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Україна 
 01-31 травня 2017 року 

 

Огляд ситуації: Ситуація  з 

безпекою залишалася 

нестабільною у зв’язку зі 

зростанням насильства на лінії 

розмежування в Луганській 

області. 

 Проблеми у сфері захисту: 

Народні депутати представили 

новий законопроект про статус  

непідконтрольних уряду 

територій. 

 Надана допомога: У травні 

2017 р. УВКБ ООН надало 

невідкладну допомогу з 

житлом та непродовольчу 

допомогу більш ніж 10100 

людям. 

 
 
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

39,200 
осіб отримали допомогу з житлом та НПД від УВКБ ООН 

та партнерів у 2017 р. 
 

8,500 
ВПО та осіб під загрозою переміщення отримали 

правову допомогу від партнерів УВКБ ООН у 2017 р. 
 

1,700 
домогосподарств на сході України отримали допомогу з 

житлом у 2017 р. 

  ФІНАНСУВАННЯ (СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 Р.) 

37.7 млн. дол. США 
необхідні для надання допомоги в Україні 

 
   

  

  

  УКРАЇНА: ВНУТРІШНЄ І ЗОВНІШНЄ* ПЕРЕМІЩЕННЯ 

Приймаючі країни 
 

1,593,46
6427,240

9,615
9,319
4,278
3,495
3,148

Україна…

Німечч…

Польща

Швеція

 
*Дані про зовнішнє переміщення засновані на загальній кількості 

шукачів притулку з України з початку конфлікту в Україні за даними 

відповідних державних органів влади 

**Зареєстровані ВПО за даними Міністерства соціальної політики  

України (станом на 8 червня 2017 р.).  

 

Отримано 

20% 

7.7 млн. 

Не отримано 80% 

30 млн. 
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Інформація про досягнення 
 
Робочий контекст 
Протягом травня ситуація з безпекою на лінії розмежування залишалася 

нестабільною – згідно до звіту Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, 

кількість випадків порушення режиму припинення вогню коливалася протягом 

місяця. Бої, в основному, відбувалися на півночі Донецької області між КПВВ 

«Майорське» та «Мар’їнка» на лінії розмежування, а також на сході від Маріуполя, в 

той час як погіршувалася ситуація на луганській ділянці лінії розмежування 

Щонайменше 5 мирних жителів стали жертвами конфлікту протягом звітного 

періоду. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) відмітило 

зростання кількості мирних жертв на 120 відсотків у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року. У залежності від інтенсивності бойових дій, щотижня на 

підконтрольній уряду території (ПУТ) східної України зазнають руйнувань у 

середньому від 20 до 140 будинків. Наявність вибухонебезпечних залишків війни 

поблизу лінії розмежування несе в собі загрозу для громадянського населення, 

позбавляючи людей засобів існування та призводячи до їхньої загибелі. 

Гуманітарна ситуація, яка склалася на сході України, висвітлена у Гуманітарному 

бюлетені ОКГП ООН. 

 

 

 31 травня, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, УВКБ ООН представило ілюстровану книгу під 

назвою “Дітям про Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю”. Через тривалий конфлікт на сході 

України, майже 58 тисячам людей з інвалідністю довелося полишити свої домівки, а близько 320 тисяч 

залишаються у зоні конфлікту в Донецькій та Луганській областях. Фото Антона Федорова, УВКБ 

ООН 

http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/321096?download=true
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ukraine-humanitarian_bulletin_may_2017_issue-18.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ukraine-humanitarian_bulletin_may_2017_issue-18.pdf
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Досягнення 

 

 
ЗАХИСТ  

 

Кластер з питань захисту 

■ Спеціалісти Кластера з питань захисту, керованого УВКБ ООН, провели 

семінар з координації захисту та управління інформацією на непідконтрольній 

уряду території (НПУТ) Донецької області. У заході взяли участь 26 

представників 11 організацій. Метою семінару було розширення знань 

партнерів Кластера з питань захисту про роль Кластера та його інформаційні 

продукти та інструменти, включаючи 5W та онлайн-панель, а також сприяння 

більш ефективному збору даних та звітності.  

■ Координатор Кластера з питань захисту здійснив польові місії до Донецька та 

Луганська з метою проведення зустрічей робочих груп з питань захисту, 

тренінгів і зустрічей з партнерами. 

■ 17 травня 2017 р. представники Кластера з питань захисту провели тренінг на 

тему гуманітарних принципів і принципів захисту для працівників Київського 

міжнародного інституту соціології (КМІС), які за контрактом з Всесвітньою 

продовольчою програмою (ВПП) мають провести оцінку продовольчої безпеки 

у Донецькій та Луганській областях. Метою тренінгу було ознайомлення 

працівників з гуманітарними принципами, а також надання інформації про   

методику проведення співбесід, яка враховує питання захисту.  У тренінгу 

взяли участь 15 інтерв’юерів та працівників ВПП.  

■ Більше інформації про діяльність Кластера з питань захисту можна  знайти в 

Інформаційному бюлетені за травень 2017 р. 

 

Досягнення, практичні результати та виявлені потреби 

■ Народні депутати представили новий законопроект про статус непідконтрольних 

уряду територій. На даний момент на черзі на розгляд Верховної Ради 

перебувають три таких законопроекти. Законопроект № 6400 “Про тимчасово 

окуповану Російською Федерацією територію України” містить декілька спірних 

положень, таких як заборона виплати пенсій особам, які проживають на НПУТ. 

Два альтернативні законопроекти (№ 6400-1 і № 6400-2), до яких надавало 

коментарі УВКБ ООН,  захищають права пенсіонерів на НПУТ і полегшують 

доставку гуманітарної допомоги.  

■ УВКБ ООН активно співпрацювало з 5 колективними центрами у Києві й Одесі з 

метою знаходження альтернативних житлових рішень для жителів цих центрів. 

Первісні результати показують, що приблизно 70 відсотків ВПО (з числа 206 осіб) 

готові переїхати з колективних центрів за наявності довгострокових рішень. Вони 

не розраховують на програми фінансування оренди житла, побоюючись 

hhttps://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2017_05_protection_cluster_factsheet_ua.pdf
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тимчасовості подібних програм. Поточний підхід до знаходження альтернативних 

рішень – спілкування безпосередньо з ВПО про те, де вони хотіли б жити та 

інтегруватися. Представники УВКБ ООН разом з жителями колективних центрів 

відвідували потенційні нові місця для проживання, проводили зустрічі з главами 

органів місцевої влади, де розповідали про ситуацію, в якій опинилися ВПО, роль 

УВКБ ООН, а також про те, як можуть розвиватися проекти УВКБ ООН, якщо 

місцева влада погодиться приймати ВПО. На даний час, село Змітнів та місто 

Переяслав-Хмельницький погодилися приймати ВПО. УВКБ ООН розглядає 

можливість ремонту деяких кімнат у соціальному житлі у Переяславі-

Хмельницькому шляхом реалізації проектів швидкої дії. 

■ За підтримки Бюро Європи УВКБ ООН, представництво агентства в Україні 

організувало семінар з питань судової співпраці з правовими суб’єктами України. 

Партнери показали приклади стратегічно важливих судових процесів, пов'язаних 

з наданням притулку та доступу на територію, виплатою пенсій, компенсацією за 

пошкоджений/зруйнований житловий будинок та з іншими проблемами ВПО. 

Українські справи, ймовірно, стануть значним внеском до судової практики 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо питань, пов'язаних з ВПО. Тому 

для УВКБ ООН важливо тісно співпрацювати з українськими правоохоронними 

органами у цих справах. 

■ У травні 2017 р. УВКБ ООН та його партнери надали понад 1,300 юридичних 

консультацій, а також консультації з питань захисту для близько 6,500 ВПО та 

людей під загрозою переміщення. Понад 2,000 людей, включаючи 400 дітей, 

пройшли тренінги з розвитку громад, прав людини, та розвитку потенціалу. На 

підконтрольній уряду території представники гуманітарної місії «Проліска», 

партнер УВКБ ООН, провели 603 консультації щодо індивідуальних випадків, 

1,550 інформаційних консультацій, 2,021 індивідуальну консультацію та 728 

групових консультацій. Ромський жіночий фонд «Чіріклі»  провів 17 юридичних 

консультацій. ГО «КримSOS» надала 591 юридичну консультацію з приводу 

громадянських документів, цільової фінансової допомоги, адміністративних 

послуг, житла, соціальної допомоги та свободи пересування. Ця організація також 

провела 364 соціальні консультації з питань соціальної, гуманітарної та медичної 

допомоги. ГО «Десяте квітня» надала 91 юридичну консультацію. Норвезька 

рада у справах біженців (NRC) надала консультативні послуги 630 особам і 

юридичну підтримку 35 особам. Основні проблеми включали свободу 

пересування, пенсії, спадщину, громадянську документацію та цільову допомогу 

для ВПО.  

■ На непідконтрольній уряду території Донецької області партнери УВКБ ООН 

надали 327 інформаційних консультацій, 214 загальних консультацій, 615 

юридичних консультацій, а також групові та індивідуальні психологічні 

консультації для 1 454 осіб. Мобільні групи здійснили 132 домашні візити, завдяки 

яким отримали допомогу 1 479 осіб. Основні озвучені проблеми стосувалися 



 
 

 
 

OPERATIONAL UPDATE  >  Ukraine  /  01-31 May 2017 

 www.unhcr.org 5 

 

гуманітарної допомоги, громадянських документів, соціальної допомоги, житла, 

землі та власності, перетинання лінії розмежування, а також стресу та тривоги, 

викликаних конфліктом. 400 школярів взяли участь у 6 тренінгах з прав людини. 

На непідконтрольній уряду території Луганської області представники УВКБ ООН 

провели 17 загальних консультацій та 32 консультації по телефону. Основні 

проблеми стосувалися цивільної документацію, житла, землі та власності та 

гуманітарної допомоги. 
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ЖИТЛО ТА НЕПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА  

 

Кластер з питань житла та непродовольчих товарів 

■ Кластер з питань житла та непродовольчих товарів, керований УВКБ ООН та 

організацією «Людина в біді», зафіксував збільшення кількості нових 

пошкоджених будинків уздовж лінії розмежування. Спеціалісти кластера 

проводили моніторинг рівня руйнувань згідно до документу «Технічна записка. 

Шкала оцінки загострення ситуації». Якщо конфлікт продовжиться у поточних 

масштабах, похибка початкового прогнозу кластера щодо нових руйнувань 

складатиме приблизно 577 домогосподарств, а в сумі станом на грудень 2017 

року кількість пошкоджених будинків складе понад 1000. Згідно до графіку 

(див. Додаток 1), сукупні руйнування на підконтрольній уряду території вже 

перевищили попередні розрахунки Кластера з питань житла і призводять до 

виснаження ресурсів гуманітарних організацій. 

■ У травні цього року, у співпраці з кількома агентствами, Кластер з питань 

житла зібрав дані про поточний стан колективних центрів по всій Україні. 

«Людина в біді», Данська рада у справах біженців, Stabilization Support 

Services та УВКБ ООН спільно з командою Кластера з питань житла 

здійснювали телефонні дзвінки, візити та спілкувалися безпосередньо з ВПО 

та керівниками колективних центрів. Дослідження виявило велику кількість 

випадків закриття центрів з часу оновлення даних у минулому році, в 

основному, через нестачу ресурсів. Кластер з питань житла оприлюднить 

результати моніторингу в червні 2017 року. 

 

Досягнення, практичні результати та виявлені потреби 

■ У травні 2017 р. понад 10100 осіб отримали допомогу з житлом та непродовольчу 

допомогу (НПД) від УВКБ ООН. НПД і надалі буде дуже важливою у контексті 

вирішення нових нагальних потреб у зоні конфлікту, а також реагування на 

сезонні потреби в районах, де ринки функціонують погано. На підконтрольній 

уряду території УВКБ ООН надало допомогу з ремонтом 206 домогосподарствам 

у Балаклеї, що у Харківській області, після вибухів на складах боєприпасів. У 

Донецьку УВКБ ООН надало НПД та одяг 839 особам, а також доставило вугілля 

445 домогосподарствам у населених пунктах біля лінії розмежування на схід від 

Маріуполя. УВКБ ООН також передало аварійні НПД-комплекти у громадські 

центри в Авдіївці, Мар’їнці та Маріуполі, якими опікується партнерська 

гуманітарна місія "Проліска". Маріупольський центр соціальних послуг 

розповсюдив НПД від УВКБ ООН для 450 чоловік. У Луганській області УВКБ 

ООН проконтролювало доставку 452 тон вугілля в населені пункти Комишне, 

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/technical_note_on_scale_of_emergency_final_ukr.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/technical_note_on_scale_of_emergency_final_ukr.pdf
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Пшеничне, Попасна та Золоте-3. УВКБ ООН також надав Норвезькій раді у 

справах біженців будівельні матеріали для розповсюдження в цьому районі. 

■ На непідконтрольній уряду території Донецької області, УВКБ ООН та його 

партнери допомогли з ремонтом 271 домогосподарству біля лінії розмежування. 

На непідконтрольній уряду території Луганської області представники УВКБ ООН 

видали НПД близько 400 ВПО, які живуть поруч з лінією розмежування. УВКБ 

ООН також доставило 12 672 продуктових наборів від ВПП, 3546 гігієнічних 

наборів від ЮНІСЕФ, та 114 968 наборів пелюшок від МОМ. 

 

Партнерська співпраця 
 

■ Гуманітарне реагування на ситуації з внутрішнім переміщенням в Україні є 

спільною роботою міжнародних організацій, Уряду, місцевих та міжнародних ГО. 

■ УВКБ ООН підписало Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством з питань 

тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Даним 

меморандумом встановлюються рамки співробітництва та координації, 

спрямованих на максимізацію спільного потенціалу з надання допомоги ВПО. 

■ УВКБ ООН працює спільно з десятьма партнерами-виконавцями та іншими 

партнерами, які допомагають ВПО шляхом надання захисту і правової допомоги, 

розробки нормативно-правової бази та нарощування потенціалу, розподілу 

матеріалів для аварійного ремонту житла і непродовольчих товарів. УВКБ ООН 

очолює Кластер з питань захисту та є співочільником Кластера з питань житла та 

непродовольчої допомоги разом з організацією «Людина в біді». 

http://mtot.gov.ua/
http://mtot.gov.ua/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE1MzgwYWItMmU5OS00NWE3LTk2YzgtOTcwMGVkMWFiNDg5IiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
https://www.clovekvtisni.cz/en
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Фінансова інформація 

 

Загалом отримано внесків на суму 7,7 млн. дол. США, включаючи 3,3 

мільйони на допомогу з ситуацією на сході України. 

 

УВКБ ООН висловлює подяку донорам за надзвичайно важливу підтримку нашої 

роботи, а також тим донорам, які внесли свій вклад в програми УВКБ ООН з 

нецільового та цільового фінансування. 

 

 

Отримані кошти (в мільйонах доларів США) 

 

3.6

1.11

0.74

0.64

0.53

0.5

0.33

0.21

Сполучені Штати Америки

Швеція

Канада

Європейський Союз

Німеччина

Приватні донори

Японія

Естонія
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Зовнішні зв’язки / зв’язки з донорами 
 

Особлива подяка основним донорам необмежених та регіональних коштів у 

2017 році  

Сполучені Штати Америки (95 млн. дол.) | Швеція (76 млн. дол.) | Нідерланди (52 

млн. дол.) | Норвегія (41 млн. дол.) | Приватні донори з Іспанії (24 млн. дол.) | Данія 

(23 млн. дол.) | Австралія (19 млн. дол.) | Канада (16 млн. дол.) | Швейцарія (15 млн. 

дол.) | Франція (14 млн. дол.) | Німеччина (12 млн. дол.) | Приватні донори з 

Південної Кореї (12 млн. дол.) 

 

Подяка іншим донорам необмежених та регіональних коштів у 2017 році 

Австрія | Алжир | Бельгія | Боснія та Герцеговина | Естонія | Замбія | Індонезія | 

Ірландія | Ісландія | Катар | Коста-Рика | Кувейт | Литва | Люксембург | Мальта | 

Марокко | Монако | Нова Зеландія | Об’єднані Арабські Емірати | Південна Корея | 

Сінгапур | Таїланд | Туреччина | Уругвай | Фінляндія | Чилі | Шрі-Ланка | Приватні 

донори 

 

КОНТАКТИ 

Ніна Сорокопуд, Радник з питань  

комунікації та громадської інформації, Україна  

sorokopu@unhcr.org, тел.: +38 044 288-9710 ext.116 

 

ПОСИЛАННЯ 

УВКБ ООН в Україні :http://www.unhcr.org.ua/uk - 

Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine Facebook:www.facebook.com/UNHCRKyiv - 

Flickr:www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine 

 

http://www.unhcr.org.ua/uk
http://www.twitter.com/UNHCRUkraine
http://www.facebook.com/UNHCRKyiv
http://www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine
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Додаток 

1.  
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2.  

 


