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УКРАЇНА 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ УВКБ ООН 
Листопад 2016 р.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ 

 Загальний огляд ситуації: протягом звітного періоду ситуація з безпеки на 
сході України значно 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: Зареєстровано два законопроекти, що стосуються 
участі у виборах. Прийняття цих законів удосконалить можливості участі у 
виборах для ВПО і жителів районів, неконтрольованих урядом. 

 Надана допомога: У жовтні УВКБ ООН надало непродовольчі товари (НПТ) і 
допомогу для термінового ремонту житла понад 2300 особам. УВКБ ООН та 
його партнери надали більше 19500 юридичних, інформаційних і 
психологічних консультацій ВПО та особам, які входять до сфери його 
інтересів. 

 

 
Жінка на велосипеді проїжджає повз старий дерев'яний будинок, зруйнований бойовими діями у 
місті Станиця-Луганська поблизу лінії зіткнення. На тлі триваючого конфлікту в східній частині 
України, села і міста в зоні конфлікту залишаються в тій чи іншій мірі відрізаними — через погані 
дороги, страх, небезпеку та звичайну віддаленість. Багато жителів у цих районах — переважно 
особи похилого віку — відчувають себе покинутими. Деякі з них не можуть виїхати через хвороби, 
бідність або впертість, і тому живуть у місцях, де громадські послуги практично відсутні. Через 
зниження доступності транспорту людям похилого віку важко отримувати пенсії, купувати продукти 
харчування та ліки. У той же час, через протипіхотні міни та непідірвані боєприпаси цим людям 
важко збирати в лісі дрова на зиму. З метою пом'якшення впливу цих факторів, цієї зими УВКБ ООН 
через партнерські організації забезпечить вугіллям і непродовольчими товарами на зиму 5000 
домогосподарств поблизу лінії зіткнення. Фото: УВКБ ООН Україна/Джон Вендл/Луганська 
область 

КЛЮЧОВІ ДАНІ 

1,042,100 
registered Internally 

DisplacedPeople comprising: 

76 відсотків 
осіб, які перетинають лінію 

зіткнення, занепокоєні довгими 

чергами на контрольно-

пропускних пунктах 

 

36 відсотків 
осіб, які перетинають лінію 
зіткнення, занепокоєні 
обстрілами 
 

38 відсотків 
Їдуть із метою відвідання родичів 

 

32 відсотки 
Занепокоєні важкими умовами у 

чергах на контрольно-пропускних 

пунктах 

 

20 відсотків 
Осіб, які їдуть автомобілем, не 

змогли перетнути лінію зіткнення 

через довгі черги 

Джерело: «Фундація.101, 

Дослідження перетину лінії 

зіткнення» (жовтень 2016 р.) 

626,600 
pensioners 

238,200 
of working age 

134,200 
 children 

43,200 
disabled 

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
59%

Профінансовано
41%
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ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ 

Робочий контекст 

СММ ОБСЄ повідомляє понад 1000 щоденних порушень режиму припинення вогню, а в останній час їхня кількість 
перевищувала 2000. Головним чином обстріли відбувалися в гарячих точках у районі Донецького аеропорту — 
Ясинуватої — Авдіївки, неподалік від Горлівки, на дорозі Дебальцеве — Світлодарськ, на схід і північний схід від 
Маріуполя, а також у західній частині Луганської області. 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. 

Головною проблемою є свобода пересування через лінію зіткнення. Коротший час роботи контрольно-пропускних 
пунктів узимку викликає довгі черги, коли людям доводиться чекати 4-6 годин і більше, причому багато з них 
ночують на контрольно-пропускних пунктах. Контрольно-пропускні пункти зараз відкриті з 07:00 до 17:00. 
Затримки головним чином основному відбуваються на контрольно-пропускних пунктах, в контрольованих урядом 
районах, через недостатню пропускну спроможність. Тривалий час очікування підвищує вразливість цивільних осіб 
до ризиків, пов'язаних із конфліктом і несприятливими погодними умовами. Погіршення погодних умов особливо 
ускладнює становище тих, хто чекає перетину лінії розмежування на контрольно-пропускних пунктах, коли 
температура складає приблизно -4 С. На всіх контрольно-пропускних пунктах серйозною проблемою залишається 
відсутність туалетів і питної води. Щоб поліпшити умови для тих, хто чекає на контрольно-пропускних пунктах, УВКБ 
ООН утеплює від негоди укриття, побудовані на контрольно-пропускних пунктах.  

У жовтні, в рамках ініціативи підвищення свободи пересування завдяки підключенню віддалених районів (див. 
карту), УВКБ ООН сприяло запровадженню автобусних рейсів на півночі Донецької області та у зонах Донецької 
області поза урядовим контролем. Серед обслуговуваних категорій — студенти, особи похилого віку та люди з 
особливими потребами. Працівники Місцевого офісу УВКБ ООН у Маріуполі відвідали села Невельське та Гранітне, 
де, за участі місцевих жителів і активістів, провели оцінку потреб. На цих територіях громадський транспорт дуже 
потрібен, але проблеми з безпекою не дають можливості транспортним компаніям запускати там автобусні 
перевезення.  

Важливим питанням залишається ризик виселення ВПО з колективних центрів. 3-го жовтня приблизно 55 ВПО були 
виселені з колективного центру на базі санаторію “Куяльник” у місті Одеса. Деякі з ВПО повернулися до районів 
поза урядовим контролем, хоча деякі з них розповідали, що їхні будинки зруйновані чи пошкоджені. На цей час 
існує приблизно 270 таких колективних центрів, де проживають понад 10000 осіб, а приблизно 700 ВПО загрожує 
ризик виселення і подальше вимушене переселення. УВКБ ООН виступає за стале вирішення житлової проблем 
ВПО, розміщених у тимчасових колективних центрах.  

10-го жовтня УВКБ ООН підписало Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством у справах тимчасово 
окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Меморандум визначає структуру співпраці та координації 
дій, спрямованих на максимальну ефективність УВКБ ООН і Міністерства щодо надання допомоги ВПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1481377 осіб, більшість із яких прибули до Російської Федерації 
(1154212) та Білорусі (148549). 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 7967 заяв про міжнародний захист у Німеччині, 7267 – 
в Італії, 5332 – у Польщі, 3176 – у Франції та 2742 – у Швеції. 

Джерело даних: відповідні національні органи щодо надання притулку 

http://www.osce.org/ukraine-smm/280606?download=true
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/humanitarian_dashboard_august_2016_v6_2.pdf
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Досягнення 

 Захист 1 

Кластер із питань захисту 

 Кластер із питань захисту, керований УВКБ ООН, здійснив місію з моніторингу за ситуацією у сфері захисту в 
колективному центрі “Святі гори” у м. Святогірську, куди було переселено ВПО з обмеженими фізичними 
можливостями, виселених із санаторію в Одесі. Незважаючи на обіцянки органів влади стосовно 
безкоштовного та гідного переселення, ВПО буди змушені платити за перевезення, що не залишило їм 
жодних ресурсів. Крім того, умови в колективному центрі в Святогірську є неналежними — там немає 
опалення, ліфта, немає місця для зберігання продуктів харчування і недостатньо гарячої води. На заклик 
Кластера з питань захисту про допомогу, його численні партнери швидко погодилися забезпечити ці нагальні 
потреби.  

 Кластер із питань захисту брав участь у консультаціях на місцях у Краматорську, Сєвєродонецьку та Донецьку 
в рамках підготовки Огляду гуманітарних потреб, а також у семінарі з питань реагування на гуманітарні 
потреби, організованому УКГП ООН.  

 26 жовтня Кластер опублікував тематичну довідку на тему "Захист людей, які живуть уздовж лінії зіткнення" 
[pdf], де висвітлено основні проблеми захисту та рекомендації. 

 Детальнішу інформацію про діяльність Кластера наведено в Інформаційному бюлетені за жовтень [pdf]. 

 
Досягнення, практичні результати і виявлені потреби 

 21 жовтня було зареєстровано Проект закону № 5305 “Про внесення змін до Закону України про Державний 
реєстр виборців” (щодо вдосконалення деяких положень). Проект має на меті спрощення процесу зміни 
виборчої дільниці (місця голосування) без необхідності зміни реєстрації місця проживання. У 
пояснювальній записці до проекту передбачено, що це повинно спростити доступ до загальнонаціональних 
виборів або референдумів для жителів районів, неконтрольованих урядом.  

 26 жовтня було зареєстровано проект закону № 5310 “Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення відкритості та удосконалення функціонування Державного реєстру виборців”. Проект 
передбачає персональний доступ до даних кожного виборця. Такий доступ дасть можливість змінювати 
дані, пов'язані з участю у виборах, зокрема — адресу голосування — в режимі онлайн. Така послуга має 
поліпшити можливості реалізації політичних прав різними категоріями, в тому числі внутрішньо 
переміщеними особами, осіб з низьким рівнем мобільності та громадянам України, які тимчасово 
проживають за кордоном. Проект передбачає можливість участі ВПО у місцевих виборах. У той же час, 
особисті дані, що містяться в реєстрі, можуть також використовуватися Національним бюро по боротьбі з 
корупцією, Державним бюро розслідувань і Міністерством оборони.  

 Протягом звітного періоду УВКБ ООН і його партнери надали понад 19500 консультацій для ВПО і людей, 
що знаходяться у сфері його інтересів. У районах Донецької області, контрольованих урядом, партнерська 
організація УВКБ ООН “Станція Харків” провела 1966 загальних інформаційних консультації, 586 юридичних 
консультацій, 831 психосоціальну консультацію; соціальні консультації були надані 862 особам, а 
консультації щодо працевлаштування — 138-ми. Партнерська організація УВКБ ООН “Слов'янське серце” 
надала інформаційну допомогу 1090 особам, 738 юридичних консультацій, 669 психосоціальних 
консультацій, 2,079 соціальних консультацій і 287 консультацій щодо працевлаштування. “Проліска” 
провела 4057 інформаційних консультацій, а також надала допомогу в управлінні окремими випадками 
1286 особам. У всіх випадках, більшість консультацій (від 57 до 89 відсотків) було надано жінкам. 
Головними питаннями були гуманітарна допомога, житло, зайнятість, підготовка до зими, відновлення 
соціальної допомоги, громадянської документації, перетин лінії зіткнення, успадкування, опікунство, 
сімейні справи, тривога та депресія.  

                                                           
1 International Protection Considerations Related to the Developments in Ukraine – Update III  
http://www.refworld.org/docid/56017e034.html 

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_10_26_protection_considerations_contact_line_eng_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_10_26_protection_considerations_contact_line_eng_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_10_protection_cluster_factsheet_eng.pdf
http://www.refworld.org/docid/56017e034.html
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 У центральній і західній Україні партнерська організація УВКБ ООН “Крим-SOS” надала 807 юридичних 
консультацій і вторинну юридичну допомогу в 192 випадках.  

 У районах Донецької області, неконтрольованих урядом, партнерська організація УВКБ ООН “Максималь” 
провела 1265 інформаційних консультацій, 362 юридичні консультації, 454 психосоціальні консультації, 312 
соціальних консультацій і 47 візитів мобільних груп. Було проведено п'ять психо-корекційних заходів, до 
яких було залучено 93 дітей. Партнерська НУО “МОСТ” провела 281 інформаційну та 183 психосоціальні 
консультації, 24 юридичні консультації, а також тренінги з професійного розвитку для 266 осіб. Партнерська 
організація УВКБ ООН “Центр розвитку Донбасу” надав 62 юридичні консультації та провів 60 семінарів з 
питань підвищення професійної кваліфікації та особистого розвитку для 467 осіб. Ще 30 осіб пройшли курси 
з будівництва. У районах Луганської області, неконтрольованих урядом, Кластер із питань захисту УВКБ ООН 
провів 30 юридичних консультацій і 32 телефонні консультації. 

 Житло і непродовольчі товари (НПТ) 

Кластер із питань житла та НПТ 

 Кластер із питань житла, очолюваний УВКБ ООН спільно з організацією “Людина в біді” (PiN), брав участь у 
розробці проекту Огляду гуманітарних потреб у рамках підготовки Плану гуманітарного реагування на 2017 
р. Діяльність у 2017 році, заснована на базі даних ушкоджень Кластера, до якої входять понад 21000 адрес у 
районах, контрольованих урядом, включатиме в себе ремонт і структурну модернізацію. Серед 
запланованих заходів — також підготовка до зими, зокрема, надання зимового одягу, палива, ізоляція 
приміщень і установ. Дев'ять агентств почали скоординовану допомогу по підготовці до зими. До кінця 
листопада має бути завершена первісна оцінка потреб, яка має забезпечити виявлення існуючих прогалин. 

 Кластер опублікував технічний опис житлової ситуації в Україні [pdf], висвітливши відповідні рекомендації по 
досягненню довгострокових рішень щодо забезпечення житлом в умовах кризи в Україні. 

 
Досягнення, вплив діяльності та виявлені потреби 

 Протягом звітного періоду УВКБ ООН надало НПТ і матеріали для ремонту понад 2,300 особам. У районах, 
контрольованих урядом, Місцевий офіс у Харкові надав непродовольчі товари 423 особам у Святих Горах, 
Святогірську та Кодемі у північній частині Донецької області. Партнерська організація УВКБ ООН — 
Адвентистське агентство допомоги та розвитку (АДРА) — надала допомогу з дрібним і середнім ремонтом 
житла для 194 домогосподарств. Партнерська організація УВКБ ООН “Людина в біді” (PiN) надала допомогу 
з облаштуванням житла для 69 домогосподарств у цьому районі. Місцевий офіс у Маріуполі надав НУО 
Відродження НПТ та матеріали для ремонту аварійного житла, які мають бути поширені серед 78 сімей в 
Авдіївці. АДРА надала допомогу з дрібним і середнім ремонтом житла для 151 домогосподарства у Гірнику, 
Красногорівці та Мар'їнці, неподалік від лінії зіткнення. У районах Донецька, неконтрольованих урядом, 
PiN провела дрібний, середній і значний ремонт 141 будинку. УВКБ ООН надало партнерській НУО 
“Максималь” 50 комплектів НПТ для розповсюдженню серед уразливих груп населення в місті Донецьку. 
Партнерська НУО “Центр розвитку Донбасу” надавала допомогу з термінового облаштування приміщень 
для школи й дитячого садка у місті Донецьку, а також для жителів трьох районів. У районах Луганській 
області поза урядовим контролем, УВКБ ООН надало матеріали для ремонту 22 будинків у Георгіївці, 56 
будинків у Великій Верхунці та 31 будинку в Новосвітлівці. Будівельна компанія, залучена УВКБ ООН, 
відремонтувала 40 будинків, що належать представникам уразливих груп населення. 

    

http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/article_special_shelter_humanitarian_bulletin_prefinal.pdf


Інформація про роботу УВКБ ООН в Україні 
 

 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – www.unhcr.org 

5 

77-річна Валентина з радістю повернулася до свого недавно відремонтованого будинку в Бельбесівці Донецької 
області. Після того, як у 2014 році її будинок зазнав значних пошкоджень, вона майже два роки жила у друзів і 
родичів. Її будинок — один із 150, які були відремонтовані партнерською НУО УВКБ ООН “Людина в біді” у районах, 
контрольованих урядом, у північній частині Донецької області. Передача будинку пройшла під час офіційного 
візиту Посла Японії на початку листопада. У 2016 році Японія надала Агентству ООН у справах біженців 1,9 млн. 
доларів США для забезпечення гуманітарних потреб у районах, постраждалих від конфлікту. Це фінансування дасть 
можливість забезпечити основні елементи допомоги та ремонт житло 5000 домогосподарств. Фото: УВКБ ООН 
Україна/Артем Гетьман/Донецька область/Листопад 2016 р. 

ВПО: назад до бізнесу 
Нове місце проживання надихнуло Сергія на 
розробку успішної бізнес-ідеї. Зараз він 
управляє першим сімейним перукарським 
салоном у місті. Коли Сергій Бобирєв і його 
сім'я переїхали до Вінниці, він не мав чіткого 
уявлення про своє професійне майбутнє. Він 
виявив, що у місті не було перукарського 
салону для дітей, і вирішив спробувати 
реалізувати цю ідею. Отже, він орендував 
приміщення у торговому центрі, здійснив його 
дизайн і ремонт, і у грудні 2014 р. салон 
відкрився. Тут радо приймають відвідувачів 
будь-якого віку, але салон Сергія став відомим 
завдяки особливому ставленню для 
найменших клієнтів. Діти сидять у зручних 
яскравих кріслах і дивляться улюблені 
мультфільми, поки їм роблять нові зачіски. Адміністративну роботу після відкриття виконує Сергієва дружина 
Галина, а він займається рекламою та подальшим розвитком сімейного бізнесу. Зокрема, Сергій вивчає 
можливості відкриття другого салону у Вінниці. 



Інформація про роботу УВКБ ООН в Україні 
 

 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – www.unhcr.org 

6 

  

 
 

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 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 
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. 

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/
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/
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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 41 
відсоток від загальної потреби у коштах. 
 

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

Загальний обсяг внесків - 17.5 млн. 

 

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

 

 

 

 

17.5

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.116 
 
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  
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