою забезпечення максимального використання 
спроможності УВКБ ООН та Міністерства для надання допомоги ВПО. УВКБ ООН працює з 16 виконавчими 
партнерами та з іншими партнерами, які надають внутрішньо переміщеним особам допомогу у формі захисту та 
правової допомоги, розробці політики та зміцнення потенціалу, а також розподіляють матеріали для термінового 
ремонту житла і непродовольчі товари. УВКБ ООН керує Кластером із питань захисту та є співголовою Кластеру з 
питань житла і непродовольчої допомоги, спільно з організацією «Людина у біді». 

Виконавчі партнери УВКБ ООН (робота з ВПО): Адвентистське агентство допомоги та розвитку | «Чіріклі» | Крим-
SOS | Данська рада у справах біженців | «Десяте квітня» | Допомога Дніпра | Центр розвитку Донбасу | 
Фундація.101 | "Хелпейдж Інтернешнл"  | Станція Харків | Мост | Максималь | Норвезька рада у справах біженців 
| Людина в біді | Проліска | Слов’янське серце | Право на захист | Український кризовий медіацентр 
Ключові партнери у сфері житла і непродовольчої допомоги: Адвентистське агентство допомоги та розвитку | 
Карітас Україна | Чесна і свята країна | КримSOS | Данська рада у справах біженців | Допомога Дніпра | Угорська 
міжцерковна допомога | МОМ | Корпус милосердя | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України | Міністерство соціальної політики України | Норвезька рада у 
справах біженців | Людина в біді | Врятуймо дітей (Великобританія) | Врятуймо Україну | Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій | Товариство Червоного Хреста України | ПРООН | Восток SOS | Всесвітня єврейська 
допомога 

http://mtot.gov.ua/
http://www.clovekvtisni.cz/en
http://www.adra.org/site/PageServer
http://krymsos.com/
http://krymsos.com/
http://www.drc.dk/home/
https://www.facebook.com/helpdnieper
https://www.foundation101.org/en/
http://www.helpage.org/
http://www.nrc.no/
http://www.clovekvtisni.cz/en
http://www.proliska.org/
http://www.adra.org/site/PageServer
http://www.caritas-ua.org/index.php?lang=en
https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0/154883207995677?sk=photos_stream
http://krymsos.com/
http://www.drc.dk/home/
https://www.facebook.com/helpdnieper
http://www.segelyszervezet.hu/en/ukraine-humanitarian-assistance
http://www.iom.org.ua/
http://www.nrc.no/
http://www.clovekvtisni.cz/en
http://www.savethechildren.org.uk/
http://www.helpua.center/
http://mns.gov.ua/
http://mns.gov.ua/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home.html
http://vostok-sos.org/
https://www.wjr.org.uk/
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Ключові партнери у сфері захисту: Данська рада у справах біженців | Крим SOS | Кримська діаспора | HelpAge | 
МОМ | Норвезька рада у справах біженців | УВКПЛ ООН (ММПЛУ) | ОБСЄ | Людина в біді | Право на захист | 
Врятуймо дітей | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини | ЮНІСЕФ | ЮНФПА | Восток SOS. 

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ 

УВКБ ООН дуже вдячне донорам за фінансову підтримку, особливо тим, хто зробив внесок як у формі 
нерезервованих коштів, так і у формі коштів, зарезервованих під конкретні цілі. Загалом фінансові потреби УВКБ 
ООН на 2016 рік в Україні складають 42,3 млн. дол. США. Внески, зареєстровані на даний час, становлять 42 
відсотки від загальної потреби у коштах. 
 

Донори, що зробили внески: Фінансування (млн. дол. США)  

Загальний обсяг внесків 17.9 млн.  

 

 Канада 
 Данія 
 Естонія 
 Європейський Союз 
 Фінляндія 
 Німеччина 
 МОМ 
 Японія 
 Приватні донори 
 Республіка Корея 
 Російська Федерація 
 Швеція 
 Сполучені Штати Америки 

 

 

 

 

17.9

0

0

0

0

42

0.1

0.08

0.05

0.05

Україна

Білорусь

Російська Федерація

Республіка Молдова

Регіональні кошти

Профінансовано Нестача Загальна потреба

Контакти: 
Ніна Сорокопуд, Радник із питань громадської інформації, sorokopu@unhcr.org, тел.: +38 044 288-9710 вн.322 
 
Посилання:  
УВКБ ООН в Україні: http://unhcr.org.ua/en   Twitter: www.twitter.com/UNHCRUkraine  
Facebook: www.facebook.com/UNHCRKyiv  UNHCR Flickr: https://www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine  
             

http://www.drc.dk/home/
http://krymsos.com/
http://crimea-diaspora.org/
http://www.helpage.org/
http://www.iom.org.ua/
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.osce.org/
http://www.clovekvtisni.cz/en
http://www.savethechildren.org.uk/
http://www.unicef.org/ukraine/
http://www.unfpa.org.ua/eng/unfpa_in_ukraine.html
http://vostok-sos.org/
mailto:sorokopu@unhcr.org
http://unhcr.org.ua/en
http://www.twitter.com/UNHCRUkraine
http://www.facebook.com/UNHCRKyiv

