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СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ УВКБ ООН 
1 – 21 травня 2015 року

ОСНОВНІ ПИТАННЯ 
 Загальний огляд ситуації: Загалом ситуація у сфері безпеки є критичною. 

Збройні сутички протягом звітного періоду поступово посилювались, проте 
без змін у лінії розмежування. Продовжуються дипломатичні заходи щодо 
політичного врегулювання конфлікту. 

 Проблеми у сфері правового захисту: Ключовим питанням залишається 
свобода пересування через лінію розмежування. Останнім часом ВПО 
повідомляли про брак інформації щодо подовження державної фінансової 
підтримки, а також про процедуру перевірки адреси тимчасової реєстрації.  

 Зміни у сфері законодавства: Верховна Рада України прийняла у першому 
читанні Проект закону № 2166 “Про внесення змін до деяких законів 
України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб”. 

 Надання допомоги: Починаючи з 30 квітня, УВКБ ООН надало 
непродовольчу допомогу 6 300 особам на непідконтрольних Уряду 
територіях. Ще 300 непродовольчих наборів були надані особам, що 
проживають на підконтрольній території. Виконавчий партнер УВКБ ООН 
«People in Need» передала будівельні матеріали 22 родинам. 

 

“Я хочу, щоб моя донька мала дім”. 25-річна Юлія з маленькою дочкою Вікторією і 
чоловіком залишили свій дім у селі Золоте Луганської області у серпні минулого року 
через посилення бойових дій. Після введення режиму припинення вогню Юлія з родиною 
повернулись додому. Виявилось, що будинки зруйновані, школи спустошені, а вугільна 
шахта, де працював батько Вікторії, закрита. УВКБ ООН надало непродовольчу 
допомогу цій родині, а також іншим особам, що повернулись до села. Фото: УВКБ ООН 
Україна/ Маріо Павловіч 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 

 
   

  

1 283 700 
зареєстрованих внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО), з них: 

 
 

770 400 
пенсіонерів 

 
   

298 100 
осіб працездатного віку 

 
  

161 200 
дітей 

 
 

54 000 
осіб з інвалідністю 
 
Джерело: Міністерство 
соціальної політики України 

ФІНАНСУВАННЯ 

$ 41,5 млн  

 

ПРІОРИТЕТИ 
 В рамках Плану гуманітарного 

реагування ООН очолювати 
Кластери  з питань захисту та 
Кластер з питань житла і 
непродовольчої гуманітарної  
допомоги для підтримки ВПО. 

 Підтримувати Уряд у 
призначенні центрального 
органу у справах ВПО. 

 Співпрацювати з Урядом для 
покращення системи реєстрації, 
особливо щодо питань пенсій і 
соціальних виплат. 

 Сприяти свободі пересування і 
гуманітарному доступу. 
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ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ 

Робочий контекст 
На тлі відзначення Дня перемоги 9 травня ситуація на місцях залишалася критичною і характеризувалася загостренням 
збройного конфлікту із постійним зростанням кількості порушень режиму припинення вогню. Почастішали сутички уздовж 
лінії розмежування із серйозними бойовими діями на півночі і заході від Донецька, на півночі і заході від Луганська та на 
півночі і сході від Маріуполя. Незважаючи на посилення бойових дій, лінія зіткнення не перемістилась із часу захоплення 
Дебальцевого неурядовими силами в середині лютого. У районах, де наразі посилились сутички, бойові дії велися і раніше, 
тому значного збільшення кількості ВПО не спостерігається. В цілому, ситуація у сфері безпеки залишається вкрай 
напруженою, що зумовлює і зменшення кількості осіб, які повертаються в зону конфлікту. 

Продовжуються дипломатичні заходи із врегулювання ситуації, так у Мінську 6 травня відбулось засідання Тристоронньої 
контактної групи, що складається із високопосадовців з України, Російської Федерації та діючого Голови ОБСЄ. Це перше таке 
засідання з часу підписання угоди про припинення вогню 12 лютого.  

Станом на 13 травня Міністерство соціальної політики України повідомляє про 1 283 700 зареєстрованих ВПО. З 27 квітня це 
число збільшилось на 28 тисяч осіб. Порівняно невисока кількість нових реєстрацій ВПО зумовлена радше відзначенням 
державних свят, аніж покращенням ситуації у зоні конфлікту.  

Кількість перетинів лінії розмежування зменшилась у порівнянні із Великодніми святами,  зокрема скоротилося число осіб, 
що повертаються. Хоч ВПО скаржаться на обмежену кількість  можливостей для працевлаштування, їх перспективи на 
територіях, що не контролюються українською владою, не набагато кращі. Економічна ситуація переселенців погіршується 
через збільшення витрат, особливо на продукти харчування, що подорожчали у 3-4 рази з листопада 2014 року. Продукти та  
товари щоденного вжитку коштують принаймні вдвічі дорожче, аніж на контрольованих територіях. Найчастіше особи 
повертаються на неконтрольовані території, щоб доглянути за членами родини, які не можуть залишити домівку, або ж щоб 
слідкувати за своїм майном. ВПО по-різному вирішують це питання, наприклад, відправляють до неконтрольованих 
територій окремих членів родини, які приглядають за власністю. Також надходить інформація про родини, що залишаються 
на неконтрольованих територіях, в той час як годувальник їде за кордон, щоб заробляти кошти і надсилати їх додому. 

Розміщення внутрішніх переселенців можна розподілити на три типи: проживання в колективних центрах, проживання у 
приймаючих родинах/надане волонтерами та самостійна аренда житла. Переважна більшість живе у приймаючих родинах 
або у волонтерів. Залишається незрозумілим, як довго це зможе продовжуватися, враховуючи виснаження ресурсів 
приймаючих громад. Оскільки конфлікт набуває затяжнного характеру, більшість ВПО, вірогідно, доведеться  ще раз 
змінювати місця проживання у пошуках більш тривалих рішень. 

Голова Луганської ОДА підписав розпорядження про обмеження руху певних видів транспортних засобів через лінію 
розмежування, яке набуло чинності 1 травня. Співробітники УВКБ ООН спостерігають перед блокпостами на лінії 
розмежування великі черги з вантажівок, які, зокрема, перевозять продукти харчування. Це рішення у поєднанні із 
існуючими обмеженнями створило серйозні перешкоди для свободи пересування та може негативно вплинути на 
можливості гуманітарного доступу. УВКБ ООН уважно відстежує подальший розвиток ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переселення до інших країн 
УВКБ ООН продовжує моніторинг ситуації із біженцями в сусідніх країнах. За даними урядових джерел в 
приймаючих країнах загальна кількість осіб, які шукають притулку та інших форм легального перебування в 
сусідніх країнах, на даний момент складає 845 800 осіб. Більшість з них перебувають у Російській Федерації 
(699 400 осіб) та в Білорусі (81 070 осіб). 
Спостерігачі місії ОБСЄ на блокпостах "Гуково" і "Донецьк" на російсько-українському кордоні повідомляють, 
що ситуація залишається спокійною. Після періоду інтенсивного руху загальний транскордонний рух 
скоротився на обох пунктах пропуску. І далі спостерігається тенденція до збільшення кількості осіб, що 
повертаються в Україну, зумовлена підписанням угоди про припинення вогню 12 лютого. 

Із початку кризи 3 648 осіб звернулись із проханням про надання статусу біженця у Німеччині, 3 350 у Польщі, 
2 956 в Італії, 1 851 у Швеції, 1 763 у Франції, 200 в Молдові, 50 в Румунії, 50 в Угорщині та 20 у Словаччині, 
відповідно до даних державних органів в приймаючих країнах. 

Джерело інформації: Державні органи приймаючих сторін 
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Досягнення  

 Захист1 
Кластер з питань захисту 

 Кластер з питань захисту, роботу якого координують УВКБ ООН та УВКПЛ ООН, займається розробкою міжвідомчого 
плану дій на випадок надзвичайної ситуації під головуванням УКГП ООН. У Києві та регіонах відбулося декілька зустрічей 
для обговорення рівня підготовки та заходів реагування з боку партнерів, що працюють у сфері захисту, а також їхніх 
можливостей та фінансових потреб. Партнери у сфері правового захисту проаналізували потенційні ризики для кількох 
груп населення -  ВПО, приймаючих громад, що проживають на лінії розмежування, та мирного населення, що не може 
залишити зону конфлікту. Аналіз вказує на необхідність використання різних підходів на підконтрольних і 
непідконтрольних територіях, оскільки гуманітарний доступ, швидше за все, буде обмежений у непідконтрольних 
районах. Рівень готовності органів державної влади України, а також де-факто влади на непідконтрольних територіях 
залишається невідомим. 

 Координатори Кластера з питань захисту з УВКБ ООН та УВКПЛ ООН відвідали Харків та Дніпропетровськ з 5 до 8 травня. 
Метою візиту було представити роботу Кластера на місцевому рівні, роз’яснити, як саме робота на місцях впливає на 
функціонування Кластера, а також почути від партнерів, як саме Кластер може надати їм ефективну підтримку. Партнери, 
що працюють у сфері захисту, відзначають необхідність адвокації на найвищому рівні таких питань, як обмеження 
свободи пересування та реєстрація ВПО. Також партнери підкреслили потребу у посиленні координації та спільному 
аналізі недоліків з метою ефективнішого реагування на проблеми у сфері захисту при їх виникненні. Волонтерські 
організації, які залучені до евакуації мирного населення з зони конфлікту, наголосили на необхідності розробки 
рекомендацій і подальшої підтримки у контексті підготовки плану дій на випадок надзвичайної ситуації, особливо у 
сферах фінансування і щодо транспортних питань. 
 

Досягнення, вплив і визначені потреби 

 19 травня після числених заходів у сфері законодавчої діяльності з боку УВКБ ООН, його виконавчого партнера 
ВО “Право на захист” та представників громадянського суспільства, Парламент прийняв у першому читанні 
проект закону № 2166 “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”. Проект закону передбачає наступні зміни: визначення ВПО 
поширюється на осіб без громадянства і іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання; документальне 
підтвердження, необхідне для реєстрації у якості ВПО, передбачає наявність документа, що підтверджує 
місце попереднього проживання. Обробка заявок від ВПО, що не мають паспортів чи посвідок на 
проживання, займатиме 15 робочих днів; відміняється необхідність реєструвати поточне місце проживання в 
Державній міграційній службі; є покращення в реєстрації ВПО службами зайнятості; проектом закону 
передбачається розірвання попередніх трудових договорів в односторонньому порядку. Окрім того, довідка 
ВПО буде безстроковою; повернення повинне відбуватись виключно на добровільній основі; ВПО мають 
право на об’єднання родини, а також на отримання інформації про зниклих членів родини. 

 Співробітники польових офісів УВКБ ООН повідомляють про ряд проблемних питань, які спостерігаються на 
місцях після набрання чинності Постановою КМУ № 212 від 23 квітня про продовження строку надання 
державної грошової допомоги ВПО. Більшість офісів повідомили, що ВПО не володіють достатньою 
інформацією про процес надання допомоги. Виявилось, що департаменти соціального захисту населення на 
обласному рівні впроваджують постанову по-різному. Деякі з них ставлять на довідку ВПО печатку про 
продовження терміну дії, в той час як інші стверджують, що продовження відбувається автоматично і довідка 
є безстроковою. Також надходить інформація про великі черги біля департаментів соціального засисту 
населення, оскільки ВПО намагаються продовжити дію своїх довідок. 

 Однією із проблем для ВПО також став брак інформації та розбіжності у практичному впровадженні 
Постанови №79 про підтвердження адреси проживання. В той час як у Дніпропетровській області перевірка 
адрес проводилась активно, в інших регіонах вона не відбулась, хоч впровадження Постанови мало 
закінчитися до 18 травня. У деяких населених пунктах співробітники ДМС відвідують ВПО за зазначеними 
адресами проживання, в інших - ВПО самі повинні з’явитись у найближче відділення ДМС для підтвердження 
адреси. У багатьох відділеннях ДМС бракує персоналу для проведення перевірок місць проживання ВПО. В 

                                                           
1 International Protection Considerations Related to the Developments in Ukraine – Update II 
www.refworld.org/docid/54c639474.html 

http://www.refworld.org/docid/54c639474.html
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інших населених пунктах у відділеннях ДМС формуються великі черги, оскільки ВПО повинні з’явитись у 
найближче відділення ДМС для підтвердження місця їхнього проживання. Персоналу відділень бракує 
ресурсів, а також точних інтрукції щодо процедур. 

 7 травня набрала чинності Постанова КМУ № 428-р про населені пункти в зоні конфлікту, яка вносить зміни до 
Постанови № 1085-р від 7 листопада 2014 року. Перелік населених пунктів, в яких Уряд України тимчасово не 
має контролю (тобто неконтрольовані території) або які він контролює лише частково (тобто лінія 
розмежування), було замінено наступними переліками:  
a) Перелік населених пунктів на території, неконтрольованій Україною, що включає 108 населених пунктів, 
(додатково до населених пунктів у Амвросіївському, Старобешівському та Шахтарському районах Донецької 
області; а також у Антрацитівському, Краснодонському, Лутугинському, Перевальсьвому, Старосербському, 
Свердловському районах Луганської області). 
б) Перелік населених пунктів, що знаходяться вздовж лінії розмежування, який налічує 62 поселення. 

 У Сєвєродонецьку 13 травня було проведено захід для представників місцевої влади, медіа та населення, де 
було презентовано і обговорено дані, отримані в рамках Спільної оцінки, що її проводило УВКБ ООН. До 
обговорення приєдналися понад 50 осіб, включаючи Заступника губернатора Луганської області, 
представників партнерських організацій та 30 ВПО. Того ж дня такий самий захід відбувся у Донецьку. 
Проведення Спільної оцінки разом із ВПО має на меті збір інформації щодо ризиків у сфері правового захисту, 
з якими стикаються ВПО, причин їх виникнення та варіантів вирішення, які пропонують самі ВПО. Результати 
даної оцінки буде враховано при формуванні стратегії вирішення проблем у сфері захисту для східної України. 

 Попередні звіти про Спільну оцінку з Сєвєродонецька, Дніпропетровська і Харкова були передані для 
ознайомлення ключовим партнерам, звіт з Донецька наразі перебуває на фінальній стадії підготовки. 
Співробітники УВКБ ООН у Києві розпочали процес проведення Спільної оцінки з підготовчого семінару 14-15 
травня, який відвідали 45 представників місцевої влади та гуманітарних організацій, які визначили ключові 
теми і проблемні питання у сфері захисту. Заходи зі Спільної оцінки у Маріуполі почнуться з 1 червня. 

 Виконавчий партнер УВКБ ООН, організація “Крим SOS” продовжує надавати ВПО правову допомогу та 
консультації у Києві, центральних та західних регіонах України. Основні питання, які підіймають ВПО під час 
таких консультацій, стосуються продовження дії довідок ВПО, перетин лінії розмежування, а також 
адміністративного кордону з АР Крим.  

 

 Житло і непродовольча допомога 
Кластер з питань житла і непродовольчої допомоги у надзвичайних ситуаціях 

 Кластер з питань житла і непродовольчої допомоги, очолюваний УВКБ ООН, підготував зведену інформацію 
про основні потреби та надану допомогу. 

 Кластер наразі займається розробкою плану дій на випадок надзвичайної ситуації, що є частиною 
міжвідомчого плану реагування, який готує УКГП ООН. На його основі буде розроблено план роботи Кластера. 
Кластер формує перелік складів партнерських організацій, наявних залишку на цих складах і контактних даних 
відповідальних осіб у рамках підготовки до можливого загострення ситуації. 

 Організація REACH, партнер Кластера, розпочинає опитування, що охоплюватиме 2 800 респондентів у 
Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Це опитування необхідне для 
консолідації даних, що використовуватимуться за основу при плануванні надання допомоги у сфері житла, 
непродовольчих товарів та фінансової допомоги. Це буде наймасштабніше опитування такого формату, 
проведене для оцінки ситуації в Україні. 
   

http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/factsheet_april_2015_final.pdf
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“Це було жахливо. Вони падали скрізь,” - Лариса, мешканка Слов’янська, показує своє подвір’я. Один із снарядів влучив 
прямо в її будинок, пробивши у стіні отвір на рівні людського зросту. “Це сталось минулого року, якраз на свято Трійці. 
Ми й досі живемо у друзів. Але щойно відремонтуємо дах - повернемось додому”. Партнер УВКБ ООН, організація “People 
in Need” надала будівельні матеріали для ремонту житла 22 родинам у Слов’янську, Краматорську та Закітному 
Донецької області. Фото: People in Need/Роман Лунін 

Досягнення, вплив і визначені потреби 

 Протягом звітного періоду УВКБ ООН надало допомогу у сфері житла і непродовольчих товарів більш ніж 6 
тисячі осіб на територіях, які не контролюються українською владою. На підконтрольних Уряду територіях 
УВКБ ООН надало набори на випадок надзвичайної ситуації (ковдра, спальний мішок, постільна білизна, набір 
рушників, гігієнічний набір, продукти харчування, каністра і відро) 300 особам в селі Золоте, що у Луганській 
області, на лінії розмежування. УВКБ ООН також надало будівельні матеріали представникам Норвезької ради 
у справах біженців (НРБ) для проведення термінових ремонтних робіт у цьому ж селі. Виконавчий партнер 
УВКБ ООН, організація “People in Need”, надала будівельні матеріали для ремонту житла 22 родинам у 
Слов’янську, Краматорську та Закітному Донецької області. 

 На непідконтрольних територіях відділення товариства Червоного Хреста у Луганську надало 4 000 ковдр, 1 
750 курток та будматеріали для невідкладного ремонту (плівка та брезент) від УВКБ ООН 4 тисячам 
отримувачів у Луганську, а також у Краснодоні, Новосвітлівці, Хрящуватому, Лутугиному, Алчевську. Дві 
вантажівки з вантажем у 26,8 тон непродовольчих товарів від УВКБ ООН (кухонне приладдя, ковдри, плівка та 
відра) прибули до Донецька 7 травня для подальшого розповсюдження серед 2 300 осіб. 

Партнерство 
Заходи гуманітарного реагування на внутрішнє переміщення в Україні координуються міжнародними 
організаціями, Урядом, місцевими та міжнародними неурядовими організаціями. 
 
Ключові партнери у сфері житла і непродовольчої допомоги: Адвентистське агентство з розвитку і допомоги | 
Карітас Україна | Чесна і свята країна | Крим SOS | Данська рада у справах біженців | Агентство з реконструкції і 
розвитку Донбасу | Допомога Дніпра | Угорська міжцерковна агенція | МОМ | Корпус милосердя | Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства | Mіністерство соціальної політики | 
Норвезька рада з питань біженців | People in Need | Save the Children UK | Організація "Спасем Украину" | 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Товариство Червоного Хреста України | ПРООН| Восток SOS 
| Всесвітня єврейська допомога 
Ключові партнери у сфері захисту: Данська рада у справах біженців | Крим SOS | Кримська діаспора | 
Міжнародний комітет Червоного хреста | МОМ | Норвезька рада у справах біженців | УКГП ООН | УВКПЛ ООН 
(ММПЛУ) | ОБСЄ | Державна міграційна служба України | ВО “Право на захист”|Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини | Українська Гельсінська спілка з прав людини | ЮНІСЕФ | ПРООН |   

http://www.adra.org/site/PageServer
http://www.caritas-ua.org/index.php?lang=en
https://www.facebook.com/pages/Ð�Ñ�Ð¾Ð¼Ð°Ð´Ñ�Ñ�ÐºÐ°-Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ñ�Ð·Ð°Ñ�Ñ�Ñ�-Ð§ÐµÑ�Ð½Ð°-Ñ�-Ñ�Ð²Ñ�Ñ�Ð°-ÐºÑ�Ð°Ñ�Ð½Ð°/154883207995677?sk=photos_stream
http://krymsos.com/
http://www.drc.dk/home/
http://www.ard.org.ua/
http://www.ard.org.ua/
https://www.facebook.com/helpdnieper
http://www.segelyszervezet.hu/en/ukraine-humanitarian-assistance
http://www.iom.org.ua/
http://minregion.gov.ua/
http://minregion.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/control/en/
http://www.nrc.no/
http://www.clovekvtisni.cz/en
http://www.savethechildren.org.uk/
http://www.helpua.center/
http://mns.gov.ua/
http://www.redcross.org.ua/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home.html
http://vostok-sos.org/
https://www.wjr.org.uk/
http://www.drc.dk/home/
http://krymsos.com/
http://crimea-diaspora.org/
http://www.redcross.org.ua/eng/index.php?pageid=13
http://www.iom.org.ua/
http://www.nrc.no/
http://www.unocha.org/
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.osce.org/
http://dmsu.gov.ua/
http://www.ombudsman.gov.ua/en/
http://www.ombudsman.gov.ua/en/
http://helsinki.org.ua/en/
http://www.unicef.org/ukraine/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home.html
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ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ 
УВКБ ООН надзвичайно вдячне донорам за фінансову підтримку, особливо тим, хто вже зробив внесок у 
підтримку діяльності УВКБ ООН у 2015 році в цілому та у фінансування конкретних програм. Загалом фінансові 
потреби УВКБ ООН на 2015 рік для реагування на ситуацію в Україні складають 41,5 мільйона доларів США, 
відповідно до Запиту про додаткове фінансування. Ця сума покриває фінансові потреби УВКБ ООН у сфері 
надання допомоги особам, переміщеним внаслідок конфлікту в Україні, а також тим, хто виїхав у Білорусь чи 
Молдову. Наразі отримано 36% від необхідної суми. 
 
Донори, що зробили внески: Фінансування (мільйони дол. США) 

Загалом було надано 14,9 мільйона 

 

 Канада 

 Данія 

 Естонія 

 Європейський Союз 

 Фінляндія 

 Німеччина 

 Греція 

 Італія 

 Приватні донори 

 США 

 

 

 

  

 

Контактна особа: 
Ніна Сорокопуд, Радник з питань громадської інформації, sorokopu@unhcr.org, Тел.: +38 044 288-9710 вн.116 
 
Посилання: 
Веб-сайт УВКБ ООН в Українї: http://unhcr.org.ua/en Twitter: www.twitter.com/UNHCRUkraine Facebook: www.facebook.com/UNHCRKyiv
              
  

http://www.unhcr.org/54d3923b9.html
mailto:sorokopu@unhcr.org
http://unhcr.org.ua/en
http://www.twitter.com/UNHCRUkraine
http://www.facebook.com/UNHCRKyiv
http://www.facebook.com/UNHCRKyiv
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