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УКРАЇНА 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ УВКБ ООН 
1-31 березня 2017 року

ОСНОВНІ ПИТАННЯ 

 Загальний огляд ситуації: Протягом звітного періоду ситуація щодо безпеки 
погіршилася. Ситуація лишається нестабільною та напруженою. 

 Проблеми у сфері захисту: УВКБ ООН продовжує наполягати на доопрацюванні 
проекту закону 3593-д «Про тимчасово окуповану територію України» у частині, що 
стосується дотримання прав людини, свободи пересування та надання гуманітарної 
допомоги. 

 Новини законодавства: Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо 
перевезення товарів на території, неконтрольовані урядом. 

 Надана допомога: У березні УВКБ ООН надало непродовольчі товари (НПТ) та 
допомогу для термінового ремонту житла понад 10 200 осіб. УВКБ ООН та партнерські 
організації надали понад 9000 консультацій внутрішньо переміщеним особам (ВПО) 
та іншим людям, якими опікується УВКБ ООН. 
 

 
Новотроїцьке стало першим з трьох контрольно-пропускних пунктів у Донецькій області, 
який отримав технічну допомогу від УВКБ ООН та партнерських організацій. Надане 
обладнання допоможе скоротити час очікування та полегшити страждання десятків тисяч 
цивільних осіб, які щоденно перетинають лінію розмежування на охопленому конфліктом 
сході України. Проект УВКБ ООН, із загальним бюджетом 3 500 000 грн (130 000 дол. 
США), має на меті покращення умов контрольно-пропускних пунктів у Новотроїцькому, 
Мар'їнці та Майорську на лінії розмежування в Донецькій області. Технічне обладнання, 
придбане завдяки фінансуванню Європейського Союзу через підрозділ гуманітарної 
допомоги та цивільного захисту (ECHO), підвищить пропускну здатність та скоротить час 
очікування на контрольно-пропускних пунктах. Фото: УВКБ ООН Україна/Максим 
Власенко 
 

 

КЛЮЧОВІ ДАНІ 

26 000 осіб 
отримали у 2017 році допомогу у 

вигляді надання житла та 

непродовольчих товарів від УВКБ 

ООН та партнерських організацій 

7500 осіб 
отримали у 2017 році юридичну 

допомогу від партнерських 

організацій УВКБ ООН 

5653 
домогосподарства 
отримали вугілля для опалення або 

теплий одяг у рамках програми УВКБ 

ООН на 2016/2017 рр. щодо 

підготовки до зими 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСУВАННЯ 

37,7 млн дол. США 
потрібно на діяльність у 2017 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 поблизу лінії 
розмежування та на територіях, 
неконтрольованих урядом. 

нестача 
82%

виділена 
сума
18%
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ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ 

Робочий контекст 
На початку березня ситуація щодо безпеки в східній Україні погіршилася, включаючи помітне збільшення кількості порушень 
режиму припинення вогню. У кінці місяця стався другий найбільш широкий випадок використання зброї, забороненої 
додатком до Мінського пакету заходів, з початку його введення у жовтні 2015 року. Спеціальна моніторингова місія (СММ) 
ОБСЄ повідомила про переважну кількість порушень режиму припинення вогню в районах поблизу Світлодарська, Маріуполя, 
у районах Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту та Горлівки, а також на заході Луганської області. Також було 
повідомлено про численні жертви серед цивільного населення в зоні конфлікту, спричинені обстрілом населених пунктів та 
наявністю вибухонебезпечних залишків війни та мін. У районах поблизу лінії розмежування зруйновано інфраструктуру 
комунальних служб, особливо в Авдіївці та навколо неї. Здійснення ремонтних робіт ускладнюється триваючим обстрілом 
району. 

Гуманітарна ситуація залишається нестабільною, а доступ гуманітарних організацій до осіб, якими опікується УВКБ ООН, — 
ускладненим через застосування обмежень на діяльність усіх гуманітарних організацій ООН на територіях, неконтрольованих 
урядом. «Реєстрація» УВКБ ООН фактичними органами влади в Донецьку досі відкладається. УВКБ ООН продовжує 
здійснювати діяльність через місцеві партнерські неурядові організації. Огляд гуманітарної ситуації надається в Гуманітарному 
огляді УКГП ООН. 

В УВКБ ООН зберігається занепокоєння щодо умов, з якими стикається цивільне населення при перетині лінії розмежування 
між контрольованими та неконтрольованими урядом територіями. Жителі контрольованих урядом територій поблизу лінії 
розмежування зазнають обмежень щодо свободи пересування, навіть якщо їм не потрібно перетинати лінію розмежування, 
через наявність внутрішніх контрольно-пропускних пунктів. У березні УВКБ ООН продовжило надавати обладнання для 
контрольованих урядом контрольно-пропускних пунктів з метою прискорення часу обробки та скорочення часу очікування 
для осіб, які стоять у чергах. З 1 березня контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування подовжили години своєї роботи, 
зараз працюючи з 07:00 до 18:30. Збільшення часу роботи має зменшити час очікування для громадян у черзі, скоротити ризик 
перебування в зоні конфлікту, а також допомогти перебути несприятливі погодні умови.  

1 березня Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо переміщення товарів до території або з території, 
неконтрольованої урядом. Проте було оголошено, що несанкціоновані торгові блокади неконтрольованих урядом територій 
будуть поширені на залізничні переїзди, сполучені з Російською Федерацією. Політична ситуація погіршилася ще більше, коли 
фактичні органи влади передали близько 40 компаній на неконтрольованих урядом територіях до «зовнішнього управління». 
У середині березня органи влади в Україні спробували зняти несанкціоновану торгову блокаду між контрольованими та 
неконтрольованими урядом територіями, що призвело до невеликих протестів у декількох містах. 

Доступ до пенсій та соціальної допомоги є постійною проблемою ВПО та тих, хто залишається на територіях, непідконтрольних 
уряду. Кабінет Міністрів України подовжив термін, протягом якого пенсіонери повинні особисто з'явитися до відділень 
державного Ощадбанку, до 1 травня. Незважаючи на подовження терміну, та через недостатню інформацію, значно 
збільшилася кількість осіб, які перетинають лінію розмежування для того, щоб відвідати банк. Проблемою залишається процес 
підтвердження пенсіонерів — ВПО, які не можуть пересуватися. Ощадбанк не має інструкцій, як діяти в таких випадках. Зараз 
родичі пенсіонерів-ВПО, які не можуть пересуватися, подають заяви до Ощадбанку від свого імені, а інші телефонують до 
«гарячої лінії» Ощадбанку. Деякі працівники банку приходять до пенсіонерів-ВПО додому неофіційно. Пенсіонери ВПО, які 
мають банківську карту з фотографією, повинні проходити підтвердження кожні шість місяців; а ті, хто мають картку без 
фотографії, — кожні три місяці.  Картки пенсіонерів, які не пройшли підтвердження, заблокують, незважаючи на те, що ще не 
розроблена процедура розблокування банківських карток, дія яких призупинена. У відділеннях Ощадбанку спостерігаються 
великі черги пенсіонерів. УВКБ ООН налагодило зв'язки з контактними особами Ощадбанку, щоб наголосити про головні 
проблемні питання щодо ВПО. 

 

 

 

 

 

 

Переселення до інших країн 
УВКБ ООН продовжує стежити за розвитком ситуації з біженцями в сусідніх країнах та Європі. За даними урядових джерел 
у приймаючих країнах, загальна кількість українців, які шукають притулку в сусідніх країнах, на даний момент складає 459 
477 осіб, причому більшість виїхали до Російської Федерації (427 240), Польщі (4278) та Білорусі (2278). Станом на кінець 
2016 року, з початку кризи у приймаючих країнах Європейського Союзу було подано таку кількість клопотань про надання 
міжнародного захисту: 9615 — у Німеччині, 9319 — в Італії, 3495 — у Франції та 3148 — у Швеції. Також ще 1 300 000 осіб 
шукають інших форм легального перебування, переважно в Російській Федерації (912 370), Білорусі (244 621) та Польщі 
(216 351). 

Джерело інформації: УВКБ ООН 

http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/306911?download=true
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine-humanitarian_snapshot_20170403_en.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine-humanitarian_snapshot_20170403_en.pdf
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Досягнення 

 Захист 

Кластер з питань захисту 

 Кластер з питань захисту, під керівництвом УВКБ ООН, продовжив свою агітаційну діяльність, щоб допомогти ВПО та 
постраждалим від конфлікту особам отримати недискримінаційний доступ до соціальних виплат та пенсій, нарівні з 
іншими громадянами України. Кластер підготував Оновлену інформацію щодо доступу ВПО до соціальних виплат та 
пенсій [pdf] з викладенням останніх досягнень, проблем щодо захисту та ключових послань до гуманітарних 
організацій. 

 Кластер провів семінар з інформаційного менеджменту для 18 осіб з 15 організацій-членів з метою покращення знань 
про інформаційні продукти та інструменти кластеру, у тому числі про Індикаторну панель 5W кластеру з питань захисту, 
та забезпечення більш ефективного збору інформації та звітування. 

 Більш детальну інформацію про діяльність кластеру можна знайти в інформаційному бюлетені за березень [pdf]. 

 

Досягнення, практичні результати та виявлені потреби 

 1 березня Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 99 «Про порядок переміщення товарів до району або з району 
проведення антитерористичної операції». Відповідно до постанови Міністерство з питань тимчасово окупованих 
територій та ВПО розробить перелік товарів та предметів, яка можна надавати в гуманітарно-логістичних центрах та 
переміщати через лінію розмежування. Юридичним особам потрібно подавати заяву до Державної фіскальної служби для 
включення до переліку осіб, які здійснюють переміщення товарів через лінію розмежування. Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості підготує перелік підприємств, які отримують вугілля з неконтрольованих урядом територій. 
Юридичним особам забороняється переміщати товари через лінію розмежування, за винятком харчових продуктів і 
лікарських засобів для гуманітарних цілей, товарів для металургії та переробки корисних копалин, видобутку корисних 
копалин та виробництва електроенергії, а також об'єктів критичної інфраструктури. У випадку критичної гуманітарної 
ситуації обмеження можуть бути скасовані, аби запобігти загибелі людей на неконтрольованих урядом територіях, а також 
руйнуванню інфраструктури енерго- та водопостачання. 

 У березні УВКБ ООН та партнерські організації надали понад 9000 консультацій ВПО та особам, що перебувають під 
ризиком переміщення.  

 На контрольованих урядом територіях гуманітарна місія «Проліска» провела 512 інформаційних консультацій, 196 осіб 
отримали допомогу в управлінні окремими випадками. Благодійний фонд «Слов'янське серце» надав 609 інформаційних 
консультацій, 503 загальні консультації та 259 психосоціальних консультацій. Від 66 до 77 відсотків консультацій було 
надано жінкам. Благодійний фонд «Право на захист» (R2P) надав юридичну допомогу у 3571 випадку. Головними 
питаннями були доступ до соціальної допомоги та пенсій, реєстрація ВПО, доступ до послуг, житла, землі та власності, 
доступ до громадянської документації, свобода пересування та сімейне право. 74 відсотки консультацій адвокатами R2P 
було надано жінкам. Громадська організація «КримSOS» надала 539 юридичних та 331 загальну консультацію. Головними 
питаннями були реєстрація ВПО, перетин лінії розмежування та адміністративного кордону з Кримом, доступ до житла, 
землі та власності, громадянська документація, соціальна допомога, психологічна допомога, навчання та медична 
допомога. 

 На неконтрольованих урядом територіях Донецької області партнерська організація УВКБ ООН «МОСТ» надала 380 
інформаційних консультацій, 338 загальних консультацій, 126 психосоціальних консультацій та 36 юридичних 
консультацій. Головними питаннями були гуманітарна допомога, громадянська документація, соціальна допомога та 
працевлаштування. НУО «МОСТ» також провела тренінг з розвитку потенціалу для 734 осіб у сферах розвитку особистості, 
міжособистісного спілкування, особистої безпеки та надала поради щодо побудування кар'єри. Партнерська організація 
УВКБ ООН «Центр розвитку Донбасу» (ЦРД) надала 36 юридичних консультацій. Головними питаннями були доступ до 
житла, землі та майна, пенсії, соціальна допомога та громадянська документація. Також НУО «ЦРД» провела 45 семінарів 
за участі 454 осіб у таких сферах, як освіта, надання першої допомоги, вивчення мов та особистісний розвиток. Партнерська 
організація «Максимал» надала групові та індивідуальні психосоціальні консультації 1093 особам з питань боротьби зі 
стресом і станом тривоги та допомоги дітям. 68 мобільних команд надали юридичні, психологічні та загальні консультації 
1415 особам, які проживають поблизу лінії розмежування. Додатково було надано 292 консультації по телефону. У районі 
Луганської області, неконтрольованому урядом, підрозділ з питань захисту УВКБ ООН провів 31 загальну консультацію та 
67 консультацій по телефону. Допомогу отримали особи, які повернулися до місця свого постійного проживання, місцеві 
громади, роми та особи з обмеженими можливостями. Головними питаннями були перетин лінії розмежування, 
громадянська документація, отримання статусу біженця, житло, доступ до землі та майна, медичне обслуговування та 
гуманітарна допомога. 

 УВКБ ООН продовжило проводити спільні оцінки (СО) разом з ВПО, а також з біженцями та особами, які шукають притулку, 
на територіях, підконтрольних уряду України, з метою інформування щодо його планів на 2018–2019 роки, а також 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2017_02_idp_access_to_social_benefits_pensions_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2017_02_idp_access_to_social_benefits_pensions_en.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY4MzdjMTctNTUwZi00MjM4LTgyNGYtODVhZmNjNzg0NjQ4IiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2017_03_protection_cluster_factsheet_eng_2.pdf


ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ УВКБ ООН — Україна 
 

 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) — www.unhcr.org 

4 

розвитку стратегії багаторічного захисту та прийняття рішень із залученням широкого кола партнерів. Спільні оцінки з ВПО 
спрямовані на збір точної інформації про конкретні ризики захисту, з якими стикаються ВПО, їх основні причини та 
вислуховування рішень, які вони пропонують. У попередніх результатах обговорень у східній Україні є повідомлення про 
сексуальні домагання та залякування по відношенню до жінок у районах поблизу лінії розмежування; насильство з боку 
інтимних партнерів жінок; конфлікти в сім'ї через економічну нестабільність; та проблеми доступу жінок з маленькими 
дітьми до послуг та засобів догляду за дитиною. Серед інших питань були житло, працевлаштування та державна 
підтримка для соціально незахищених осіб та у конкретних випадках. 

 Житло та непродовольчі товари (НПТ) 

Кластер з питань житла та НПТ 

 Кластер з питань житла та НПТ, очолюваний УВКБ ООН спільно з організацією «Людина в біді», протягом першого 
кварталу 2017 року надав 82 відсотки запланованої життєво необхідної допомоги. Це стало завершенням програми з 
підготовки до зими та надання додаткових матеріалів для термінового ремонту збільшеної кількості будинків, 
пошкоджених протягом звітного періоду.  Через затягнення зимової погоди ремонтні роботи становили лише 4 відсотки 
діяльності в цьому останньому кварталі. Якщо конфлікт триватиме з нинішньою інтенсивністю обстрілу, то, скоріш за 
все, запланований обсяг термінових та дрібних ремонтних робіт доведеться істотно переглядати. 

 Партнерські організації завершили виконання програми щодо підготовки до зими 2016–2017 рр. Розпочалося 
консультування партнерських організацій з кластером з метою обміну засвоєними уроками та думками щодо 
майбутньої діяльності з підготовки до зими. Стислий огляд інформації про діяльність щодо підготовки до зими можна 
знайти в схемі програми підготовки до зими 2016–2017 років.   

 Більш детальну інформацію про діяльність кластеру можна знайти в інформаційному бюлетені за березень [pdf] та на 
Індикаторній панелі 5W кластеру з питань житла та НПТ.  

 

Досягнення, практичні результати та виявлені потреби 

 Протягом звітного періоду УВКБ ООН надало НПТ і матеріали для ремонту житла понад 10 200 особам. 
 У березні за планом УВКБ ООН щодо підготовки до зими 1982 домогосподарства (952 на контрольованих урядом 

територіях і 1030 на неконтрольованих урядом територіях) отримали вугілля. 326 домогосподарств у Донецькій та 
Запорізькій областях отримали також теплий зимовий одяг. У центральній та західній Україні партнерські організації 
«Десяте квітня» та «КримSOS» розпочали розподіл близько 13 400 предметів теплого одягу, отриманого від компаній ALDI 
(Великобританія та Ірландія) та UNIQLO серед найбільш соціально незахищених ВПО. 

 На контрольованих урядом територіях УВКБ ООН розподілило 400 кв. м брезенту в будинках районів міст Малинове та 
Станиця Луганська, які нещодавно були пошкоджені в результаті обстрілів. На півночі Донецької області партнерська 
організація УВКБ ООН «Проліска» надала матеріали для ремонту домогосподарствам, ушкодженим через воєнні дії. 
Головне управління УВКБ ООН у Маріуполі надало НПТ та брезент 1925 особам в Авдіївці та прилеглій території, що 
постраждали від обстрілів.  

 На неконтрольованих урядом територіях Донецької області партнерська організація УВКБ ООН «Максималь» надала НПТ, 
у тому числі ковдри, постільну білизну, кухонне приладдя й тарпаулін (посилений брезент), 10 домогосподарствам у селах 
Луганське та Сигнальне, що знаходяться біля лінії розмежування. «Центр розвитку Донбасу» (ЦРД) надав матеріали для 
ремонту домогосподарствам міста Донецьк. 
 

37-річна Олена посміхається, отримавши для себе та своєї 
сім'ї теплі зимові куртки, термобілизну та взуття, надані 
УВКБ ООН у Харкові. У серпні 2014 року Олена разом зі своїм 
чоловіком та трьома дітьми, Яном, Марією та Євою, 
покинула район бойових дій у Луганській області. Сім'я 
приїхала до Харкова, де вони живуть вже більше двох років. 

Жителі Харкова гостинно прийняли тих, хто втік із 
постраждалих від конфлікту районів; однак повсякденне 
життя Олени та її сім'ї складне. УВКБ ООН надало сім'ї 
грошовий грант, щоб допомогти вижити протягом суворої 
зими. Одяг, пожертвуваний Aldi (Великобританія та 
Ірландія), Uniqlo та Youngone, допоміг сім'ї зберегти 
комфорт та почуття гідності.  Фото: УВКБ ООН 
Україна/В'ячеслав Мадієвський 

 
 

https://www.sheltercluster.org/northern-donbas/page/winterization-coverage-government-controlled-areas-ukraine
http://www.sheltercluster.org/ukraine/documents/ukraine-shelternfi-cluster-factsheet-no-23-mar-2017
http://www.sheltercluster.org/node/8915
http://unhcr.org.ua/attachments/article/1516/2016%2011%20UNHCR%20UKRAINE%20winterization%20Plan%202016-2017%20FINAL%20EN.jpg
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Громадська ініціатива у Вінниці 
27 березня в університеті «Україна» (Вінниця) за 
підтримки УВКБ ООН була започаткована громадська 
ініціатива створення реабілітаційного центру. У відкритті 
центру взяли участь представники громади Вінниці та 
ВПО. Центр сприятиме реабілітації ВПО та ветеранів з 
обмеженими можливостями, а також дозволить 
студентам, у тому числі й ВПО, застосовувати на практиці 
свої знання. Допомогу в новому центрі отримають 680 
осіб. Фото: УВКБ ООН Україна/Таня Ловцова 
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Кордони та позначення, які використовуються на цій карті, не означають 

офіційного схвалення або визнання з боку Організації Об'єднаних Націй. 
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Дата: 31 березня 2017 
року 

Джерела: УВКБ ООН Автор: УВКБ ООН – Київ Зворотній зв'язок: InformationManagement@unhcr.org Назва файлу: UNHCR_presence_Eng_v1 
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Працюємо в 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 десятьма виконавчими партнерами та іншими партнерами, які надають внутрішньо переміщеним особам 
допомогу у формі захисту та правової допомоги, розробки політики та зміцнення потенціалу, а також розподіляють матеріали 
для термінового ремонту житла і непродовольчі товари. УВКБ ООН керує кластером з питань захисту та є співголовою кластера 
з питань житла і непродовольчої допомоги, спільно з організацією «Людина в біді». 

Виконавчі партнери УВКБ ООН (Біженці): «Десяте квітня» | Міжнародний фонд охорони здоров'я та навколишнього 
середовища (NEEKA) | Право на захист | Рокада | Віра , надія, любов | СВІТ 

Виконавчі партнери УВКБ ООН (робота з ВПО): КримSOS | «Десяте квітня» | Центр розвитку Донбасу | Мост | Максимал | 
Норвезька рада у справах біженців | Проліска | Ромський жіночий фонд «Чіріклі» | Слов'янське серце | Право на захист 

Ключові партнери у сфері житла та непродовольчої допомоги : Адвентистське агентство допомоги та розвитку | Карітас 
Україна | Чесна і свята країна | КримSOS | Данська рада у справах біженців | Допомога Дніпра | Угорська міжнародна 
допомога | МОМ | Корпус милосердя | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства | Міністерство соціальної політики |Норвезька рада у справах біженців | Людина в біді | Врятуймо дітей 
(Великобританія) | Врятуймо Україну | Державна служба з надзвичайних ситуацій | Товариство Червоного Хреста України | 
ПРООН | Восток SOS | Всесвітня єврейська допомога 

Ключові партнери у сфері захисту:  Крим SOS | Кримська діаспора | Данська рада у справах біженців | Фундація 101 | HelpAge 
| МОМ | Ла Страда | Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО |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 

Загалом фінансові потреби УВКБ ООН на 2017 рік в 
Україні складають37,7 млн дол. США. 

Станом на 19 квітня 2017 року загальна сума 
зареєстрованих внесків на діяльність у 2017 році 
становить 6,9 млн дол. США, що відповідає 18 
відсоткам від загальної суми фінансових потреб. 
УВКБ ООН висловлює подяку за цінну підтримку, 
надану донорами, які сприяли його діяльності в 
Україні. 

Фінансування (млн дол. США)  

 

УВКБ ООН особливо вдячний за щедрі пожертвування донорам, які зробили нецільові та цільові внески у діяльність УВКБ 
ООН цього року. Основними донорами нецільових та регіональних фондів, наданих УВКБ ООН у 2017 році, є: 
Сполучені Штати Америки (95 тис.) | Швеція (76 тис.) | Нідерланди (52 тис.) | Норвегія (41 тис.) | Данія (23 тис.) | Австралія 
(19 тис.) | Швейцарія (15 тис.) | Приватні донори Іспанії (13 тис.) | Німеччина (12 тис.) 
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Контактна особа: 
Ніна Сорокопуд, Радник з питань громадської інформації, sorokopu@unhcr.org, тел.: +38 044 288-9710, внутр. 322 
 
Посилання:  
УВКБ ООН Україна: http://unhcr.org.ua/en   Twitter: www.twitter.com/UNHCRUkraine  
Facebook: www.facebook.com/UNHCRKyiv  УВКБ ООН Flickr: https://www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine  
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http://mtot.gov.ua/
http://mtot.gov.ua/
http://www.clovekvtisni.cz/en
http://desyatekvitnya.com/
http://r2p.org.ua/en/
http://rokada.org.ua/
http://krymsos.com/
http://www.nrc.no/
http://www.proliska.org/
http://www.chirikli.com.ua/
http://www.adra.org/site/PageServer
http://www.caritas-ua.org/index.php?lang=en
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.segelyszervezet.hu/en/ukraine-humanitarian-assistance
http://www.iom.org.ua/
http://www.mercycorps.org.uk/?source=us-hp
http://www.minregion.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
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http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home.html
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