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АНТОНІО ВІТОРІНО

Рік тому Україну накрила хвиля руйнувань і людських 
страждань у масштабах, небачених у Європі впро-
довж трьох поколінь. Міста і села стирають з лиця 
землі, а дружні колись громади розпорошують снаря-
дами, ракетами і бомбами.

Сьогодні літні люди та діти мерзнуть у підвалах, ліка-
рі оперують при свічках і без анестезії, у той час як 
життєво важливі об’єкти цивільної інфраструктури — 
ТЕЦ, електростанції, лікарні — знову і знову зазнають 
руйнувань.

Відтоді, як я відвідав Україну у вересні минулого року, я 
ніяк не можу забути масштабів руйнувань, але також і 
мужності людей, яких цей конфлікт примусив покину-
ти свої домівки. Самовіддана робота персоналу МОМ 
і колег по гуманітарній спільноті, якою я щиро пишаю-
ся — це віддзеркалення стійкості самих українців.

Ескалація війни суттєво ускладнила умови проживання, 
проте залишатися на чужині для багатьох людей вияви-
лося іще важче. 13,4 мільйона людей вимушено стали 
ВПО або залишили країну. До місць звичного прожи-
вання повернулися близько 5,5 мільйона людей, проте 
в багатьох із них будинки пошкоджені чи зруйновані.

Я і мої колеги сповнені рішучості й надалі триматися 
визначеного курсу; ми переконані, що наша робота 
сьогодні закладає основи для кращого життя завтра.

Ми й надалі допомагатимемо українцям, особливо най-
більш незахищеним, у тому числі з притулком, їжею, ліка-
ми та медичним обладнанням, теплим одягом, ремонтом 
житла, паливом та багатьма іншими необхідними речами. 
Ми й надалі фінансуватимемо відновлення інфраструкту-
ри, відбудову шкіл, виробничих і адміністративних об’єк-
тів, та створюватимемо нові робочі місця. Ми й нада-
лі зосереджуватимемо всю нашу діяльність на підтримці 
людей, адже розуміємо, що люди прагнуть відновлення і 
повинні мати змогу керувати цим відновленням.

Однак, рік війни суттєво вплинув на доступність кри-
тичних послуг по всій Україні та мав непропорційно 
великий вплив на життя вимушених переселенців. 
Потреби приголомшують і дедалі зростають.

Поки більшість із нас святкували новорічні свята, укра-
їнці відзначали їх значно скромніше. Війна не лише по-
ламала родини та громади — у людей просто немає 
грошей на комфортне життя, адже майже половина 
(43%) сімей повністю вичерпали свої заощадження.

Війна розчавила українську економіку, тож МОМ робить 
усе можливе, щоб інвестувати в місцевий бізнес, особливо 

в малі та мікропідпри-
ємства. За підтрим-
ки наших донорів 
ми надаємо гранти 
700 таким бізнесам 
на суми від 4 500 до 
20  000  євро, завдя-
ки чому було створено 
або збережено вже понад 
2 300 робочих місць.

Втрата житла та пов’язаного з 
ним відчуття безпеки має далекосяжні наслідки 
для людського життя. У цьому зв’язку я з особливою 
гордістю можу повідомити, що МОМ стала однією з 
головних агенцій, що працюють у сфері притулку в 
Україні. Безпосередньо вздовж лінії фронту оператив-
ною допомогою МОМ було охоплено понад 140 000 
сімей у той час, як по всій Україні відремонтовано по-
над 200 шкіл і публічних будівель, де знайшли тимча-
совий притулок понад 51 000 внутрішньо переміще-
них осіб. 

Доступ до інших територій обмежено внаслідок ак-
тивних бойових дій і відсутності гарантій безпеки, що 
заважає гуманітарним працівникам надавати допомо-
гу в неупереджений та нейтральний спосіб.

Масове переміщення і руйнування громадських 
структур, що є неминучими наслідками війни, призво-
дять до зростання загрози торгівлі людьми, ґендерно 
зумовленого насильства, експлуатації та наруги над 
найвразливішими. Ми тісно співпрацювали з наши-
ми партнерами для надання комплексної, цільової та 
скоординованої допомоги.

На жаль, орієнтовно 15  мільйонів людей — трети-
на всього населення — страждають від погіршення 
психічного здоров’я. У країні, яка настільки непохит-
на перед лицем немислимих труднощів, ми обов’яз-
ково маємо підсилити програми психічного здоров’я 
та психосоціальної підтримки, які забезпечують необ-
хідне підґрунтя для відновлення громад.

Зроблені нами кроки: неупереджене надання гумані-
тарної допомоги для задоволення нагальних потреб 
найбільш незахищених, інвестиції в ініціативи приват-
ного сектора та надання психосоціальної підтримки 
та допомоги у сфері захисту змученому війною насе-
ленню — задовольняють поточні потреби і роблять 
внесок у майбутнє. Та передусім ці кроки дарують 
найважливішу нематеріальну цінність: надію.

УКРАЇНА: НЕПОХИТНІСТЬ НАДІЇ

Генеральний директор Міжнародної 
організації з міграції (МОМ)
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КАРТА РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 

19,3 млн
ЗАГАЛЬНА К-СТЬ ОСІБ, 
НА ЯКИХ ВПЛИНУЛО 
ПЕРЕМІЩЕННЯ

602 337
зафіксованих перетинів кордону громадянами  
третіх країн, починаючи з 24 лютого 2022 р.

17,6 млн
НУЖДЕННИХ
В УКРАЇНІ

5,4 млн
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ 
ОСІБ В УКРАЇНІ

5,5 млн
ОСІБ, ЯКІ ПОВЕРНУЛИСЯ, 
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

8 млн
БІЖЕНЦІВ

Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.

Згідно з операційним визначенням, це люди, які, 
після принаймні двох тижнів перебування у пе-
реміщенні, повернулися до місць звичного про-
живання, причому кількість таких осіб перевищує 
кількість внутрішньо перемішених осіб у межах 
України. Лише п’ята частина осіб, які повернулися, 
прибула з-за кордону — більшість із них залишала-
ся в Україні впродовж усього строку переміщення. 
Це окрема категорія людей з особливими потре-
бами, що підкреслює складність моделей перемі-
щення в Україні та важливість якісної інформації.

Приблизно 60% осіб, що перетнули кордон, походять із країн ОЕСР, що 
разом із поступовим зростанням їхньої кількості свідчить про високий 
рівень маятникового руху до України та з неї, пов’язаного з бізнесом та 
іншими причинами. МОМ здійснює ретельний моніторинг, щоб зрозу-
міти індивідуальні потреби з огляду на комплексний характер руху, який 
наразі спостерігається.

к-сть біженців  
(у вибраних країнах)

к-сть ВПО  
(у макрорегіоні)
к-сть осіб, які 
повернулися  
(у макрорегіоні)

500 001–1 600 000

100 001–500 000

19 000–100 000

У межах України

https://dtm.iom.int/reports/ukraine-response-displacement-and-cross-border-movements-tcns-ukraine-neighbouring
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СИТУАЦІЇ             

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила повномасш-
табне вторгнення в Україну. Ситуація стрімко погіршувалась: пові-
домлення про атаки надходили з усіх куточків країни, у тому числі 
зі столиці — міста Києва. Рік потому ще й досі тривають бойові 
дії, особливо інтенсивні на сході та півдні України, а критична ци-
вільна інфраструктура зазнає ударів по всій країні, підриваючи без-
пеку та захищеність населення та доступність державних послуг.

На початку 2023 року Управління ООН з координації гуманітар-
них справ (УКГС ООН) виявило, що 40% усього населення країни 
потребують гуманітарної допомоги, причому 56% з них — це 
жінки та дівчатка, 23% — діти, а 15% мають інвалідність. Станом 
на січень 2023 року понад 19 млн осіб залишалися під впливом 
тих чи інших форм переміщення, у тому числі 5,4 млн внутріш-
ньо переміщених осіб (ВПО) — 58% з яких перебували в ньо-
му шість або більше місяців — та 5,5 млн осіб, які повернули-
ся — п’ята частина з яких повернулася з-за кордону (МОМ Укра-
їна, Опитування загального населення, раунд 12, 23 січня 2023 р.). 

Понад вісім мільйонів українців знайшли притулок за кордоном, 
тоді як було зафіксовано 602  337 випадків перетину кордо-
ну громадянами третіх країн (ГТК) з України до сусідніх країн 
(УВКБ ООН, 2023; МОМ, 2023).  За час кризи загальна кількість 
біженців і ГТК, які виїжджають з України, невпинно зростає.

Війна суттєво вплинула на доступ людей до критичних послуг, у 
тому числі до води, електроенергії, опалення, охорони здоров’я, 
освіти та соціального захисту, кардинально змінивши життя лю-
дей, які мешкають у недоступних та важкодоступних місцевостях. 
Війна також позначилася на найвразливіших групах населення, зо-
крема на мешканцях регіонів, безпосередньо потерпілих від вій-
ни, вимушених переселенцях, людях похилого віку, жінках, дітях 
і людях, які живуть у злиднях. Удари по системах електропоста-
чання погіршили умови життя на значній частині території країни, 
особливо в холодні зимові місяці. Такі непередбачувані обстави-
ни, включно з ракетними атаками на багато регіонів України та 
обмеженим доступом до базових послуг, призводять до складної 

динаміки мобільності та наражають людей на підвищені ризики у 
сфері безпеки та захисту, негативно впливають на психічне здо-
ров’я та психосоціальний добробут. Масові жертви серед мирного 
населення, масштабні переміщення, руйнування критичної інфра-
структури та порушення постачання основних послуг в майбут-
ньому можуть призвести до ще більшого зростання соціальної 
напруженості, локальних конфліктів та нестабільності. Біженців і 
ГТК з України й надалі зустрічають із солідарністю не лише в су-
сідніх країнах, а й у ширшому регіоні. На порозі другого року пов-
номасштабної війни 63% громадян України заявляють, що най-
ближчим часом планують залишатися в країні перебування (УВКБ 
ООН, грудень 2022). Багато сусідніх країн зіткнулися зі значним 
зростанням кількості населення — зокрема жінок і дітей — у місь-
кій місцевості, що збільшує тиск на основні послуги. Усе ще за-
лишаються прогалини у сфері підтримки біженців, ГТК і країн у 
цілому в пошуку обопільних соціально-економічних переваг від 
їхньої інклюзії в контексті тривалої невизначеності та вичерпання 
ресурсів.

ГРАФІК ПЕРЕМІЩЕННЯ ВПО, ОСІБ, ЯКІ ПОВЕРНУ-
ЛИСЯ, ТА БІЖЕНЦІВ У 2022–2023 РР.

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ, ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОВЕРНУЛИСЯ, ТА БІЖЕНЦІ ВПРОДОВЖ 2022–2023 РР.

Джерело: МВП для внутрішніх переміщень і повернень та УВКБ ООН для біженців

Внутрішньо переміщені особи (млн)
Особи, які повернулися (млн)

Біженці (млн)

БЕР 2022 КВІ ТРА ЧЕР ЛИП СЕР ВЕР ЖОВ ГРУ СІЧ 2023

2,8

1,3

3,0

5,5

6,2 7,0

7,5 7,7 7,9 8

4,5
5,5

5,8 6,0 6,0 5,9
5,2

5,5

7,7 8,0

6,3 6,6
7,0

6,2 6,5
5,9

5,4

6,5

Розбомблені будівлі Запорізького державного медичного університету. Рятувальники гасять пожежу 
і розбирають завали після бомбардувань і ракетних ударів. © МОМ, 2022

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-report-10-feb-2023-enruuk?_gl=1*xrdpc8*_ga*MTU5MjE2ODMyNi4xNjYwMjA2MjM5*_ga_E60ZNX2F68*MTY3NzAwOTAzNS4yOC4wLjE2NzcwMDkwMzUuNjAuMC4w
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-report-10-feb-2023-enruuk?_gl=1*xrdpc8*_ga*MTU5MjE2ODMyNi4xNjYwMjA2MjM5*_ga_E60ZNX2F68*MTY3NzAwOTAzNS4yOC4wLjE2NzcwMDkwMzUuNjAuMC4w
https://dtm.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-12-16-23-january-2023
https://dtm.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-12-16-23-january-2023
https://dtm.iom.int/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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$810 млн
НЕОБХІДНО В УКРАЇНІ

МАСШТАБУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ

ЗВЕРНЕННЯ МОМ НА 2022 Р. 

Звернення МОМ на 2023 р. 

$466 МЛН
ОТРИМАНО

НЕОБХІДНО
$514 МЛН

Внаслідок війни було переміщено сотні працівників МОМ, як і ба-
гатьох інших організацій в Україні. Втім, попри всі ризики, пер-
сонал МОМ продемонстрував надзвичайну стійкість, зберігши та 
стрімко розширивши масштаб операцій в Україні та сусідніх краї-
нах у відповідь на нагальні гуманітарні потреби. За відсутності пер-
спектив швидкого завершення війни сектори та програми МОМ 
було (по можливості) переорієнтовано на підтримку в пошуку дов-
гострокових рішень для людей, що постраждали від війни.
Минулого року МОМ довелося збільшити масштаб заходів реа-
гування відповідно до неймовірного зростання гуманітарних по-
треб в Україні та в усьому регіоні. Фінансування залучених до ре-
агування представництв МОМ було збільшено більш ніж ушесте-
ро, а кількість працівників, відповідно, зросла майже втричі. Нара-
зі в рамках цього комплексу заходів реагування працюють понад 
1 800 співробітників та афілійованих осіб, 86% з яких є громадяна-
ми тих країн, у яких вони здійснюють свою діяльність. Таке швидке 
масштабування стало можливим завдяки присутності та гнучкості 
підходу МОМ до розробки програм в усіх країнах реагування пе-
ред початком повномасштабної війни, а також завдяки своєчас-
ним і значним внескам з боку міжнародної спільноти. МОМ уда-
лося домогтися задоволення 90% своїх потреб у фінансуванні на 
2022 рік — організація отримала 466 із 514 млн дол. США, запита-
них на початку кризи. Подібна гнучкість знадобиться і в прийдеш-
ньому році, адже невизначеність щодо динаміки війни залишаєть-
ся. Для того, щоб і надалі задовольняти наявні потреби, аналізува-
ти й готуватися до нових гуманітарних потреб і потреб відновлен-
ня, надавати підтримку в досягненні широкого спектру довгостро-
кових рішень, як в Україні, так і в країнах, які приймають біженців, 
МОМ просить виділити в 2023 році 1 млрд дол. США в рамках 
Звернення МОМ на підтримку України та сусідніх країн у 2023 р., 
узгодженого з усіма відповідними багатосторонніми планами.
В усіх тематичних сферах було надано посилену підтримку. По-
чинаючи з 24 лютого було відряджено 430 працівників. 35 із них 
наразі перебувають на місцях у межах країни, а 395 відряджень 
уже завершено. 241 (56%) із 430 відряджених працівників — це 
чоловіки, 189 (44%) — жінки. 247 осіб (57%) належать до міжна-
родного персоналу, тоді як 183 (43%) — до національного пер-
соналу. В Україну для надання підтримки було відряджено най-
більшу кількість працівників: 131, що становить 30% від загальної 
кількості відряджених працівників (* із урахуванням офісів під-
тримки в Словаччині та Польщі). Також багато працівників було 
відряджено до Республіки Молдова (91, або 21%) та Польщі (88, 
або 20% від загальної кількості відряджених працівників). 

$189 млн
НЕОБХІДНО В СУСІДНІХ КРАЇНАХ

ПОЛЬЩА
МОЛДОВА*
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
РУМУНІЯ
СЛОВАЧЧИНА
УГОРЩИНА
БІЛОРУСЬ
ЛИТВА
БОЛГАРІЯ
ЛАТВІЯ
ЕСТОНІЯ

ІНШЕ / УВЕСЬ РЕГІОН**

$61 500 000 
$50 175 000
$14 039 200 
$13 600 000 
$9 000 000 
$8 329 500  
$3 793 150 
$3 670 000
$3 554 005   
$3 063 427
$2 358 803   
$16 346 915

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

* Вимоги до фінансування для Республіки Молдова включають додатко-
ві потреби відповідно до Рамок співпраці ООН зі сталого розвитку.

** Вимоги до фінансування для інших потреб/регіону в цілому вклю-
чають додаткові ініціативи з транскордонного розвитку, неперед-
бачувані витрати для додаткових країн і регіональну підтримку 
представництв.

$167 296 087

РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПЛАН 

РЕАГУВАННЯ
НА ПРОБЛЕМУ 

БІЖЕНЦІВ

$413 320 000

ПЛАН 
ГУМАНІТАРНОГО 
РЕАГУВАННЯ ДЛЯ 

УКРАЇНИ

$419 383 913 

ПЕРЕХІД, 
ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
ДОВГОСТРОКОВІ 

РІШЕННЯ

$1 млрд
НЕОБХІДНО

УЗГОДЖЕНО З МІЖВІДОМЧИМИ ЗВЕРНЕННЯМИ

МОМ глибоко вдячна урядам, організаціям та фізичним осо-
бам, які долучилися до фінансування заходів екстреного ре-
агування на гуманітарну ситуацію в Україні. Постійна гнуч-
кість ресурсів, орієнтована на нагальні та довгострокові потреби 
постраждалих людей, є незамінною для підтримання належного 
реагування на гострі гуманітарні потреби, а також сталого від-
новлення, інклюзії та реабілітації. 
Додаткове фінансування для відновлення або через перепрогра-
мований проєкт розвитку збільшило бюджет МОМ на 2022 рік до 
$571 млн, що дало змогу швидко переорієнтуватися на довгострокові 
рішення та моделі інклюзії паралельно з гуманітарним таргетуванням.

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ 
РЕАГУВАННЯ

https://crisisresponse.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1481/files/uploaded-files/IOM%20Flash%20Appeal%20-%20Ukraine%20and%20Neighbouring%20Countries%20-%20April%202022.pdf
https://crisisresponse.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1481/files/uploaded-files/IOM%20APPEAL%202023%20%283%29.pdf
https://crisisresponse.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1481/files/uploaded-files/IOM APPEAL 2023 %283%29.pdf
https://reliefweb.int/report/poland/ukraine-situation-regional-refugee-response-plan-january-december-2023
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-plan-february-2023-enuk
https://www.iom.int/ukraine-iom-response-2022#iom-partners-section
https://www.iom.int/ukraine-iom-response-2022#iom-partners-section
https://www.iom.int/ukraine-iom-response-2022#iom-partners-section
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ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА

ЛИТВА

Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.
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430 ПРАЦІВНИКІВ
було виділено для надання підтримки на місці 
й дистанційно в 16 країнах у рамках заходів 
із реагування для України в період  
з 24 лютого 2022 р. до 17 лютого 2023 р.
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У цьому звіті представлено історії кількох людей, яких МОМ 
зустріла в процесі реагування на гуманітарні та довгострокові 
потреби. Звіт сформульовано з акцентом на секторах, вико-
ристовуваних МОМ для планування та реалізації заходів гу-
манітарного реагування та відновлення в Україні та таких кра-
їнах як Білорусь, Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, 
Литва, Республіка Молдова, Польща, Румунія та Словаччина, 
а також інших країнах, які надають притулок українцям і ГТК.  
МОМ займає стратегічну позицію, щоб охопити переміще-
них осіб і осіб у процесі переміщення на всіх етапах переїз-
ду. Це стало можливим завдяки залученню сотень обліковців 
і партнерів, які збирають дані про потреби, наміри, профілі та 
місця перебування переміщених осіб у рамках Матриці від-
стеження переміщень (МВП), яка дає можливість планувати 
та координувати заходи реагування не лише МОМ, а й усім 
гуманітарним партнерам, Уряду України та країнам-донорам.

У ДОРОЗІ
Щойно МОМ стає відомо, що за люди, де вони і що їм потріб-
но, вона може починати реагування. Головний пріоритет — 
забезпечити, щоб люди могли вільно пересуватися і досягти 
безпечного місця, особливо в умовах війни. У центрі діяль-
ності з реагування — програми МОМ із забезпечення захи-
сту, спрямовані на надання доступу до достовірної інформа-
ції щодо ризиків у сфері захисту та шляхів їх уникнення, на-

приклад, через безкоштовну гарячу лінію, яка діє на території 
України та сусідніх країн. Доїхавши до кордону, люди, які по-
страждали від війни, потребують наявності плавних безпе-
ребійних процесів, що уможливлюють своєчасний доступ до 
необхідної підтримки. Саме тому МОМ активно співпрацює з 
агентствами, що здійснюють управління кордонами, в рамках 
програми Гуманітарного управління кордонами (ГУК), щоб 
забезпечити належне функціювання пунктів пропуску через 
державний кордон (ППК) і точну ідентифікацію ситуацій, які 
вимагають надання додаткової допомоги. МОМ може втру-
титися, щоб надати допомогу в гуманітарній міграції людям, 
які бажають перебратися за кордон чи отримати конкретні 
послуги, або ж повернутися на батьківщину у випадку ГТК.

НА МІСЦІ
Після того, як люди дісталися безпечного місця, МОМ надає 
підтримку тим із них, хто не має суспільних зв’язків у місцях 
переміщення, знайти притулок у колективних центрах, міс-
цевих родинах чи орендованих квартирах. Для покрашення 
умов проживання в колективних центрах та управління ними 
МОМ надає підтримку відповідальним суб’єктам через програ-
му Підтримки управління об’єктами, щоб усі мешканці цен-
трів почувалися в безпеці. Незалежно від того, чи люди пере-
бувають у дорозі, в місцях транзитного перебування, на щой-
но доступних територіях чи в місцях призначення, МОМ пе-

ребуває з ними в контакті, роздаючи життєво необхідну їжу, 
спальні комплекти, засоби гігієни та інші непродовольчі това-
ри (НПТ). Вона також надає підтримку у сфері водопостачан-
ня, санітарії та гігієни (WASH), щоб люди могли проживати у 
гідних умовах. Усі ця допомога можлива завдяки глобально-
му ланцюгу постачання, налагодженому МОМ, щоб допома-
гати людям у важкодоступних місцевостях і тоді, коли їм це 
потрібно. МОМ також здійснює заходи грошової підтримки 
для забезпечення конкретних типів допомоги чи багатоцільо-
вої грошової допомоги, яка дає змогу бенефіціарам самостійно 
вирішувати, які з потреб задовольняти в першу чергу, і водно-
час уможливлює відновлення місцевих ринків та реагування на 
потреби постраждалого населення. Тим часом, Програма охо-
рони здоров’я МОМ забезпечує доступ бенефіціарів до медич-
них послуг через створення мобільних груп у важкодоступних 
місцевостях або забезпечення інклюзивності усіх категорій пе-
реміщених осіб у існуючі системи охорони здоров’я. З огляду 
на значний стрес, який війна часто завдає психічному здоров’ю 
людей, МОМ відкриває простори для догляду і діалогу в рам-
ках своєї Програми охорони психічного здоров’я та психосо-
ціальної підтримки (ПЗПСП).

В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ
Навіть попри те, що війна і досі триває, деякі території стали 
доступнішими, і в певних випадках люди вже почали повер-
татися та відбудовувати їх. В рамках розробки програм дов-
гострокових рішень в Україні МОМ проводить оцінку мож-
ливостей повернення. Вона має на меті допомогти людям, які 
зазнали переміщення, отримати певний спектр послуг і допо-
моги для підтримки вирішення поточних проблем шляхом ін-
теграції в місцеві громади, подальшого переїзду або повернен-
ня, а також для забезпечення спроможності людей повернути-
ся додому, коли це стане можливим. У сусідніх країнах МОМ 
переорієнтовує заходи екстреного реагування на підтримку рі-
шень для соціально-економічної інклюзїі біженців та ГТК у 
країнах, які їх приймають. Мета — забезпечити цілісність гума-
нітарної допомоги в комбінації з економічними та політичними 
ініціативами для вирішення спільних завдань, які уможливлю-
ють доступ до відповідних послуг і самовизначення.

Примітка: цей звіт містить тексти і зображення, які можуть бути за-
надто тривожними для деяких читачів, у тому числі обговорення суїциду. 
Згадані в тексті імена осіб зазвичай змінено в інтересах захисту.

Організоване МОМ соціально-комунікативне турне по Львівській області для переміщених сімей. © МОМ, 2022/Тетяна Астахова

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ ЗВІТОМ
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Київ

ВінницяЛьвів

Івано-Франківськ

Чернівці
Ужгород

ОдесаОдеса

Дніпро

Полтава

Донецьк

Луганськ

осіб охоплено

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

926 666

ОГЛЯД ДОСЯГНЕНЬ
У МЕЖАХ УКРАЇНИ

осіб охоплено

ЗАХИСТ

69 986 осіб охоплено за рахунок 
інформування

325 191

осіб охоплено

МЕДИЦИНА

85 276

осіб охоплено

ПРОДОВОЛЬЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ ТА СТІЙКІСТЬ

78 173
осіб охоплено

ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА 
ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

31 227

осіб охоплено

БАГАТОЦІЛЬОВА
ГРОШОВА ДОПОМОГА

284 041

осіб охоплено

ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНІТАРІЯ
І ГІГІЄНА

2 071 523

осіб охоплено

ПРИТУЛОК

479 419

осіб охоплено

ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЯХ

42 084

осіб охоплено в рамках
оцінювання 

78 417

У співпраці з понад  
70 виконавчими партнерами, 

а також через 11 місцевих офісів МОМ 
надає допомогу нужденним людям  

у 24 областях України

2 952 268*
УСЬОГО:

осіб отримали підтримку МОМ

Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній 
не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.

* Тут і надалі в документі значення кількості охоплених осіб є орієнтовними і має на меті показати число унікальних фізичних осіб, що отримують допомогу 
від МОМ, незалежно від кількості отриманих товарів чи послуг. Ці цифри можуть не включати усіх прямо чи опосередковано охоплених осіб і можуть бути 
скориговані у разі зміни наявних даних чи методологій обліку. Загальна цифра не включає певні види діяльності, такі як інформаційні кампанії та перенаправлення. 



 КРИЗА В УКРАЇНІ 2022–2023 РОКІВ: РІК РЕАГУВАННЯ 9

Košice

Rzeszów

Vásárosnamény

Timisoara

Cluj-Napoca

Iași

Кошице

Жешув

Вашарошнамень

Тімішоара

Клуж-Напока

ЯсиBratislava

Warsaw

Budapest

Chisinau

Bucharest

ПОЛЬЩА

СЛОВАЧЧИНА
ЧЕХІЯ

УГОРЩИНА
РУМУНЯ

БОЛГАРІЯ

МОЛДОВА

БІЛОРУСЬ

ЛИТВА

ЛАТВІЯ

ЕСТОНІЯ

Братислава

Прага

Варшава

Мінськ

Таллінн

Рига

Вільнюс

Будапешт

Кишинів

Бухарест

Софія

осіб охоплено

ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНІТАРІЯ
І ГІГІЄНА

72 436

осіб охоплено

ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЯХ

9 031

осіб охоплено

ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА 
ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

47 462

осіб охоплено

ЗАХИСТ

109 987 осіб охоплено за рахунок 
інформування

1 005 858

осіб охоплено

ПРИТУЛОК

18 681
осіб охоплено

БАГАТОЦІЛЬОВА
ГРОШОВА ДОПОМОГА

16 819

осіб охоплено

ПРОДОВОЛЬЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ
ТА СТІЙКІСТЬ

46 208

осіб охоплено

МЕДИЦИНА

34 127
осіб охоплено

ГУМАНІТАРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

55 501
осіб охоплено

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

70 410

ОГЛЯД ДОСЯГНЕНЬ
У ВИБРАНИХ СУСІДНІХ КРАЇНАХ 319 536

УСЬОГО:

осіб отримали 
підтримку МОМ

Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.



 КРИЗА В УКРАЇНІ 2022–2023 РОКІВ: РІК РЕАГУВАННЯ 10

Матриця відстеження переміщень (МВП) дає змогу урядам та ін-
шим суб’єктам реагування швидко визначити місця перебування, 
найнагальніші потреби, вразливості та наміри людей, що зазнали 
різноманітних видів переміщень. Ця інформація є вкрай важли-
вою для формування і адаптації заходів реагування відповідно до 
фактичної ситуації. Поки російські війська скупчувалися на кор-
донах України і перспектива повномасштабного вторгнення ста-
вала дедалі ймовірнішою, МОМ діяла на упередження, запустив-
ши програму МВП для проведення опитувань по всій Україні та 
в сусідніх країнах та масштабувавши наявні операції в 2022 році. 
Усередині України МОМ провела 12 раундів опитування загаль-
ного населення, відстежуючи тенденції внутрішніх перемі-
щень та мобільності, що врешті-решт 
дозволило отримати достовірні 
цифри щодо внутрішньо перемі-
щених осіб, осіб, які повернулися, 
та інших категорій постраждалого 
населення. В ході цих опитувань 
було зібрано висновки про ситу-
ацію та потреби вразливих осіб 
для забезпечення контекстно-
го реагування. МОМ провела 
низку досліджень у регіоні, щоб 
зафіксувати потреби та наміри бі-
женців і ГТК, які тікають від війни, а також лю-
дей, що повертаються до України з-за кордону. В рам-
ках програми було залучено понад 160 обліковців (74 в 
Україні) в стратегічних місцях, таких як пункти пропуску 
через кордон, транспортні вузли, колективні центри та інші об’єк-
ти, пов’язані з переміщенням.
Крім того, МВП було адаптовано до потреб стейкхолдерів, у тому 
числі на вимоги уряду чи інших суб’єктів гуманітарної діяльності 
щодо включення конкретних питань, які їх турбують. Команди 
МВП також прогнозували інформаційні потреби на перспективу. 
Перед початком зими, в умовах дедалі інтенсивніших атак на ци-
вільні об’єкти інфраструктури теплопостачання, МВП набула кри-
тичного значення для вирішення потреб опалення, дозволивши 
швидко зрозуміти, які типи опалення використовують люди і як 
війна вплинула на ціни. Саме цю інформацію отримано зі Звіту 
про результати оцінювання ситуації з твердим паливом у рамках 
МВП, що став критичним інструментом інформаційного забезпе-
чення гуманітарних програм в Україні впродовж зимових місяців.

Окрім надання життєво важливої інформації суб’єктам реагу-
вання, МВП також виступає першим контактним пунктом для 
людей, які потребують підтримки, в тому числі направлення до 
спеціалізованих команд забезпечення захисту. МВП також дає 
змогу виявляти об’єкти, із якими суб’єкти гуманітарної діяльно-
сті раніше не працювали. Так, завдяки тісній співпраці Пред-
ставництва МОМ у Польщі з місцевою владою, команда МВП 
виявила на околицях Варшави безпечний будинок для матерів 
із дітьми, які тікають з України. Цей центр колективного розмі-
щення надає притулок найвразливішим людям у Варшаві, але 

через незручне розташування далеко від центру міста 
партнерські агентства не знали про його місцезнахо-

дження та потреби. Команда МВП провела 
оцінювання індивідуальних по-
треб та потреб об’єкта в ціло-
му, результати яких було пере-
дано МОМ для розроблення 
відповідних програм. МОМ 
надала центру підтримку у 

формі НПТ, в тому числі мий-
них засобів, води, засобів гігієни 

та дитячих товарів для покращен-
ня побутових умов. 

В умовах мінливого середовища от-
римання в реальному часі ситуатив-

ної інформації про місця перебування, 
потреби та наміри людей, що постраждали 

від війни, і надалі матиме критичне значення 
для планування та реалізації заходів реагування. У цьому кон-
тексті програми МВП продовжуватимуть і розширюватимуть 
свою роботу з ВПО та біженцями. Крім того, МОМ і надалі 
проводитиме опитування серед людей, які повертаються до 
України з-за кордону, щоб розуміти їхні враження про країни 
перебування, першочергові потреби, регіони повернення та 
плани на майбутнє, звертаючи особливу увагу на пересування 
ГТК до та з України, щоб зафіксувати усіх людей з конкретни-
ми вразливостями, незалежно від їхнього статусу. Щоб мати 
змогу підтримати повернення до України у випадку реалізації 
сценарію деескалації, МОМ вимірюватиме прогрес у досягнен-
ні повного спектру довгострокових рішень (інтеграції, повер-
нення чи переїзду) серед ВПО та оцінюватиме потреби у сфе-
рі відновлення, фактори стійкості та доступ до послуг.

Обліковчиня МВП у Кракові, Польща. © МОМ, 2022/Віра Уманець

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ (МВП)

229
СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ 
ПЕРЕБУВАННЯ У СТАТУСІ 
ВПО В МЕЖАХ 331 ДНІВ 
ВІД ПОЧАТКУ ВІЙНИ

17
КРАЇН ОХОПЛЕНО МВП

126
ЗВІТІВ ПІДГОТОВЛЕНО

+20 000
ЗАВАНТАЖЕНЬ

+82 000
ОПИТУВАНЬ ПРОВЕДЕНО

https://dtm.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-12-16-23-january-2023?close=true
https://dtm.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-12-16-23-january-2023?close=true
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-solid-fuel-assessment-november-2022-edition-2
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-solid-fuel-assessment-november-2022-edition-2
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-solid-fuel-assessment-november-2022-edition-2
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АЛБАНІЯ

БЕЛЬГІЯ

ФРАНЦІЯ

НІМЕЧЧИНА

ЧОРНОГОРІЯ

ПІВНІЧНА
МАКЕДОНІЯ

BELARUS

CZECHIA

HUNGARY

LATVIA

LITHUANIA

REPUBLIC
OF MOLDOVA

POLAND

ROMANIA

SLOVAKIA
UKRAINE

БІЛОРУСЬ

ЧЕХІЯ

УГОРЩИНА

ЛАТВІЯ

ЛИТВА

МОЛДОВА

ПОЛЬЩА

РУМУНІЯ

СЛОВАЧЧИНА

ТУРЕЧЧИНА

УКРАЇНА

АЛБАНІЯ

БЕЛЬГІЯ

ФРАНЦІЯ

НІМЕЧЧИНА

ЧОРНОГОРІЯ

ПІВНІЧНА
МАКЕДОНІЯ

BELARUS

ЧЕХІЯ

УГОРЩИНА

LATVIA

LITHUANIA

МОЛДОВА

POLAND

ROMANIA

СЛОВАЧЧИНА
UKRAINE

БІЛОРУСЬ

ЧЕХІЯ

УГОРЩИНА

ЛАТВІЯ

ЛИТВА

МОЛДОВА

ПОЛЬЩА

РУМУНІЯ

СЛОВАЧЧИНА

ТУРЕЧЧИНА

УКРАЇНА

КЛЮЧОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УКРАЇНІ

КЛЮЧОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ  
В СУСІДНІХ КРАЇНАХ

МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ (МВП)

Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній 
не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.

• Опитування загального населення 
для оцінки числа, місць перебування 
та потреб внутрішньо переміщених 
осіб та інших постраждалих груп на-
селення, в тому числі осіб, які повер-
нулися

• Порівняння з офіційними даними 
про реєстрацію переміщених осіб, 
наданими місцевими органами влади 
(Базове територіальне оцінювання)

• Додаткові дослідження відповідно 
до певних інформаційних потреб, 
у тому числі: оперативні оцінювання 
потреб у місцевостях, куди щойно 
отримали доступ суб’єкти гуманітар-
ної діяльності, аналізи ринку палива 
для підготовки зимових програм та 
вивчення умов, з якими стикаються 
люди після повернення.

• Опитування щодо потреб і намірів пере-
сування новоприбулих біженців і ГТК

• Моніторинг місць колективного розмі-
щення переміщених людей

• Опитування людей, що повертаються до 
України із сусідніх країн, щодо причин і 
планованої тривалості повернення

КІЛЬКІСТЬ ОПИТУВАНЬ МВП
Місця проведення опитувань  
(у межах України на базі громад, 
охоплених Базовою оцінкою 
територій)

30 001–40 000 1 001–10 000

20 001–30 000 501–1 000

10 001–20 000 50–500

КРАЇНИ І МІСЦЕВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ МВП

Див. усі звіти МВП щодо кризи в 
Україні на окремій сторінці.

https://dtm.iom.int/responses/ukraine-response
https://dtm.iom.int/responses/ukraine-response
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Понад 15 млн людей в Україні та з України потребують чи по-
требували допомоги у забезпеченні захисту з початку повно-
масштабної війни у лютому 2022 року. Масові переміщення в 
межах України та за кордон, роз’єднання сімей, порушення по-
стачання життєво важливих послуг і руйнування громадських 
мереж, викликані загостренням війни, породили нові тривожні 
тенденції та посилили наявні ризики, зокрема пов’язані з торгів-
лею людьми, ґендерно зумовленим насильством, експлуатацією 
та наругою над найбільш вразливими. МОМ співпрацює з ши-
роким колом партнерів, у тому числі з урядом, представниками 
громадянського суспільства та іншими суб’єктами гуманітарної 
діяльності, заради надання комплексної, цілеспрямованої і ско-
ординованої допомоги вразливим людям. Підтримка у формі за-
хисту часто стосується декількох охоплених програмою секто-
рів, залежно від потреб у кожному конкретному випадку.

Світлана, 55-літня жінка-сценограф із Одеси, виїхала до Рес-
публіки Молдова в середині березня 2022 р. разом із чолові-
ком і сином Іваном, який має психічну інвалідність. Психічний 
стан Івана погіршився через пережите сім’єю під час війни — 
постійний страх безпосереднього нападу на місто, щоденні 
звуки сирен повітряної тривоги та довгі години, які доводило-
ся перечікувати в переповнених бомбосховищах. 

Прибувши до Молдови, сім’я тимчасово поселилася в мотелі у мі-
сті Бєльці на півночі від столиці, Кишинева, але нове середовище 
виявилося для Івана складним випробуванням. Тиждень потому 
він здійснив спробу самогубства, вистрибнувши з вікна. «Він поба-
чив людей на вулиці й подумав, що то солдати прийшли його за-
брати, — пояснює Світлана. — Я лише на п’ять хвилин випустила 
його з виду!» У пошуку кращих варіантів сім’я перебралася до Ка-
гула на півдні Молдови, де Світлана звернулася до мобільної групи 
МОМ із забезпечення захисту. Соціальні працівники МОМ допо-
могли Світлані сконтактувати з медичним закладом, в якому Іван 
міг пройти лікування та отримати психосоціальну допомогу. Ця 
група також надала вичерпну інформацію про послуги, доступні 
для Світлани та її сім’ї, та регулярно підтримувала зв’язок із нею 
для надання подальшої допомоги. Станом на січень 2023 року 
родина оселилася в Кишиневі завдяки спільній програмі МОМ та 
Airbnb, про яку вони дізналися від працівника, що опікувався їх-
ньою справою. Цей працівник також познайомив Івана з програ-
мою професійно-технічної підготовки, яку надає команда забез-

печення життєдіяльності МОМ. Зрештою, Іван сподівається знай-
ти роботу онлайн як графічний дизайнер. «Він дуже вправний, 
але йому все ще складно спілкуватися з людьми», каже Світлана. 
Завдяки допомозі МОМ її сім’я дивиться у майбутнє з надією, спо-
діваючись, що війна скоро закінчиться, і вони зможуть поверну-
тися додому. Детальні-
ше про історію Івана та 
Світлани можна про-
читати тут.

Неподалік від Світла-
ни в Кишиневі мешкає 
Лариса — молода ро-
сіянка ромського по-
ходження, яка багато 
років до повномасш-
табного російського 
вторгнення проживала 
в Україні. На момент 
переміщення до Рес-
публіки Молдова в березні 2022 року вона була вагітна другою 
дитиною і подорожувала разом із батьками, братом і дворічною 
дитиною без документів, що засвідчують особу. Окрім медичної 
довідки з пологового будинку в Україні, у Лариси не було жодних 
доказів, що це дійсно її дитина. «Це була ще одна проблема на до-
дачу до більш нагальних — знайти житло, їжу та предмети першої 
необхідності, щоб вижити. Крім того, я не могла розраховувати на 
допомогу свого чоловіка, який залишився в Україні й не може ви-
їхати», згадує вона. Родина Лариси належить до маргіналізованої 
етнічної спільноти, тож постійно зазнавала ризику дискримінації. 

Ларису з сім’єю помістили в пункт тимчасового розміщення біжен-
ців у селі Керпінень неподалік від кордону з Румунією, до якого ре-
гулярно навідувалися мобільні групи МОМ із забезпечення захи-
сту. У складі цих груп був ромський культурний посередник, тож 
делікатний випадок Лариси отримав швидку реакцію. МОМ негай-
но підшукала родині більш зручне житло через програму МОМ-
Airbnb і допомогла з транспортуванням до Кишинева. В Кишиневі 
Лариса отримала змогу приготуватися до пологів у комфортно-
му середовищі, а її сім’я змогла отримати документи, що засвідчу-
ють особу: «Ми намагалися виїхати в Румунію, але прикордонни-
ки не могли нас пропустити, бо в дитини не було документів. [...]  

Команда забезпечення захисту МОМ проводить співбесіду з бенефіціаркою, 
щоб оцінити ї ї потреби. © МОМ, 2022/Олена Таран

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

69 986
ОСІБ ОХОПЛЕНО
В УКРАЇНІ

109 987
ОСІБ ОХОПЛЕНО В
СУСІДНІХ КРАЇНАХ

+1 млн
ЛЮДЕЙ ОХОПЛЕНО 
ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ІНФОРМАЦІЙНІ КАМПАНІЇ

ЗАХИСТ

МОМ продовжить 
допомагати забезпечувати 

захист і актуалізувати 
питання захисту у всіх 
секторах інтервенцій, 

особливо в світлі зростання 
ризиків, пов’язаних із 

торгівлею людьми та 
численними питаннями, 

які виникають у зв’язку з 
тривалим переміщенням.

https://moldova.iom.int/stories/new-life-ivan-ukrainian-graphic-designer-supported-iom-moldova-protection-team-cope-his-severe-psychosocial-disability
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Я  зв’язувалася і з українським, і з російським посольствами, але 
вони постійно відмовляли, поки МОМ не надала підтримку». Фа-
хові юристи МОМ проаналізували справу Лариси, проконсуль-
тувалися з відповідними консульськими службами і допомогли їй 
пройти усі бюрократичні формальності. У січні 2023 року вона 
нарешті отримала свідоцтво про народження та паспорт для стар-
шого сина. Сім’я підтримує зв’язок із працівником МОМ, що опі-
кується їхньою справою, для забезпечення подальшої підтримки. 

На жаль, допоки війна не скінчиться, обидві жінки разом зі сво-
їми сім’ями ще певний час не зможуть повернутися додому, як 
і мільйони інших переселенців із України. До того часу, поки 
біженцям і внутрішньо переміщеним особам не буде безпечно 
повернутися додому, діяльність МОМ із забезпечення захисту 
буде зосереджено на: підтримці комплексної інтеграції, яка за-
безпечує доступ нужденних людей до середньо- та довгостро-
кового житла, соціальної допомоги, фінансової підтримки, освіти 
та денного догляду за дітьми, професійного і мовного навчання, 
працевлаштування, засобів до існування та програм згуртовано-
сті громад, водночас працюючи над вирішенням проблем кон-
кретних вразливостей та ризиків захисту, зокрема торгівлі людь-
ми, ґендерно зумовленого насильства та ризиків захисту дітей, 
особливо позбавлених піклування чи розлучених із батьками.

Впродовж наступного року МОМ продовжить допомагати за-
безпечувати захист і актуалізувати питання захисту у всіх сек-
торах інтервенцій, особливо в світлі зростання ризиків, пов’яза-
них із торгівлею людьми та численними питаннями, які вини-
кають у зв’язку з тривалим переміщенням (наприклад, подов-
ження статусу тимчасового захисту за кордоном, доступ до 
грошової допомоги, житла та медичних послуг у приймаючих 
громадах тощо). МОМ зберігатиме свою присутність у пунк-
тах пропуску через кордон (ППК) і громадах, де перебуває 
значне число переміщених осіб з України, та розширюватиме 
партнерські зв’язки зі спеціалізованими громадськими організа-
ціями, щоб охопити більше людей, які потребують допомоги 
у найвідповідніший спосіб, включаючи роботу з маргіналізова-
ними групами, зокрема особами з інвалідністю та етнічними 
ромськими спільнотами. Насамкінець, МОМ концентруватиме 
зусилля зі зміцнення потенціалу на посиленні наявних систем і 
структур забезпечення захисту шляхом їх ширшого розвитку, 
стабілізації та реалізації програм відновлення.

Команда забезпечення захисту МОМ проводить співбесіду з бенефіціаркою, щоб оцінити ї ї потреби. © МОМ, 2022/Олена Таран

ЗАХИСТ
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Коли у розпал зими, в лютому 2022 р., почалося повномасштаб-
не вторгнення, мільйони людей почали тікати з України в сусід-
ні країни, і проблема пунктів пропуску через кордон (ППК) та 
їх пропускна здатність швидко потрапила в центр уваги. 

На вимогу держав модель ГУК МОМ розгортає ресурси, необхідні 
для посилення готовності та механізмів реагування прикордонних 
служб, щоб забезпечити належне провадження чи розширення 
оперативної діяльності. Одне із завдань ГУК — зробити так, щоб 
кордони залишалися відкритими, надавати ППК необхідне матері-
ально-технічне забезпечення для роботи в умовах складної мігра-
ційної динаміки, не допускати перерв у роботі та спроб стриму-
вати міграційний потік, які зазвичай не зупиняють руху і не дають 
можливості забезпечити належний захист. Цей підхід не є суто 
логістичним — він зосереджений на безпеці та гідності мігрантів 
у поєднанні з державною безпекою та вдосконаленою операцій-
ною адаптивністю в пунктах перетину кордону.

Заходи реагування МОМ на кризу в Україні в рамках ГУК спочатку 
було зосереджено на підтримці України та сусідніх країн у нарощу-
вані прикордонних операцій для безпечного опрацювання виїздів 
і прибуттів: консультування щодо налагодження процедур і засо-
бів усунення скупчень людей на ППК шляхом ефективного керу-
вання записами, матеріальним оснащенням прикордонних служб, 
роздача багатомовних інформаційних матеріалів з порадами щодо 
безпеки та телефонами служб допомоги для забезпечення досту-
пу прибулих до актуальної та перевіреної інформації. Оскільки 
українці та ГТК продовжують виїжджати з України і спонтанно 
повертаються через кілька наступних місяців, комплексні моделі 
транскордонної мобільності підтверджують необхідність підтрим-
ки для забезпечення руху в усіх напрямках. Інтервенції МОМ в 
рамках ГУК включали сприяння транскордонній доставці в Украї-
ну гуманітарної допомоги і палива та продовжують розвиватися у 
відповідь на торговельний 
попит, економічне віднов-
лення та регіональну ста-
більність.

Багато людей, які прибу-
вають до кордону, не ма-
ють особистих контактів 
за межами України. Оле-
на, мати двох дітей, тіка-
ла від війни з Маріуполя, 
де в ї ї дім влучила ракета. 
Вона з родиною прибула 
до кордону з Польщею 
без конкретних планів, знаючи лише, що друзям її сім’ї в Чехії 
вдалося отримати притулок та іншу допомогу. Отримана нею 
на кордоні інформація дала їй змогу дізнатися про свої пра-
ва і отримати чітке уявлення про те, як отримати реєстрацію 
самій та зареєструвати своїх дітей. Отримавши більше інфор-
мації, Олена змогла безпечно продовжити подорож до Чехії. 

У Польщі програмна діяльність ГУК зосереджена на біженцях і 
членах приймаючих громад, в тому числі волонтерах, представ-
никах місцевої влади та прикордонниках, щоб допомагати лю-
дям, що виїжджають з України, швидко та безпечно перетинати 
кордон та отримувати доступ до необхідної підтримки. В пунк-
тах прибуття по всій Польщі команди МОМ зустрічали людей, 

Оскільки українці та 
ГТК продовжують 

виїжджати з України і 
спонтанно повертаються 

через кілька наступних 
місяців, комплексні моделі 

транскордонної мобільності 
підтверджують 

необхідність підтримки 
для забезпечення руху в усіх 

напрямках

Українські біженці та громадяни третіх країн прибувають до прикордонного 
пункту «Медика» на кордоні з Польщею. Цей пункт перетину кордону 
є однією з основних точок прибуття людей, які тікають до Польщі. 
По прибутті біженцям і ГТК надають широкий спектр допомоги від МОМ 
та інших організацій, у тому числі допомогу з перевезенням, МВП, розподіл 
харчових продуктів, одягу тощо (Медика, Польща).  
© МОМ, 2022/Мусе Мохамед

У тому числі підтримка:
• безперервної роботи ППК шляхом модернізації 

обладнання, зміцнення потенціалу та технічної 
допомоги в актуалізації та посиленні процесин-
гових операцій;

• моніторинг проблем захисту людей, у тому числі 
дітей, що перетинають кордон, на вимогу Євро-
пейської агенції прикордонної та берегової охо-
рони (FRONTEX);

• ухвалення новоприбулими своєчасних та інфор-
мованих рішень на підставі отриманих інформа-
ційних буклетів.

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

ГУМАНІТАРНЕ УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

ПУНКТІВ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ 
КОРДОН (ППК) І МІСЦЬ 
ПРИБУТТЯ В РАМКАХ ПРОГРАМ 
ГУМАНІТАРНОГО УПРАВЛІННЯ 
КОРДОНАМИ (ГУК)

+30
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які перетинають кордон, і проводили експрес-оцінювання вразливостей, 
надавали направлення та необхідну інформацію щодо перебування в 
Польщі та виїзду до третіх країн. Щоб підтримувати людей у черзі в ППК в 
очікуванні дозволу продовжити свою подорож, МОМ надавала негрошо-
ву допомогу і підтримку з питань реєстрації та тимчасового розміщення, 
а також провела навчання з питань протидії торгівлі людьми, ідентифікації 
осіб, які зазнають ризику, та міжкультурної комунікації для 814 службовців. 
Такі зусилля з розвитку потенціалу мають на меті зменшити безпекові ризи-
ки для мігрантів і біженців під час перетину кордону та сприяти захистоо-
рієнтованим підходам до управління кордоном.

Втім, вплив ГУК не обмежується оперативною діяльністю в прикор-
донних зонах. Це було доведено партнерством МОМ із урядом 
Ірландії, який звернувся до МОМ у перші дні війни по підтримку 
в запровадженні одноетапного процесу реєстрації. У тісній 
співпраці з Міністерством юстиції Ірландії, МОМ та співро-
бітники уряду опрацювали понад 72 000 осіб, що при-
були з України в період із березня 2022 р. по січень 
2023 р., спершу лише в аеропорту Дубліна, а зго-
дом і ще в трьох додаткових пунктах по всій країні. 
Після реєстрації та видачі свідоцтв МОМ надавала 
допомогу в опрацюванні заявок на отримання со-
ціальних послуг, у тому числі забезпечувала надан-
ня послуг усного перекладу та скринінг для направ-
лення до національних служб захисту дітей та охо-
рони здоров’я. Це можна розцінювати як «інтерна-
лізацію» процесу управління кордонами, яка дозволяє 
людям, що прибули з України, негайно зареєструватися 
та отримати відповідний статус із фактичним доступом до 
послуг та індивідуальною підтримкою, щоб допомогти їм об-
лаштуватися на новому місці. Приклад Ірландії знизив ризик «випадіння» пев-
них людей з поля зору, створивши інклюзивні умови, щоб вони могли зосередитися на 
адаптації до нової реальності.

МОМ продовжує надавати матеріальну і технічну підтримку, включно з навчальними ініціатива-
ми, щоб забезпечити резерв потенціалу для реагування на можливі зміни в динаміці мобільності 
внаслідок війни. Пам’ятаючи, що ГУК найкраще сприймати як функцію забезпечення готовності, та 
враховуючи непевність контексту, МОМ продовжує докладати зусиль для зміцнення спроможнос-
тей суб’єктів і систем управління кордонами, в тому числі конкретну роботу над системами реєстрації, 
інфраструктурою ППК, запасами гуманітарних товарів та підтримкою розробки міграційної політики. 

ГУМАНІТАРНЕ УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

Спільно з ЄС, міжнародними партнерами та при-
кордонними службами з обох боків, МОМ надає 
підтримку в побудові додаткових смуг руху та об-
ладнанні потужностей для посилення пропускної 
здатності пункту перетину кордону між Україною 
та Словаччиною. Цей ППК є важливою артерією 
для постачання в Україну палива та гуманітарних 
вантажів, сприяння торговельно-економічному від-
новленню та експорту товарів першої необхідно-
сті, в тому числі сільськогосподарської продукції, 
яка безпосередньо впливає на глобальну продо-
вольчу безпеку.

ПОСИЛЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ  
ППК «УЖГОРОД»

Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.

Пункти пропуску 
через державний 
кордон
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ДОПОМОГА В ГУМАНІТАРНІЙ МІГРАЦІЇ
Гідне та безпечне перевезення людей потребує комплексно-
го, правоорієнтованого та людяного підходу, який би врахо-
вував взаємозалежність між подорожуванням, здоров’ям і по-
тенціалом до інтеграції як ключові компоненти процесу пе-
реміщення населення. Ґрунтуючись на цих принципах, МОМ 
співпрацює з органами влади, в тому числі посольствами, 
прикордонними службами та іншими зацікавленими сторона-
ми, щоб підтримати пересування людей, що постраждали від 
війни в Україні. 

Потреба в такій роботі була величез-
ною з перших днів кризи і поступово 
розвивалася відповідно до нагальних 
потреб і політичного ландшафту — 
від підтримки добровільного повер-
нення ГТК на батьківщину до усунен-
ня багатомільйонних скупчень людей, 
що постраждали від війни, у сусідніх 
країнах.

Коли на початку повномасштабного 
вторгнення величезна кількість людей 
вирушила до кордону з Республікою 
Молдова, МОМ організувала «зелений 
коридор», щоб допомогти їм дістати-
ся від молдовського кордону безпо-
середньо до Румунії, де наявна інфра-
структура була краще оснащена для роботи з великими 
потоками людей, і де вони могли підготуватися до подаль-
шої подорожі.

Одним із важливих механізмів, через який біженці з України 
отримали змогу потрапити до країн, які безпосередньо не 
межують з Україною, є Програма солідарності Європейсько-
го Союзу (ЄС). МОМ підтримала цю програму, забезпечивши 
перевезення вразливих осіб до держав-членів ЄС та асоційо-
ваних країн, які зобов’язалися приймати біженців з України. 
Після тривалої та небезпечної подорожі через територію Ро-
сійської Федерації до Естонії, Ганна та її сім’я отримали змогу 
скористатися цією програмою. 

Ганна та ї ї вісім дітей родом із Макіївки Донецької області, 
тож вони жили в постійній тривозі ще з 2014 року, коли 

почалася війна в їхньому регіоні. Жити стало ще важче, 
коли в 2016  році чоловік Ганни помер після виснажливої 
боротьби з раком. Залишившись сама з дітьми, яких по-
трібно було забезпечувати, Ганна почала втрачати надію на 
мир і безпеку.

Минулого року, коли навколо Макіївки знову почалися потуж-
ні обстріли і Ганна зрозуміла, що її діти налякані, вона вирі-

шила зібрати речі й поїхати. Вона по-
зичила гроші на поїздку і проїхала ма-
шиною майже 2000  км від східного 
кордону України через Російську Феде-
рацію, щоб потрапити в Естонію. При-
бувши до Естонії, вони мали можливість 
залишитися, проте вирішили їхати далі 
до Німеччини, де в них були знайомі з 
України, які могли їм допомогти. Діз-
навшись через волонтерів про підтрим-
ку МОМ, Ганна сконтактувала з офісом 
МОМ в Естонії. МОМ у координації з 
органами влади організувала їй пере-
літ до Франкфурта, надала їй та її дітям 
усю необхідну допомогу та домовила-
ся про забезпечення прибуття на нове 
місце призначення. В аеропорту Ганну 
та її дітей зустріли знайомі, які повезли 

їх до Ганновера. Ганна з сім’єю нарешті змогли оселитися в 
зручному й безпечному місці, далеко від жахів війни. Через 
кілька місяців після того, як вони приїхали в Ганновер, до них 
з Маріуполя приїхала найстарша дочка Ганни з чоловіком і 
двома дітьми. 

Ретельно відстежуючи ситуацію в регіоні через програми 
МВП та роботу на місцях, МОМ має змогу розширити опе-
ративну та кадрову присутність для належного реагування на 
потреби. МОМ уже розширила підтримку операцій з пересе-
лення в низці сусідніх країн, щойно відповідні потреби стали 
очевидними. Коли настануть сприятливі умови для повернен-
ня до України, МОМ буде готова створити і запустити пов-
ний спектр програм добровільної репатріації, сприяння до-
бровільному поверненню та реінтеграції, тісно пов’язаних із 
повоєнним відновленням.

Коли на початку 
повномасштабного вторгнення 

величезна кількість людей 
вирушила до кордону з 

Республікою Молдова, МОМ 
організувала «зелений коридор», 
щоб допомогти їм дістатися 

від молдовського кордону 
безпосередньо до Румунії, де 
наявна інфраструктура була 
краще оснащена для роботи з 
великими потоками людей, і де 
вони могли підготуватися до 

подальшої подорожі.

Родина чекає на перетин кордону. © МОМ, 2022/Франческо Малавольта

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

55 501
ОСІБ ОХОПЛЕНО В
СУСІДНІХ КРАЇНАХ

3 873
ГТК ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ В 
ДОБРОВІЛЬНОМУ ПОВЕРНЕННІ 
НА БАТЬКІВЩИНУ

16 698
БЕЗПЕЧНИХ І ГІДНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВСЕРЕДИНІ 
СУСІДНІХ КРАЇН ТА МІЖ НИМИ
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ДОПОМОГА В ГУМАНІТАРНІЙ МІГРАЦІЇ
БІЛОРУСЬ

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

БОЛГАРІЯ

SLOVAKIA

CZECHIA

ПОЛЬЩА

УКРАЇНА

HUNGARY

CROATIA

SLOVENIA

AUSTRIA

СЕРБІЯ

ПІВНІЧНА 
МАКЕДОНІЯ

BOSNIA AND
HERZEGOVINIA Бухарест

Ісакча

Яси

Хуші

Бєльці

Отач

Скулень

Леушень

Паланка

МОЛДОВА

РУМУНІЯ

УКРАЇНА

Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.

Активний маршрут з Паланки 
до Хушів / Ясів / Бухаресту

ЗЕЛЕНІ КОРИДОРИ

Активний маршрут  
з Ісакчі до Бухаресту

Активний маршрут  
з Отача до Ясів

34 930
ЛЮДЕЙ ПЕРЕВЕЗЕНО ПО 
«ЗЕЛЕНОМУ КОРИДОРУ» 
ЧЕРЕЗ РЕСПУБЛІКУ 
МОЛДОВА ДО РУМУНІЇ

Коли на початку повномасштабно-
го вторгнення величезна кількість 
людей вирушила до кордону з Рес-
публікою Молдова, МОМ організу-
вала «зелений коридор», щоб до-
помогти їм дістатися від молдов-
ського кордону безпосередньо до 
Румунії, де наявна інфраструктура 
була краще оснащена для роботи з 
великими потоками людей.
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 ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ 

Коли в лютому 2022 р. почало-
ся повномасштабне вторгнен-
ня Російської Федерації в Україну, 
мільйони людей по всій Україні були 
вирвані з мирного життя і потребу-
вали негайної гуманітарної допомоги, 
щоб задовольнити навіть найпростіші по-
треби. В такій невідкладній ситуації МОМ 
негайно скористалася потенціалом свого 
глобального ланцюга постачання, щоб яко-
мога швидше закупити і доставити необхід-
ну допомогу на загальну суму в 20 млн євро 
і продовжувала постачання впродовж усьо-
го минулого року реагування. Щоб досягти 
цього, МОМ мобілізувала персонал, товари 
з усього світу, інформаційні та логістичні ме-
ханізми, щоб зрозуміти актуальні потреби та 
надавати підтримку для їх задоволення.

Враховуючи наявні вимоги, МОМ використовує підхід глобального охоплення з місце-
вим пріоритетом, коли потреби спочатку звіряються з доступним асортиментом на міс-

цевому ринку, а тоді — із запасами, заздалегідь розміщеними у глобальних хабах для 
оперативного розгортання. МОМ нарощує глобальне розміщення запасів для швид-

кого реагування на раптову появу надзвичайних ситуацій відповідного масштабу. В 
ході еволюції заходів реагування впродовж року поточне оцінювання того, як най-

краще задовольнити потреби, водночас підтримуючи місцеві ринки через грошову 
допомогу або місцеві закупівлі, допомогло забезпечити зростання реальної цінно-
сті глобального постачання.

Коли потреби перевищують спроможності 
місцевих ринків, вмикається апарат глобаль-
них закупівель МОМ. Фахівці із закупівель пе-
ревіряють вимоги й оголошують тендери серед гло-

бальних, регіональних і місцевих постачальників. Процес закупівель 
ґрунтується на вартості, швидкості доставки і суворому контролі яко-

сті, причому фактичне придбання здійснюється міжнародною коман-
дою, регіональними хабами або безпосередньо країнами. Досягаються і 

укладаються довгострокові угоди на постачання поширених позицій, які 
потрібні регулярно впродовж усього пе-

ріоду реагування.

Щоб забезпечити доставку правильних товарів у правильні місця, кри-
тично важливо якомога швидше отримати якомога точніші відомості 

щодо того, де перебувають люди, куди вони прямують і чого саме 
потребують. Спираючись на власні потужності в Україні та по всьому 

регіону, а також на координацію з місцевими партнерами (урядами, 
НУО та іншими агентствами ООН), МОМ консолідувала інформацію 

про нагальні потреби і передавала її менеджерам ланцюга постачан-
ня, як локально, так і по всьому світу.

Коли спалахнула повномасштабна війна, люди з 
усього світу збирали й передавали речі на під-

тримку України. МОМ вдалося отримати, опра-
цювати і зрештою доставити матеріальну допо-

могу на 7,5 млн дол. США з Канади, Сполучених 
Штатів Америки, Великої Британії, Франції та бага-

тьох інших країн, яка літаками та вантажівками прибувала 
до Польщі та Словаччини, а потім роздавалася біженцям або 

доставлялася в Україну.

ПОЧАЛАСЯ
ВІЙНА

ГЛОБАЛЬНІ ЗАПАСИ, ЛОКАЛЬНІ РИНКИ

ТЕНДЕРИ ТА 
ЗАКУПІВЛІ

ОПЕРАТИВНЕ 
ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ

НАТУРАЛЬНІ 
ПОЖЕРТВИ

МОБІЛІЗАЦІЯ
ЛЮДЕЙ 

Враховуючи важливість товарних пере-
везень, ефективний ланцюг постачання 
також передбачає наявність відповідних 

людей, які дистанційно та на місцях підтри-
мують його функціювання. Місії МОМ з усього 

світу виділили понад 50 працівників, які спеціалізу-
ються на ланцюгах екстреного постачання, для надан-
ня підтримки у місцевих закупівлях, складських опера-
ціях, транспортуванні та інших ключових послугах. Було 
оперативно створено команду дистанційної підтримки 
закупівель, щоб допомогти зібрати та виконати первин-
ні вимоги.
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АФІНИ

ГАЗІАНТЕП

Дніпро

(W

(W

Кропивницький

(W

Одеса

(W

Вінниця (W

Харків

(W

(W

Київ

(W

Пшемисль

(W

Михайлівці

(W Берегове (2W

Чернівці(W

Івано-Франківськ

(W

Кошице

(5W

Ужгород

(2W

Львів

(W

(W(W

Враховуючи низький рівень витрат, 
близькість до кордону, безпекову 
ситуацію та незначний транскор-
донний рух (порівняно, наприклад, із 
Польщею), МОМ організувала потуж-
ний ланцюг постачання і складський 
хаб у словацькому місті Кошице. Завдяки 
плідній роботі персоналу з усього світу, цей 
хаб здатен отримувати, контролювати якість, пе-
репаковувати і відправляти товари для доставки в Украї-
ну, а також для обслуговування українських біженців у са-
мій Словаччині. З огляду на невизначеність майбутніх по-
треб цей хаб також слугує для зберігання критичних за-
пасів на випадок непередбачуваних ситуацій. Тут МОМ 
може зберігати готові матеріали для майбутніх пересе-
ленців із зони конфлікту, що дає організації змогу швидко 
їх доставляти будь-куди, де в них виникне потреба.

На шляху до України і по Україні товари, ймовірно, потраплятимуть на один 
чи кілька із 14 складів МОМ у регіоні та всередині країни. Залежно від тран-
спортної логістики, складських потужностей і пунктів призначення, товари 
переміщатимуть у межах України, перш ніж вони будуть передані МОМ або 
її партнерам для розподілу. МОМ також має доступ до міжагентських скла-
дів у рамках механізмів координації або партнерських зв’язків для посилення 

потужностей ланцюгів постачання. Адаптивні складські потужності 
МОМ також можуть бути корисними для забезпечення руху ву-

зькоспеціалізованих товарів, у тому числі лікарських засобів, які 
потребують зберігання із забезпеченням холодового ланцюга.

Ключовим джерелом логістичної та кадрової по-
тужності стали два глобальні хаби постачання 
МОМ у регіоні, розташовані в Афінах (Греція) та 
Газіантепі (Туреччина). Спираючись на свій профе-
сіоналізм у підтримці заходів реагування на надзви-
чайні ситуації, як локальні, так і в інших місцях по 
всьому світу, персонал цих хабів надавав підтрим-
ку в отриманні, забезпеченні якості та перевезенні 
великих обсягів товарів. Ці наявні потужності ви-
явилися незамінними у перші дні реагування, доз-
воливши МОМ швидко відреагувати на потреби. 
МОМ налагодила партнерські зв’язки із «Flexport» 

для перевезення товарів із хабу в Га-
зіантепі до кордону з Україною.

ЛОГІСТИЧНИЙ ХАБ 
НА СЛОВАЦЬКОМУ 
КОРДОНІ

СКЛАДСЬКІ ОПЕРАЦІЇ  
В УКРАЇНІ ТА СУСІДНІХ КРАЇНАХ

ГЛОБАЛЬНІ ХАБИ В 
ГАЗІАНТЕПІ ТА АФІНАХ

 ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ 

МИТНИЦЯ ТА ПЕРЕТИН 
КОРДОНУ
Щоб забезпечити безперешкодний і своєчасний рух 

товарів із регіонів, де їх можна якнайшвидше заку-
пити й відправити до регіонів, де вони найбільше 

потрібні, МОМ співпрацювала з органами вла-
ди для сприяння їх перевезенню через кор-
дон, у тому числі на територію ЄС, із міні-
мальними перешкодами.

Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.

Склад МОМ

Склад «Atlas Logistic»

Склад логістичного кластера

Ланцюг постачання 
автотранспортом (стрілки 
позначають лише орієнтовний 
напрямок)

Українські біженці та громадяни третіх країн прибувають 
до прикордонного пункту «Паланка» на кордоні з Молдовою. 
©МОМ, 2022/Мохамед Мусе

СЛОВАЧЧИНА

КОШИЦЕ
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 ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ 

Пройшовши повне коло, ця комплексна 
система з усіма її експертами, етапами та 
потужностями, які формують глобальний 
ланцюг постачання МОМ, зводиться до 
простої ідеї, в центрі якої стоїть людина: 
доставляти речі, які потрібні людям, туди, 
де вони потрібні. Коли у людей, які хова-
ються в підвалі від бомб, є світло і можли-
вість зарядити телефони завдяки сонячним 
ліхтарям, або коли в новому незнайомому 
місці сім’я може приготувати собі вече-
рю і лягти спати в теплі завдяки спальним 
комплектам і посуду, або коли хтось, у кого 
немає нічого, крім одягу, отримує туалетне 
приладдя, яке повертає відчуття нормаль-
ності й чистоти — все це стає можливим 
завдяки ланцюгу постачання, який охоп-
лює всю земну кулю.

Неймовірний потенціал ланцюга постачання МОМ не мав 
би великого значення, якби він не забезпечував широку до-
ставку в усі точки і всім людям, які потребують допомоги. 
Широка присутність МОМ по всій Україні, мережа з понад 
70 виконавчих партнерів та ї ї провідна роль у секторі 
непродовольчих товарів означає, що товари з усього сві-
ту дійсно потрапляють у важкодоступні місцевості по всій 
країні.

Динамічний контекст у регіонах активних бойових дій, гострі потреби та доступність для 
суб’єктів гуманітарної діяльності — усе це означає, що критичною складовою гуманітарно-
го реагування в Україні була постійна гнучкість і готовність потрапити в ті чи інші місцево-
сті, щойно вони стануть доступними. МОМ запустила низку методологій експрес-оціню-

вання для швидкого збору даних про потреби та водночас скористалася попередньо розмі-
щеними запасами та широкою присутністю на місцях для швидкого надання підтримки, в тому 

числі через міжвідомчі гуманітарні конвої. МОМ прагне забезпечити безпечний доступ суб’єктів 
гуманітарної діяльності, щоб допомогти людям, де б вони не перебували, і продовжує працювати з 

усіма зацікавленими сторонами для досягнення цієї мети, доставляючи допомогу всюди, де це можливо.

Однією з найбільш передових ініціатив МОМ, яка служить для 
гуманітарного реагування в широкому сенсі, є те, що вона 
використовує всі логістичні, закупівельні та інші спроможно-
сті свого ланцюга постачання для задіяння спільної магістралі 

постачання товарів для суб’єктів гуманітарної діяльності, у тому 
числі в кластерах з питань житла, водопостачання, санітарії та гі-

гієни, щоб надавати допомогу відповідно до потреб. Партнери по 
спільній магістралі можуть надавати докази потреб і замовляти основні товари — такі 
як спальні комплекти, кухонні та гігієнічні набори тощо — попередньо розміщені в 
одній із чотирьох зон підвищеної необхідності по всій Україні. Лише в перші міся-
ці роботи цієї ініціативи було відвантажено більше 100 000 товарних позицій для 
24 партнерів у 16 регіонах.

ДОСТАВЛЯЄМО 
САМЕ ТЕ, ЩО 
ПОТРІБНО 
ЛЮДЯМ

ОСТАННІЙ ЕТАП ДОСТАВКИ

ТЕРИТОРІЇ, НАД ЯКИМИ БУЛО ВІДНОВЛЕНО 
КОНТРОЛЬ УРЯДУ УКРАЇНИ

СПІЛЬНА МАГІСТРАЛЬ

Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній 
не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.

Ланцюг постачання автотранспортом (стрілки 
позначають лише орієнтовний напрямок)

Хаби спільної магістралі

Забезпечення фільтрами для води мешканців 
Калитнянської громади Київської області України.  
© МОМ, 2022/Вікторія Жабокрицька
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Предмети першої необхідності, які багато хто сприймає як 
належне, можуть врятувати життя людям, які постраждали від 
війни. Забезпечення цими товарами біженців до сусідніх кра-
їн, людей, які тікають з охоплених війною регіонів до інших 
куточків України, або тих, хто залишається в своїх громадах 
попри значні руйнування, — це критичний аспект гуманітар-
ного реагування на кризу в Україні.

Оскільки Російська Федерація продовжує атакувати українську 
інфраструктуру електро-, тепло- та водопостачання, Представ-
ництво МОМ в Україні зобов’язалося підтримати президентську 
ініціативу щодо «Пунктів незламності» — опалюваних громад-
ських приміщень, де громадяни можуть сховатися від морозу, 
скористатися електрикою та інтернетом, зарядити телефони, 
дізнатися новини і оновлення та отримати базову допомогу на 
кшталт їжі та води. Задумані як крайній засіб, пункти незламності 
дозволяють людям залишатися в своїх громадах, навіть коли пе-
ребої та відключення електроенергії роблять повсякденне жит-
тя нестерпним. 

МОМ надала підтримку 793 пунктам незламності у семи регіо-
нах України, забезпечивши їх матрацами, ковдрами, сонячними 
ліхтарями, контейнерами з водою, стільцями та дизель-генера-
торами як доповнення до підтримки та послуг, наданих місце-
вою владою, а також іншими гуманітарними організаціями. 

Охтирка — громада з 40 000 людей, розташована за 40 км від 
російського кордону — у перші місяці війни була оточена ро-
сійськими військами і зазнавала інтенсивних обстрілів. Російська 
навала прокотилася по території громади, а бомби, ракети і ар-
тилерія зруйнували більшість цивільної інфраструктури міста.

Мешканці, які залишилися, зараз намагаються відбудувати те, 
що залишилося від їхнього міста, і повернутися до мирного 
життя. Ольга Миколаївна — одна з цих хоробрих мешканців. 
Як директорка школи №5, пані Ольга невтомно працює, аби 
відремонтувати будівлю школи і знову мати змогу зустрічати 
учнів. Розташована в житловій зоні, школа №5 слугувала при-
хистком для мешканців Охтирки під час облоги. Для місце-
вих жителів школа №5 стала символом безпеки та спротиву, 
тож Ольга разом із сусідами працюють над облаштуванням і 
утриманням великого пункту незламності в шкільному підвалі. 

Сумська область, в якій розташована Охтирка, все ще перебуває 
під загрозою наземних і повітряних атак. Коли лунає сигнал три-
воги, працівники школи та мешканці сусідніх будинків спокійно 
чекають на лавках, п’ють чай і тихо читають новини та зведення 
на своїх телефонах. У підвалі тепло, є питна вода, засоби гігієни, 
постіль і сонячні ліхтарі, надані МОМ. «Коли почалася війна, сюди 
прийшло 800 людей», — 
каже Ольга. «Тоді в нас не 
було всього цього», — про-
довжує вона, показуючи на 
запаси речей і дров. «Зараз 
ми можемо розмістити тут 
300 людей; вони можуть 
спати, пити чай, і їм буде 
комфортно». За підтримки 
МОМ і її місцевих партне-
рів цей острівець безпеки 
тепер значно краще осна-
щений і може обслуговува-
ти тих, хто розраховує на 
захист і безпеку в школі. 

У відповідь на гострі гуманітарні потреби МОМ продовжувати-
ме надавати людям в Україні та сусідніх країнах речі, необхідні 
для виконання повсякденних завдань: приготування їжі, сну, до-
тримання гігієни та харчування. На початку другого року повно-
масштабної війни вкрай важливо також забезпечити достатню 
гнучкість перед лицем можливих спалахів потреб. Тому МОМ 
зосередиться на попередньому розміщенні матеріалів для швид-
кого реагування у разі потреби. МОМ прагне наростити мож-
ливості для постачання цих товарів напряму і через виконавчих 
партнерів, а також дати можливість гуманітарній спільноті в ціло-
му охопити ті регіони і сфери, які не може охопити сама МОМ. 
Через систему спільної магістралі в Україні МОМ формує потен-
ціал національних і субнаціональних організацій для надання 
допомоги на низовому рівні. Крім того, МОМ і надалі обладну-
ватиме і підтримуватиме українські пункти незламності, системи 
метро та Національну систему залізничних перевезень України 
простими, але вкрай необхідними речами для підтримки тих лю-
дей, які найбільше її потребують. Це речі, які дарують комфорт і 
гідність у часи кризи, потрясінь і переміщень.

НПТ від МОМ допомогли працівникам школи №5 м. Охтирка обладнати 
пункт незламності в шкільному підвалі усім необхідним. 
© МОМ, 2022/Меґан Кірбі

Понад 1 мільйон предметів першої необхідності, в 
тому числі:
• постіль, ковдри, сонячні ліхтарі та зимові комп-

лекти;
• кухонне приладдя, як-от глечики, каструлі, таріл-

ки і пальники;
• прилади та засоби для прибирання;
• спеціалізований одяг для зимової погоди.

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

926 000
ОСІБ ОХОПЛЕНО
В УКРАЇНІ

70 410
ОСІБ ОХОПЛЕНО В
СУСІДНІХ КРАЇНАХ

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

МОМ надала підтримку 
793 пунктам незламності 

у семи регіонах України, 
забезпечивши їх матрацами, 

ковдрами, сонячними 
лампами, контейнерами 

з водою, стільцями та 
дизель-генераторами як 

доповнення до підтримки 
та послуг, наданих 

місцевою владою, а також 
іншими гуманітарними 

організаціями
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ПРИТУЛОК
Від початку повномасштабної війни в Україні мільйони людей 
були змушені тікати, покинувши свої речі, домівки та грома-
ди. Багато з тих, хто залишився, живуть у пошкоджених бу-
динках без належного захисту і комунальних послуг. Втрата 
домівки має негативні наслідки для всіх аспектів людського 
життя: особистої безпеки, життєзабезпечення, освіти, фізич-
ного та психічного здоров’я. Належний притулок має забез-
печувати захист у найширшому розумінні цього слова: це має 
бути безпечний, гідний, комфортний, доступний і досяжний 
простір. Окрім надання тимчасового місця для безпечного 
проживання, допомога у забезпеченні притулком має довго-
строковий вплив на здатність людей до відновлення. Вона та-
кож тісно пов’язана з іншими правами, такими як здоров’я, 
освіта, дитинство, забезпечення засобами для існування та 
соціальна інтеграція. 

Анжеліка, 48-річна матір, мирно жила в Бородянці Бучан-
ського району Київської області. Вона працювала в ювелірній 
крамниці та мріяла про майбутнє: весілля дочки та майбутніх 
онуків, яких вона колись балуватиме. Усе змінилося 24 лютого 
2022 року, коли її рідне містечко зазнало масованого обстрілу. 
Анжеліка разом із сусідами сиділа в підвалі. Вона вже знала, 
що їй доведеться поїхати з Бородянки за першої-ліпшої мож-
ливості. Лише тоді у неї та її дочки буде шанс вижити. Коли 
обстріл припинився, Анжеліка разом із дочкою Валерією ви-
рушили на Західну Україну, до Ужгорода, намагаючись виїха-
ти із зони бойових дій. Там Анжеліка провела довгі безсонні 
ночі в стані стресу через усе пережите.  Насамкінець вони 
пройшли пішки десять кілометрів у довжелезній черзі людей, 
які тікали з України, перш ніж дісталися до кордону зі Словач-
чиною і перетнули його. Анжеліка втратила дім і роботу, але 
нарешті була в безпеці.

Невдовзі після прибуття до Словаччини дочка Анжеліки, Ва-
лерія, вирішила повернутися до України, щоб працювати па-
рамедиком. Через десять днів після перетину словацького 
кордону Анжеліка вже працювала на фермі поблизу Кошице. 
«Робота відволікала мене від негативних думок і спогадів про 
те, через що мені довелося пройти», — каже Анжеліка.

Місцеві громади, як в Україні, так і за ї ї межами, приймають 
біженців від війни з неймовірною великодушністю. Тим не 

менше, у центрах тимчасового чи колективного розміщення 
умови часто непрості, а тривале перебування у статусі пере-
міщеної особи створює ризики вичерпання ресурсів прийма-
ючої громади та самих постраждалих. Поки триває війна і 
зберігається проблема переміщення, екстрені житлові рішен-
ня МОМ прагнуть до переходу в середньо- та довгострокову 
підтримку в колективних та індивідуальних середовищах, орі-
єнтовану на комплексні та сталі рішення, здатні підтримувати 
життєзабезпечення, доступ до послуг та посилити соціальну 
інклюзію. Житлова підтримка — це набагато більше, ніж про-
сто мати дах над головою, вона пов’язана з можливістю відбу-
довувати своє життя та будувати майбутнє. 

Залишившись сама у Словаччині, Анжеліка звернулася до 
Програми допомоги з житлом МОМ у Кошице, яка має на 
меті покращити стандарти життя і надати можливість працев-
лаштування для людей, які тікають від війни. Анжеліка отри-
мала тимчасове помешкання і почала відвідувати організовані 
МОМ курси словацької мови. Вона сподівається, що вивчив-
ши місцеву мову, вона зможе знайти кращу роботу. Вона мріє 
знову продавати прикраси. Анжеліка відчуває вдячність за 
своє тимчасове житло в Словаччині і єдине, чого вона праг-
не — це мир. «Дехто гадає, що нам, біженцям, тут легко жи-
веться, але це зовсім не так. Я тут, але моє серце там, де па-
дають бомби. Певна, що більшість українців, які зараз живуть 
за кордоном, колись повернуться додому — серцю не нака-
жеш». Детальніше про історію Анжеліки та Валерії див. тут.

Потреби постраждалих в Україні та за її межами сильно різ-
няться залежно від місця перебування та ситуації. Однак, оче-
видно, що притулок та проживання завжди залишатимуться 
однією з найбільш критичних потреб як удома, так і в місцях 
переміщення, за кордоном та на доступних територіях, де 
залишилися чи куди повертаються люди. Всередині України, 
де дозволяє ситуація, вкрай важливо починати підтримувати 
довгострокові рішення, в тому числі щодо відбудови. За ме-
жами України в центрі уваги залишатимуться підтримка ін-
клюзії переміщених унаслідок війни людей у національні сис-
теми підтримки, робота з партнерами та урядами задля за-
безпечення кращого доступу до житла та допоміжних послуг, 
особливо зосереджуючись на індивідуальному розміщенні, у 
тому числі середньо- та довгостроковому проживанні.

«Робота відволікала мене від негативних думок і спогадів про те, через що 
мені довелося пройти», каже Анжеліка. © МОМ, 2022/Душана Штецова

У тому числі шляхом:
• Невідкладного надання притулку; 
• Ремонту та відновлення місць коротко- та серед-

ньострокового розміщення, в тому числі центрів 
колективного розміщення;

• Ремонту та відновлення житлового фонду, в тому 
числі підтримки щодо оренди та житлово-кому-
нальних послуг;

• Підготовки до зими, в тому числі забезпечення 
твердим паливом та побутовими товарами;

• Відновлення критичної та соціальної інфраструктури.

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

479 419
ОСІБ ОХОПЛЕНО
В УКРАЇНІ

18 681
ОСІБ ОХОПЛЕНО В
СУСІДНІХ КРАЇНАХ

https://iom.sk/sk/aktivity/pribehy-klientov-iom/1952-%E2%80%9Cthe-heart-wants-what-it-wants%E2%80%9D-a-mother-comes-to-grips-with-a-new-reality.html
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Команди КТУТ МОМ працюють з керівниками об’єктів для оцінювання потреб 
переміщеного населення в центрах колективного розміщення міста Дніпро.  
© МОМ, 2022/Анастасія Руднєва

• 178 центрів колективного розміщення отримали об-
ладнання та НПТ

• проведено моніторинг 1400 центрів колективного 
розміщення для оцінювання необхідної підтримки

• Навчання стейкхолдерів стандартів управління центра-
ми колективного розміщення та експрес-оцінювання

• Надання інформації, допомоги та направлень мешкан-
цям центрів колективного розміщення.

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЯХ
Впродовж 2022 року орієнтовно 1,1 млн переміщених осіб меш-
кали в центрах колективного розміщення по всій Україні. Ці люди 
зазвичай належать до найбільш вразливих груп — зазвичай це 
літні люди, особи з інвалідністю або люди з нижчих соціально-е-
кономічних верств, які не мають змоги знайти окреме житло або 
жити у родичів. Колективне розміщення може створювати певні 
гострі безпекові ризики, особливо для осіб із вразливих груп. 
Такі центри зазвичай розміщені в громадських будівлях, напри-
клад, школах чи гімназіях, або в приватних офісних приміщен-
нях, які не використовуються і часто не пристосовані для про-
живання людей. В Україні та сусідніх країнах такими центрами 
здебільшого опікуються призначені місцевою владою волонте-
ри та представники громадянського суспільства, які можуть не 
мати достатнього або будь-якого досвіду управління центрами 
колективного розміщення.

МОМ тісно співпрацює з органами влади 
та керівництвом центрів, щоб покращи-
ти умови проживання, забезпечити гід-
ність, захищеність та приватність людей, 
розміщених у центрах. Конкретні речі на 
кшталт шаф із замками та непрозорих пе-
регородок є незамінними у спільному про-
сторі. Хоча задоволення матеріальних по-
треб є важливим, ключовим елементом 
програм є організація, комунікація з пере-
міщеними людьми та розробка механізмів 
врядування на місцях. МОМ проводить навчання керівників цен-
трів і партнерів, забезпечуючи їх підтримкою в наданні допомо-
ги та захисті переміщених громад, які перебувають у центрах, і 
доповнює цю роботу закупівлею і формуванням запасів предме-
тів першої необхідності для загального користування. МОМ до-
помагає активізувати реалізацію інтегрованих програм у центрах 
колективного розміщення шляхом проведення оперативних ба-
гатосекторних оцінювань і перенаправлення ключових потреб 
і пріоритетів на інші сектори реагування, наприклад, здійснен-
ня ремонту будівель, встановлення санітарно-гігієнічного об-
ладнання чи охорони психічного здоров’я та психосоціальної 
підтримки (ПЗПСП). Технічне обслуговування допомагає змен-
шити загрози в приміщеннях цих центрів, а також підвищити 
їхню стійкість до зимових умов. Вагомою складовою допомоги 

МОМ є надання в розпорядження керівництва центрів грошо-
вих грантів на покриття поточних витрат, у тому числі на облаш-
тування, ремонт, житлово-комунальні послуги, кухонну техніку, 
водопостачання та системи опалення. 

Таліна — керівниця одного з центрів колективного розміщен-
ня у місті Дніпро, в Україні. Цей центр було відкрито лише че-
рез п’ять днів після початку війни в покинутому будинку, що 
належав гірничодобувному коледжу. Таліна згадує: «спочатку 
люди мусили сидіти в спортзалі, спати на підлозі та прати одяг 
у холодній воді, поки ми не зробили необхідний ремонт будів-
лі. Ми витратили на цей центр величезні кошти, адже ми вже 
майже рік платимо за харчування, основні матеріали та кому-
нальні послуги». Таліна співпрацює з МОМ у рамках програми 
надання підтримки найвразливішим мешканцям центрів колек-

тивного розміщення, щоб пережити зи-
мовий період. Таліна витратила наданий 
програмою грошовий грант на придбан-
ня будівельних матеріалів, щоб замінити 
гнилу підлогу і розширити безпечну пло-
щу центру, що дало змогу поселити на 
зиму ще сотню людей.

МОМ і надалі працюватиме з пріоритет-
ними центрами колективного розміщен-
ня для переміщених осіб по всій Украї-
ні, забезпечуючи координацію та мате-
ріальну підтримку відповідно до підходу 

та кластеру координування таборів та управління таборами 
(КТУТ). Це передбачає розробку та реалізацію програм залу-
чення громад, у тому числі створення спеціальних механізмів 
опрацювання відгуків і скарг, щоб забезпечити задоволення 
потреб найбільш вразливих груп населення. За межами Укра-
їни МОМ активно залучатиме зацікавлені сторони до реагу-
вання на потреби біженців, для підтримки центрів колектив-
ного розміщення відповідно до формату «Управління на міс-
цях». Ця діяльність включає подальше надання обладнання і 
забезпечення ремонту, допомогу органам влади у подоланні 
наслідків переміщення та нарощування потенціалу керівни-
цтва державних і громадських об’єктів для виконання своїх 
функцій у сфері гарантування безпечних і гідних умов про-
живання біженців і ГТК.

42 084
ОСІБ ОХОПЛЕНО
В УКРАЇНІ

9 031
ОСІБ ОХОПЛЕНО В
СУСІДНІХ КРАЇНАХ

«Спочатку люди мусили 
сидіти в спортзалі, спати 
на підлозі та прати одяг 
у холодній воді, поки ми не 

зробили необхідний ремонт 
будівлі. Ми витратили на цей 
центр величезні кошти, адже 
ми вже майже рік платимо за 
харчування, основні матеріали 

та комунальні послуги».

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-plan-february-2023-enuk?_gl=1*1g1prsl*_ga*MjA3MTMxMjAxMy4xNjUyOTY2MDE3*_ga_E60ZNX2F68*MTY3NzE0ODcyNC4zNS4xLjE2NzcxNDg3NTUuMjkuMC4w
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-plan-february-2023-enuk?_gl=1*1g1prsl*_ga*MjA3MTMxMjAxMy4xNjUyOTY2MDE3*_ga_E60ZNX2F68*MTY3NzE0ODcyNC4zNS4xLjE2NzcxNDg3NTUuMjkuMC4w
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ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

Від будинку Валентини залишилася лише купа цегли. © МОМ, 2022/Вікторія Штукун

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

Зокрема за допомогою:
• надання екстрених запасів (води і засобів гігієни);
• відновлення, ремонту та обслуговування 

критичних систем водопостачання, каналізації  
та опалення;

• експлуатації та обслуговування ключового 
обладнання.

2 071 523
ОСІБ ОХОПЛЕНО
В УКРАЇНІ

72 436
ОСІБ ОХОПЛЕНО В
СУСІДНІХ КРАЇНАХ

Станом на грудень 2022 року приблизно 16 мільйонів людей в 
Україні потребують допомоги з водопостачанням, санітарією та 
гігієною (WASH), у тому числі ВПО та люди, які залишилися у по-
страждалих від війни громадах. Через значні руйнування критич-
ної інфраструктури доступ до питної води та санітарії залиша-
ється проблематичним у багатьох регіонах України. Постраждалі 
громади стикаються з постійними перебоями постачання елек-
троенергії, порушенням систем водопостачання та водовідве-
дення, недостатнім обслуговуванням та неможливістю отриман-
ня предметів першої необхідності та засобів гігієни, що призво-
дить до зростання ризику захворювань, пов’язаних із неналежни-
ми санітарно-гігієнічними умовами та браком питної води. 

Біженці та інші люди, що тікають від війни в Україні, часто при-
бувають до сусідніх країн без базових засобів гігієни для без-
печного та гідного існування. У багатьох центрах колектив-
ного розміщення, де багато переміщених людей змушені за-
лишатися довше, ніж планували спочатку, не забезпечено до-
статньої кількості туалетів, душових та інших основних послуг. 

Працюючи безпосередньо з людьми, які живуть на територіях, 
що постраждали від війни, Представництво МОМ в Україні адап-
тує заходи реагування для задоволення найнагальніших люд-
ських потреб. Валентина та її чоловік — літня пара, що пережила 
жорстокі бойові дії в своєму рідному селі Калита на Київщині, 
провівши десять днів у підвалі. Коли Валентина вибралася звідти, 

МОМ привезла для КП «Житомирводоканал» надпотужні дизель-
генератори, необхідні для забезпечення функціювання систем 
водопостачання і очищення стічних вод. © МОМ, 2022

https://reports.unocha.org/en/country/ukraine/card/50cUU0yjd2/
https://reports.unocha.org/en/country/ukraine/card/50cUU0yjd2/
https://reports.unocha.org/en/country/ukraine/card/50cUU0yjd2/
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ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА
вона побачила, що її життя зруйноване: на місці рідної хати, усьо-
го її майна та криниці, з якої сім’я брала воду, залишилися лише 
купи цегли. «Криницю зруйнувало снарядом, і єдиним місцем, 
де ми могли набрати води, була свердловина за кілька кілометрів 
звідси. Але вода була жовтою, в ній було повно мулу. Ми не могли 
її пити, вона хіба що для худоби годилася», — каже Валентина.

Перебування в епіцентрі війни завдало відчутної шкоди здо-
ров’ю Валентини та її чоловіка. Однак, це не зламало їхній дух. 
Сім’я вирішила залишитися там, де вони прожили все своє жит-
тя. Один із сусідів запропонував Валентині з чоловіком пожити 
у нього, а ще вони могли продавати молочні продукти від однієї 
зі своїх корів, яка вижила, а на отримані гроші купувати харчі. 
«Вода камінь точить», — згадує Валентина відоме прислів’я, спо-
діваючись, що колись у них знову буде своя хата. Принаймні 
тепер їй не треба далеко ходити по чисту воду, адже МОМ за-
безпечила домогосподарство сучасним водоочисним фільтром, 
який допомагає очищувати воду і робить її придатною для пит-
тя. Щоб дізнатися більше про історію Валентини, дивіться відео.

МОМ і надалі координуватиме свої заходи реагування з місце-
вими органами влади і профільними міністерствами, щоб подо-
лати підвищені вразливості та задовольнити гуманітарні потре-
би, пов’язані зі значними порушеннями інфраструктури і суво-
рими зимовими умовами. Уклавши Меморандум про взаєморо-
зуміння (МВ) на загальнонаціональному рівні, МОМ у 2022 році 
надала критичну підтримку понад 50 місцевим водоканалам і 
теплокомуненерго по всій країні, зосередивши свої інтервенції 
на відновленні, підтриманні та модернізації їхньої роботи, про-
довжуючи водночас роздавати вразливим верствам населення 
засоби гігієни і аварійні запаси води. Розбудовуючи енергетич-
ну стійкість, впроваджуючи альтернативні енергетичні рішення 
та розширюючи спроможності та системи врядування, МОМ 
має на меті підтримати довгострокові рішення для забезпечен-
ня комунальних послуг в постраждалих регіонах, сприяючи 
переходу до більш ефективних і самопідтримуваних систем, і 
таким чином робить свій внесок у економічно-соціальне від-
новлення. У сусідніх країнах МОМ продовжить надавати не-
відкладну підтримку новоприбулим і залишатиметься чутливою 
до мінливих потреб, водночас забезпечуючи найвразливіших 
мешканців центрів колективного розміщення необхідним об-
ладнанням і приміщеннями.

Через свого партнера «Water Mission» МОМ забезпечила МКП «Миколаївводоканал» 

сучасною системою зворотного осмосу. © МОМ, 2022

З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року об’єкти 
критичної інфраструктури по всій Україні зазнали значних по-
шкоджень та руйнувань, що істотно ускладнило доступ до жит-
тєво важливих комунальних послуг.
У багатьох колишніх радянських республіках системи водопо-
стачання та опалення пов’язані між собою, централізовані на рів-
ні міста або громади та спроєктовані для забезпечення комп-
лексного постачання цих послуг через спільну інфраструктуру. 
Постачання питної води, опалення та каналізація більше половини 
українських домогосподарств у містах залежать від таких систем. 
Цей взаємозв’язок означає, що в міській місцевості пошкодження 
інфраструктури водо- чи електропостачання може також при-
звести до відключення опалення, що створює критичну загрозу 
для життя у холодну погоду. Така ситуація підкреслює важливість 
надійного електропостачання для забезпечення роботи цих 
систем, а також нагальність ремонту критичної інфраструктури.
В рамках ремонту, оновлення та додаткового оснащення, МОМ 
встановлює електрогенераторне обладнання, здатне забезпе-
чити 1,2 млн людей опаленням та іншими комунальними послу-
гами. МОМ уже доставила 1700 генераторів різної потужності 
для надання життєво необхідних послуг в зимовий період.

ВІДНОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ОПАЛЕННЯ 
І ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

https://www.linkedin.com/posts/international-organization-for-migration-iom-ukraine_the-lytosh-family-is-recovering-from-the-activity-7000521237214969856-p8KW/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://time.com/6223183/ukraine-heating-soviet-russia-attacks/
https://time.com/6223183/ukraine-heating-soviet-russia-attacks/
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До заходів грошової підтримки належать усі проєкти, в яких 
для надання допомоги приватним особам, сім’ям та громадам 
використовуються готівкові кошти чи ваучерні формати. 
Із початку війни постраждалі люди відзначають, що найбільше 
потребують фінансової підтримки, щоб мати можливість забез-
печувати себе важливішими і найнагальнішими товарами й по-
слугами. ЗГП були і є важливим механізмом надання термінової 
допомоги сім’ям і окремим особам в Україні та сусідніх країнах, 
у тому числі у важкодоступних місцевостях. Вона надається у 
вигляді багатоцільової грошової допомоги (БГД) або спеціальної 
допомоги для конкретних цілей. БГД може бути використана 
отримувачем для задоволення одразу декількох потреб, і зазви-
чай є одноразовою або щомісячною. Цей тип підтримки на-
дає постраждалим свободу та гідність самостійно вирішувати, як 
пріоритизувати витрати для задоволення своїх потреб, тоді як 
ЗГП, спрямовані на конкретні витрати, можуть допомогти бене-
фіціарам вирішити конкретні проблеми, такі як сплата за житло 
чи комунальні послуги в індивідуальних чи колективних помеш-
каннях, придбання зимового одягу чи купівля необхідних хар-
чових продуктів, ліків та інших товарів.
Тисячі людей із числа ВПО, біженців та приймаючих родин 
в Україні та сусідніх країнах висловлюють величезне задово-
лення ЗГП, особливо БГД, з огляду на її адаптивність у вико-
ристанні для придбання речей, які вони вважають пріоритет-
ними. Однією з тих, кого ощасливили гідність і незалежність, 
подаровані БГД, була Альвіна — 72-річна жінка з великим 
серцем і емоційною історією. Зараз вона мешкає в Тирасполі, 
в Придністровському регіоні Республіки Молдова, а сама ро-
дом із Одеси. «Ми втекли, боячись за своє життя, і зустріли 
тут людей, чутливих до проблем іноземців. Я надзвичайно 
рада, що також змогла скористатися грошовою підтримкою. 
Вона допомагає мені купувати необхідні ліки, а також вно-
сити свою частку в оплату витрат за житло, в якому я зараз 
мешкаю. Купуючи їжу та засоби гігієни, я відчуваю, що теж 
приношу користь. Я почуваюся більш інтегрованою в місце-
ву громаду, можу користуватися громадським транспортом і 
купувати гігієнічні товари, не прохаючи інших». Відчуття са-
модостатності також дозволило їй більш оптимістично диви-
тися в майбутнє, своє і своєї родини, «в країні, де нема війни 
і чисте небо над головою», як каже вона.
Юлія, яка прибула з України до Литви з трьома дітьми, отримала 
одноразову грошову виплату на задоволення нагальних потреб: 

«Нам були дуже потрібні ці гроші, й вони нас сильно виручили. Ми 
їх витратили на потреби дітей». Вона приїхала зі своєю донькою 
та двома дітьми своєї сестри. Її сестра залишилася в Україні догля-
дати за матір’ю, поки Юлія одна піклується про дітей. У серпні, пе-
ребуваючи в Литві, Юлія народила другу дитину. Одноразові гро-
шові виплати дозволяють сім’ям, особливо матерям, що приїхали 
з України, задовольняти основні потреби. Цей підхід став одним 
із рішень для більш оперативного охоплення людей, і такі сім’ї, як 
сім’я Юлії, скористалися цією допомогою різноманітними спосо-
бами — від придбання необхідних речей для своїх дітей до купівлі 
ліків і сплати за житло.
У майбутньому МОМ продовжить надавати підтримку згідно з 
побажаннями постраждалих осіб щодо ЗГП, але також шукати-
ме шляхів поєднання гу-
манітарної допомоги з 
більш довгостроковими 
рішеннями, в тому числі 
підтримкою систем жит-
тєзабезпечення та соці-
ального захисту в Україні 
та сусідніх країнах. Все-
редині України БГД й на-
далі відіграватиме провід-
ну роль у заходах реагу-
вання, паралельно з ЗГП, 
спрямованою на кон-
кретні витрати, в тому числі на оренду житла та гранти для цен-
трів колективного розміщення ВПО. Як новий співголова Робочої 
групи з надання грошової допомоги, МОМ примножить свої зу-
силля для диверсифікації механізмів надання грошової допомо-
ги в Україні, в тому числі через партнерські зв’язки з Укрпоштою, 
і надаватиме пріоритет втручанням у регіонах, над якими Уряд 
України нещодавно відновив контроль. За межами України уряди 
країн і надалі допомагатимуть найбільш вразливим групам біжен-
ців через грошові кошти та ваучери, в тому числі БГД, допомогу 
з орендною платою, підготовку до зими, медичні послуги, харчові 
продукти тощо. Вкрай важливо буде забезпечити належну гнуч-
кість і швидкість систем реагування для своєчасної доставки ЗГП 
у разі раптового зростання гуманітарних потреб. Ці втручання ча-
сто є саме тією економічною підтримкою, яка потрібна найбільш 
вразливим людям, щоб задовольнити базові потреби та уможли-
вити перехід до більш сталих довгострокових рішень.

«Я надзвичайно рада, 
що також змогла 

скористатися грошовою 
підтримкою. Вона 

допомагає мені купувати 
необхідні ліки, а також 
вносити свою частку в 

оплату витрат за житло, 
в якому я зараз мешкаю».

Альвіна, біженка з України, яка зараз мешкає в Придністров’ї. © МОМ, 2022/Аліна Буня

ЗАХОДИ ГРОШОВОЇ ПІДТРИМКИ

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

Грошовою допомогою на понад 42 млн дол. США, 
в тому числі:
• Багатоцільова грошова підтримка;
• Допомога з оплатою оренди житла;
• Підтримка для інших конкретних потреб, як-от 

підготовки до зими, в тому числі грошові кошти 
на утеплення.

284 041
ОСІБ ОХОПЛЕНО
В УКРАЇНІ

16 819
ОСІБ ОХОПЛЕНО В
СУСІДНІХ КРАЇНАХ



 КРИЗА В УКРАЇНІ 2022–2023 РОКІВ: РІК РЕАГУВАННЯ 27

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Війна в Україні негативно вплинула на здоров’я людей і сферу охо-
рони здоров’я, створюючи перешкоди доступу до звичайних служб 
і служб екстреної допомоги, пошкоджуючи та знищуючи медичні 
заклади та перевантажуючи ті заклади, що продовжують роботу. 
Крім того, медичні працівники були вимушені покинути місця свого 
проживання, а ланцюги поставок основних ліків і витратних мате-
ріалів були порушені. Станом на листопад 2022 року в Україні під-
тверджено 715 атак на медичні заклади. Лікарні гостро потребу-
ють надійного обладнання для надання ефективної допомоги міс-
цевому населенню та переміщеним особам. Оскільки війна триває, 
люди з інвалідністю, люди з хронічними захворюваннями та люди 
похилого віку опиняються у все більш уразливих ситуаціях через 
перебої в лікуванні та проблеми з доступом до відповідних медич-
них послуг. Це може мати руйнівні наслідки для стійкості та здатно-
сті до відновлення громад в Україні та за її межами в середньо- та 
довгостроковій перспективі. Оскільки системи охорони здоров’я в 
сусідніх країнах також працювали на межі своїх можливостей, щоб 
прийняти мільйони біженців, профілактичні, діагностичні та тера-
певтичні потреби приймаючих громад і новоприбулих людей ри-
зикують залишитися незадоволеними, що посилить негативні на-
слідки інфекційних і неінфекційних захворювань.
В Україні МОМ розгорнула мобільні медичні бригади для покра-
щення доступу до лікувальних, профілактичних послуг, послуг із 
забезпечення здорового образу життя та, за потреби, надання 
направлень для отримання спеціалізованої допомоги. Українські 
лікарі, такі як Ігор та Світлана, є критично важливою складовою 
цих команд.
До війни подружжя працювало в клініці металургійного комбінату 
«Азовсталь» у Маріуполі, Україна. Коли місто обстріляли й оточи-
ли російські війська, вони сховалися в бомбосховищі заводу, маю-
чи мінімальні запаси. Врешті-решт їм вдалося втекти, пройшовши 
через 15 російських військових блокпостів, щоб потрапити до 
міста Запоріжжя, а потім попрямувати до Львова до своєї сім’ї.
Хоча вони були змушені покинути свій дім через війну, їхнє по-
кликання допомагати іншим і рятувати життя залишилося не-
змінним. Ігор та Світлана почали займатися волонтерством, а 
згодом приєдналися до мобільних амбулаторій МОМ у Львів-
ській області. Можливість продовжувати займатися медициною 
допомогла Ігорю знайти мету серед хаосу. Більшість пацієнтів 
Ігоря живуть у віддалених місцях, де доступ до медичної до-
помоги є розкішшю. «Люди завжди раді, коли ми приїжджає-Мобільні медичні групи МОМ надають первинну медико-санітарну допомогу тисячам людей, переміщених внаслідок війни. © МОМ 2022/Джема Кортес

Зокрема за допомогою:

• амбулаторних і спеціалізованих медичних консультацій і на-
правлень;

• надання лікарням в Україні лікарських препаратів і медичних 
засобів, у тому числі обладнання на понад 1,5 млн дол. США;

• переведення і транспортування для забезпечення доступу до 
спеціалізованої медичної допомоги, у тому числі в сусідні країни;

• популяризації здоров'я та зміцнення потенціалу фахівців у 
сфері охорони здоров’я.

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

85 276
ОСІБ ОХОПЛЕНО
В УКРАЇНІ

34 127 
ОСІБ ОХОПЛЕНО В
СУСІДНІХ КРАЇНАХ

https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2022/12/75874/ukraine-countries-must-support-resilient-recovery-prevent-cascade#:~:text=The%20agency%20confirmed%20that%20health,Russian%20invasion%20on%2024%20February.
https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2022/12/75874/ukraine-countries-must-support-resilient-recovery-prevent-cascade#:~:text=The%20agency%20confirmed%20that%20health,Russian%20invasion%20on%2024%20February.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
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Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній 
не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.

Психічне здоров’я та психосо-
ціальна підтримка (ПЗПСП)

Розробка надзвичайних програм 
у сфері охорони здоров’я

Оцінювання стану здоров’я 
перед поїздками

мо, з нетерпінням чекають своєї черги, — пояснює Ігор, — ми 
бачимо, що наша допомога є надзвичайно важливою». У квітні 
почали працювати мобільні амбулаторії МОМ, щоб допомогти 
місцевій системі охорони здоров’я впоратися з потоком людей, 
які потребують невідкладної допомоги. Детальніше про історію 
Ігоря та Світлани див. тут. 
У довгостроковій перспективі МОМ продовжить задовольняти 
ці гострі потреби, але також зосередиться на розбудові спро-
можності та інституцій для забезпечення постраждалим від вій-
ни людям постійного доступу до базової медичної допомоги. 
У вересні минулого року МОМ взяла на себе зобов’язання під-
тримувати захист і рівне надання медичної допомоги та послуг, а 
також сприяти відновленню основних функцій охорони здоров’я 
в Україні відповідно до національного Плану відновлення шля-
хом підписання Угоди про співпрацю з Міністерством охоро-
ни здоров’я України. З цією метою МОМ почала зосереджувати 
свої зусилля на довготривалих рішеннях, таких як: реабілітація 
лікарень і місцевих клінік, навчання працівників сфери охорони 
здоров’я в Україні, безоплатна передача ключового обладнання 
та витратних матеріалів, а також започаткування епіднагляду на 
рівні громад. МОМ продовжуватиме підтримувати та адвокувати 
розширення доступу до медичних послуг та основних ліків для 
осіб, переміщених з України, які перебувають у сусідніх країнах. 

ЗДОРОВ’Я ТА 
ПЗПСП У РЕГІОНІ

Ігор радий, що може допомогти жителям місцевої громади, в яких мобільні клініки надають 
допомогу на місці. © МОМ 2022/Тетяна Астахова

https://ukraine.iom.int/stories/between-life-and-death-after-fleeing-mariupol-doctor-continues-his-mission


 КРИЗА В УКРАЇНІ 2022–2023 РОКІВ: РІК РЕАГУВАННЯ 29

Війна в Україні та, як наслідок, переміщення мільйонів людей 
негативно вплинули на психічне здоров’я та психосоціальне 
благополуччя окремих людей і громад у всій країні та регіоні. 
Довгострокові психологічні наслідки можуть вплинути на сім’ї, 
стосунки та загальну здатність людей довіряти, співпрацювати 
та бути продуктивною частиною суспільства. Міністр охорони 
здоров'я України Віктор Ляшко вважає, що через війну психо-
логічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів укра-
їнців: «З кожним днем кількість людей, які будуть відчувати на-
слідки для свого психічного здоров’я буде зростати».
Доступ до послуг психічного здоров’я та психосоціальної під-
тримки (ПЗПСП) має вирішальне значення для посилення ін-
дивідуальної та колективної стійкості та зменшення ризику ви-
никнення серйозних і довготривалих наслідків. Відповідь на 
емоційні страждання постраждалих людей має бути цілісною, 
орієнтованою на громаду та охоплювати всі рівні втручання — 
від надання базових психосоціальних послуг ширшій громаді 
до надання спеціалізованих послуг у сфері психічного здоров’я 
особам із відповідними серйозними розладами.
Для мільйонів біженців, які рятуються від війни в Україні, прибут-
тя в приймаючу країну спочатку може означати безпеку та відсут-
ність бомбардувань, але це ще далеко не кінець пережитого емо-
ційного стресу. Саме це пережила Катерина, приїхавши з шести-
річним сином до молдовського міста Унгени. «Ми приїхали сюди 
з «лінії вогню», – розповідає мати, – тому для нас найважливішим 
були мир і тиша». Але коли люди нарешті приїхали, після того, 
як рівень адреналіну і стресу від втечі зменшується, багато хто 
виявляється приголомшеним травмою та не може впоратися з 
емоціями. Окрім переживань за членів родини та друзів в Україні, 
у новому середовищі можуть виникнути нові джерела стресу, такі 
як мовний бар’єр, невідповідне житло, обмежені можливості пра-
цевлаштування, страх бути неприйнятим і ксенофобія.
Катерина та її син беруть участь у розважальних заходах МОМ 
тричі на тиждень. Для дітей організовуються творчі майстерні, 
які дають їм можливість відчути гостинність, налагодити зв’язок 
і почати зцілюватися. У сина Катерини спостерігалися симпто-
ми посттравматичного стресу, характерні для дітей, які пере-
жили жахіття війни. «Ці заходи допомагають їм інтегруватися в 
суспільство», — каже Катерина, яка повідомляє, що через де-
який час її син «перестав здригатися від кожного гучного зву-
ку». Вона вдячна за всю підтримку, яку вони отримали у своїй Сергій та його родина, родом із Білорусі, втекли від війни в Україні та зараз проживають у притулку для біженців у Варшаві. © МОМ 2022/Олексій Шиврін 

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА    

 ВАЖЛИВІ ЦИФРИ 

47 462
ОСІБ ОХОПЛЕНО В
СУСІДНІХ КРАЇНАХ

Зокрема за допомогою:

• надання консультаційних послуг та формування груп підтрим-
ки відповідно до нагальних проблем;

• підтримки гідного доступу до спеціалізованої психіатричної 
допомоги, орієнтованої на права людини;

• розбудова потенціалу для сприяння гідному наданню базових 
послуг і забезпеченню безпеки, не завдаючи шкоди та врахо-
вуючи соціальні, культурні та психологічні особливості; 

• організації соціально-розважальних заходів, зміцнення громад 
і сімей, сприяння взаємній підтримці та свободі вибору.

31 227
ОСІБ ОХОПЛЕНО 
В УКРАЇНІ
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новій громаді, і наступним кроком хоче вивчити місцеву мову. 
«Це найменше, що я можу зробити, щоб подякувати цій країні 
за те, що вона нас так добре прийняла». Щоб дізнатися більше 
про досвід Катерини, натисніть тут.
Невдовзі після того, як в Україні почалася війна, Сергій та 
його сім’я приїхали до Польщі та перебувають у Варшаві у 
колективному притулку, який працює за підтримки МОМ. Ро-
дом із Білорусі, Сергій змалку захопився мистецтвом і ство-
рив тисячі мозаїк по всьому світу, зокрема в Польщі, Украї-
ні, Російській Федерації та Греції. Сергій бачить у творчос-
ті «можливість займатися улюбленою справою, бути з роди-
ною, бути корисним іншим, самовдосконалюватись».
У Польщі, незважаючи на стрес через війну, Сергій знову почав 
малювати. Разом із синами та іншими дітьми у притулку за пів-
року він створив понад 500 робіт. Щоб отримати інформацію 
про доступні послуги, підготувати майбутні семінари та отрима-
ти кошти для придбання матеріалів для малювання, він звернувся 
до Інги, асистента із залучення громад МОМ. Його сім’я вже кон-

тактувала з командою Інги, яка допомогла їм з адміністративними 
процедурами, пов’язаними з їх перебуванням у Польщі, провела 
семінар про систему охорони здоров’я та запропонувала нада-
ти консультації щодо кар’єри, щоб допомогти їм знайти роботу.
«Справді надихало бачити, як він намагався досягти своїх цілей і 
зробити щось для спільноти, яка проживає у притулку, після пе-
реміщення», — пояснює Інга. Вона зауважила, що ця діяльність є 
дуже важливою для Сергія не лише як художника, а й як громад-
ського організатора. Через три дні після звернення до МОМ від-
бувся перший майстер-клас Сергія. Згодом заняття Сергія стали 
щоденними, оскільки діти все більше цікавилися самовираженням 
через мистецтво. Для Сергія Варшава — це новий початок. Він 
прагне продовжувати працювати з людьми, які покинули Україну, 
щоб допомогти їм виразити себе, вдосконалити свої творчі на-
вички та розвинути свої таланти. Завдяки професійним консуль-
таціям, які він отримав, він сподівається, що незабаром зможе не 
лише працювати з громадою, а й заробляти на життя своєю при-
страстю. «Я відчуваю, що тут є майбутнє для моїх дітей і моєї ро-
дини, можливість далі розвиватися і дихати творчістю», — каже 

він. «Якщо ми не залишимося в Польщі, то поїдемо в інше місце і 
там будемо творчо розвиватися. Ми ніколи не втратимо надії. Ми 
продовжуватимемо творити усюди, де нам раді».
Щоб пом’якшити негативний вплив на психічне здоров’я людей, 
важливо не лише пропонувати цілісний набір послуг, але й нада-
вати їх протягом повного циклу переміщення: від негайної екс-
треної підтримки, під час самого переміщення та після прибуття 
в приймаючу країну, підтримуючи процес інтеграції у цій країні, а 
також супроводжуючи осіб, які вирішили повернутися та реінте-
груватися у свої громади походження, якщо дозволяє ситуація.
Найближчим часом МОМ продовжуватиме надавати прямі 
послуги ПЗПСП та зміцнюватиме потенціал суб’єктів ПЗПСП 
в Україні та країнах, що приймають біженців. Зміцнюючи на-
ціональні системи реагування, у тому числі через співпрацю 
з психологічними асоціаціями, університетами та суб’єктами 
ПЗПСП, які мають досвід надання послуг у гуманітарному 
контексті, МОМ працює над створенням самодостатніх та 
стійких рішень у всьому регіоні.

Завдяки партнерству з відповідними суб’єктами МОМ може 
створити та зміцнити стійкі системи та підтримувати бенефі-
ціарів у довгостроковій перспективі. У країнах, які приймають 
біженців, муніципалітети є ключовими суб’єктами для МОМ 
для координації надання гуманітарної допомоги та допомо-
ги у сфері захисту та забезпечення того, щоб біженців і ГТК 
враховували в рамках існуючих систем надання послуг.

Наприклад, у травні 2022 року МОМ та Верховний ко-
місар Організації Об’єднаних Націй у справах біженців 
(УВКБ ООН) у партнерстві з муніципалітетом Будапеш-
та започаткували проєкт «Будапешт допомагає!» Інфор-
маційний та громадський центр, метою якого є надання 
доступу до важливої інформації та допомоги біженцям та 
ГТК. Центр також є безпечним простором, де новопри-
булі можуть зустрітися один з одним та місцевою гро-
мадою. Тут проводять широкий спектр заходів, спрямо-
ваних на інтеграцію та забезпечення добробуту, напри-
клад, мовні заняття та заходи для підтримки розвитку ді-
тей у ранньому віці, тощо.

Центр надав допомогу Наталії та її сім’ї, забезпечивши 
можливість знайти житло завдяки партнерству МОМ з 
Airbnb, а також багато видів діяльності, у яких брали участь 
її діти. «Ми приїхали до Угорщини з України у вересні, і я 
дуже вдячна, що можу бути тут у безпеці зі своїми п’ятьма 
дітьми та чоловіком. Ми часто відвідуємо різноманітні за-
ходи, що проходять у інформаційно-громадському центрі 
«Будапешт Допомагає!» зі своїми дітьми, і я також реко-
мендую його своїм друзям. Ми прагнемо допомагати одне 
одному», — пояснює Наталя. «Сьогодні мої сини та донь-
ка грають у настільні ігри, а я тим часом можу відпочити та 
поговорити з іншими батьками», — додала вона.

Центр також функціонує як центр співпраці, оптимізую-
чи послуги шляхом співпраці між урядовими структурами 
та суб’єктами, що працюють з біженцями. Завдяки цьому 
та відповідно до індивідуального підходу, біженці або ГТК 
у складній ситуації можуть бути направлені для отримання 
спеціалізованих послуг та комплексної підтримки, що забез-
печує середньо- та довгострокові рішення на основі потреб.

Наталія та ї ї родина у центрі «Будапешт допомагає!». © МОМ 2022
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СПІЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР

https://www.youtube.com/watch?v=k2TPL9ylf8k
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Пошук довгострокових рішень означає співпрацю з переміщени-
ми особами, для забезпечення їх впевненості у своєму майбут-
ньому в довгостроковій перспективі та можливості знову будувати 
плани. Часто, якщо дозволяє ситуація, це означає підтримку лю-
дей з метою повернення до їх рідних місць і відбудови. В інших 
випадках люди можуть обрати інтегруватися в місцях, куди вони 
були переміщені, або переїхати в інше місце за власним вибором. 
Розробляючи інструменти реагування на гуманітарні потреби та 
потреби у відновленні під час кризи в Україні, МОМ та її партне-
ри визнали важливість роботи над досягненням довгострокових 
рішень для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і залучення по-
страждалих людей до процесу ухвалення рішень. 

Щоб додатково надати постраждалим інструменти, необхідні 
для інтеграції, переселення або повернення до свого звичай-
ного місця проживання, а також забезпечення місцевих потреб, 
МОМ впроваджує спеціальні програми, спрямовані на сприяння 
стійкості та згуртованості громади, відновлення засобів до існу-
вання, надання засобів правового захисту та репарацій особам, 
постраждалим від порушень прав людини, та підтримку сталої 
реінтеграції ветеранів — усе це має важливе значення для до-
сягнення сталого миру та відновлення, а також для досягнення 
довгострокових рішень проблеми переміщення.

В одному з районів Чернігова, який найбільше постраждав від 
війни, місцевий підприємець Артем, який працює підрядником з 
встановлення покрівлі та огорожі, та його команда з 14 робітників 
відновлюють будинки, пошкоджені в перші дні війни 2022 року. 

«Ще в березні ми жили одним днем. Чернігів був оточений і 
заблокований. Місцеві сподівалися на зелені евакуаційні кори-
дори, але марно. Поїзди не ходили, тому на свій страх і ризик 
можна було втекти лише на машині чи автобусі, коли бої йшли 
в кілометрі від тебе», — згадує Артем, який три тижні провів із 
дружиною та трирічною дитиною у підвалі. У розпал бойових 
дій міст через річку Десна, що сполучав місто з дорогою на 
Київ, був розбомблений, відрізавши людей від шляхів евакуа-
ції, постачання продовольства та медикаментів. Домівки двох 
робітників Артема також були зруйновані ще в березні, і, хоча 
це серйозно вплинуло на його бізнес, він вирішив нікого не 
звільняти, сподіваючись, що врешті-решт зможе знову вийти 
на свій довоєнний рівень доходів. 

Сьогодні місцевий бізнес у Чернігові повільно відновлюється, 
але місто стикається з численними проблемами через втрату 
робочих місць і, як наслідок, зменшення місцевих доходів. Вла-
да намагається надати допомогу всім, хто її потребує. 

Щоб підтримати місцеву економіку та допомогти особам, 
які повернулися, зробити перші кроки до відновлення свого 
життя, у 2022 році МОМ надала Артему та понад 100 іншим 
українським підприємствам гранти в розмірі від 4500 до 20 000 
євро. Завдяки отриманій підтримці Артем придбав техніку, 

що дало йому змогу підтримувати свій бізнес і продовжува-
ти робити критичні ремонти будинків, щоб жителі Чернігова 
могли повернутися до своїх домівок. На сьогоднішній день за 
підтримки цієї програми підприємства створили та допомогли 
зберегти робочі місця для понад 2330 людей, які постраждали 
від війни. Щоб дізнатися більше про історію Артема та його 
робітників, див. тут. 

Артем на своєму виробництві в Чернігові. © МОМ 2022/Хорхе Галіндо

ДОВГОСТРОКОВІ РІШЕННЯ В УКРАЇНІ
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Загалом людей, які тікають від війни в Україні, сусідні країни та 
громади зустріли з відкритими кордонами та обіймами. Хоча 
людей, які тікають від війни в Україні, продовжують зустрічати 
та підтримувати, у багатьох країнах, які приймають біженців, 
спостерігається значне збільшення населення у великих мі-
стах, що ускладнює доступ до послуг охорони здоров’я, житла 
та освіти для переміщених осіб і громад, які їх приймають. 
Оскільки війна триває, вкрай важливо продовжувати інвестува-
ти в ранні етапи допомоги, щоб підтримати включення україн-
ців і ГТК до спільнот.

Соціальна інтеграція потребує розвитку спроможності при-
ймаючих громад і органів влади приймати новоприбулих, 
підтримуючи при цьому рівний доступ до критично важливих 
послуг. Вона також вимагає застосування стратегічних важелів 
політик та врахування таких характеристик як різноманітність, 
вік, ґендер та інвалідність для надання допомоги. 

Після прибуття новоприбулі можуть зіткнутися з проблемами 
доступу до важливої інформації та реєстрації в державних си-
стемах, що є ключовою передумовою для отримання повного 
переліку послуг для інтеграції. Такі послуги включають житло, 
економічні можливості, освіту та медичні послуги тощо. Вплив 
затримки доступу до деяких із цих послуг часто посилюєть-
ся травматичним контекстом, у якому багато біженців і ГТК 
змушені були залишити свої домівки в Україні, що серйозно 
вплинуло на їх психічне здоров’я.

Спираючись на свою довоєнну присутність і діяльність у су-
сідніх країнах, МОМ змогла спрямувати існуючий потенціал 
для реагування на нагальні гуманітарні потреби та адаптува-
ти свою поточну роботу з соціально-економічної інтеграції 
через свої інформаційні центри для мігрантів (ІЦМ) або інші 
подібні заклади, якими керують партнери в багатьох країнах, 
які постраждали від кризи. ІЦМ — це «єдине вікно», покликане 
допомогти біженцям і ГТК знайти цілісні рішення їхніх повсяк-
денних проблем і ухвалювати обґрунтовані рішення щодо сво-
го майбутнього в культурно прийнятному контексті. 

Наталія та її мати Ірина були одними з перших людей, які ряту-
валися від війни в Україні і отримали допомогу в ІЦМ у Румунії. 
Мати з донькою зібрали речі та втекли з Одеси разом зі своїми 
двома котами. Вони приїхали до кордону з Республікою Мол-

дова і після дванадцятигодинного очікування в морозну до-
щову погоду їм дозволили в’їхати та продовжити подорож до 
Румунії. Наталія пояснює, що раніше була в Бухаресті і знайшла 
там друзів, один з яких запропонував їм житло. 

Після прибуття у Наталії та Ірини виникли труднощі з досту-
пом до послуг. Особливо Наталію хвилювало погане здоров’я 
матері. Саме тоді вона почула про ІЦМ під егідою МОМ у Бу-
харесті. МОМ негайно направила Ірину для отримання спеціа-
лізованої медичної допомоги, і вона отримала ліки. З того часу 
ІЦМ став для Наталії та Ірини центром доступу до інформації 
та послуг, включаючи допомогу з офіційною реєстрацією в Ру-
мунії та пошуком роботи. Крім того, Ірина бере участь у курсах 
акторської майстерності, організованих ІЦМ, що дало їй змогу 
знайти друзів. Наталія каже, що сприймає ІЦМ як місце, де є 
люди, яким можна довіряти і на яких можна покластися. Хоча 
спочатку вона думала поїхати далі, зокрема до Сполучених 
Штатів, зрештою вирішила залишитися в Румунії. Зараз вона 
працює фрілансером, її навички румунської мови покращують-

ся, і у неї розширюється коло спілкування.  Її матері також стало 
краще, її здоров’я помітно покращилося порівняно з тим, коли 
вони прибули майже рік тому. Наталія розповіла, що сумує за 
Україною, але тепер бачить надію в Румунії.

Оскільки у війні не видно ознак деескалації, ефективні системи 
інтеграції продовжуватимуть відігравати ключову роль у спри-
янні соціальній єдності та добробуту переміщених осіб з Укра-
їни та приймаючих громад. У той час як гуманітарна допомога 
продовжує задовольняти основні потреби, МОМ розширить 
свою роботу, щоб забезпечити самодостатність і активність 
людей у пошуку рішень разом з місцевими та національними 
урядами та неурядовими організаціями. Це включає викори-
стання потенціалу цифрових технологій для покращення охо-
плення та доступу до послуг для мігрантів і біженців, напри-
клад, у контексті можливостей дистанційного навчання, вірту-
альних ярмарків вакансій, онлайн-консультаційної підтримки та 
доступу до житла.

Ірина змогла знайти можливості покращити своє життя в Румунії. © 2022/Наталія Школяренко.

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
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Оскільки війна триває, МОМ продовжуватиме надавати не-
гайну гуманітарну допомогу для вирішення гострих потреб 
і розширення доступу до життєво необхідних послуг, а та-
кож працюватиме над відновленням засобів до існування, 
підтримкою механізмів стійкості та забезпеченням довго-
строкових рішень для відновлення.

Продовжуючи працювати в умовах кризи, МОМ застосовує 
до свого програмування підхід, орієнтований на бенефіціарів, 
місце та контекст, щоб забезпечити довгострокове бачення 
відновлення України та благополуччя біженців. Визнаючи, що 
реагування та відновлення відбуватимуться в усіх постражда-
лих країнах і регіонах України у різний час та із застосуванням 
різних інструментів, МОМ пропонує практичні рішення для 
подолання проблемних питань в контексті відновлення та рі-
шень, які були спричинені гуманітарною кризою в Україні та 
її впливом на людей на регіональному та глобальному рівнях.

Нагальна допомога продовжує надаватися найбільш ураз-
ливим верствам населення у важкодоступних районах

МОМ продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу в різ-
них секторах, щоб реагувати на потреби, що змінюються, 
зосереджуючись на найбільш уразливих верствах населення, 
включаючи людей у нещодавно звільнених районах України, 
новоприбулих у сусідніх країнах та людей, які проживають у 
колективному житлі. Необхідно буде працювати над підвищен-
ням сталості існуючої підтримки, особливо що стосується при-
хистку та житла, як в Україні, так і в сусідніх країнах. Незважаю-
чи на проблеми з безпекою та обмеження через боєприпаси, 
що не розірвалися, і невизначеність конфлікту, МОМ, у коор-
динації з ООН та суб’єктами гуманітарної діяльності, працює 
над забезпеченням швидкої допомоги у нещодавно звільнених 
місцевостях або зонах, до яких особливо важко дістатися. Вод-
ночас МОМ сприятиме переговорним зусиллям гуманітарного 
співтовариства щодо доступу до найбільш постраждалих ра-
йонів, де гуманітарні потреби, ймовірно, є найбільш гострими.

Підготовка до ситуацій невизначеності

МОМ підтримує органи влади та зацікавлені сторони у підго-
товці до потенційних нових переміщень, як всередині країни, 
так і за її межі. Динаміка війни невизначена, а її наслідки на 

переміщення ще більш непередбачувані. МОМ продовжувати-
ме надавати матеріально-технічну підтримку для забезпечен-
ня спроможності роботи на кордоні у надзвичайних ситуаці-
ях для реагування на можливі зміни в динаміці переміщення 
внаслідок війни. Паралельно за допомогою свого глобального 
ланцюга постачання МОМ забезпечуватиме закупівлю та роз-
міщення базових речей для надання допомоги в стратегічних 
місцях, таких як регіональний центр у Словаччині, щоб нада-
ти допомогу тим, хто її потребує, з мінімальними затримками.

Пріоритизація захисту в системі реагування

МОМ забезпечуватиме захист і буде пріоритизувати питання за-
хисту у всіх секторах інтервенцій, особливо в світлі зростання ри-
зиків, пов’язаних із торгівлею людьми та численними питаннями, 
які виникають у зв’язку з тривалим переміщенням (зокрема подов-
ження статусу тимчасового захисту за кордоном, доступ до гро-
шової допомоги, житла та медичних послуг у приймаючих гро-
мадах). МОМ спиратиметься на свій потужний досвід у бороть-
бі з торгівлею людьми та лідерство в регіональній Робочій групі 
з боротьби з торгівлею людьми, а також на такі групи в Україні 
та більшості сусідніх країн, щоб підтримувати зусилля з перевірки, 
ідентифікації та надання підтримки особам, які постраждали від 
торгівлі людьми. МОМ поглибить партнерство зі спеціалізованими 
організаціями громадянського суспільства та державними структу-
рами, щоб розширити охоплення та працювати з маргіналізова-
ними групами, такими як люди з інвалідністю та ромські громади. 

Збір доказів для знаходження рішень

Щоб мати змогу підтримувати розширення масштабів впрова-
дження довгострокових рішень і зберігаючи основні програми 
зі збору даних в Україні та сусідніх країнах, МОМ намагати-
меться вимірювати прогрес серед ВПО у досягненні повно-
го переліку довгострокових рішень (інтеграція, повернення чи 
переселення), а також проводитиме оцінювання за сферами, 
зосереджені на потребах відновлення, стійкості та доступі до 
послуг. Дослідження також здійснюватимуть моніторинг умов 
повернення в різні регіони України для підтримки ухвалення 
рішень окремими особами, урядом і суб’єктами гуманітарної 
діяльності. МОМ продовжить моніторинг повернення в Укра-
їну людей, які виїхали за кордон, щоб зрозуміти їхнє ставлен-
ня до приймаючих країн та наміри на майбутнє. У країнах, що 

Фотографії, що зберігаються на сторінках старого альбому, 
розповідають історію української родинної спадщини.  
© МОМ/Хорхе Галіндо

РЕАГУВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ, СТІЙКІСТЬ
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приймають біженців, МОМ вивчатиме досвід біженців та вну-
трішньо переміщених осіб, щоб надавати інформацію про те, 
як з часом змінювалися їхні пріоритетні потреби та наміри. 

Пошук довгострокових рішень: підготовка 
до відновлення під час перехідного періоду

МОМ підтримуватиме уряд і громади для пом’якшення та вирішен-
ня довгострокових соціально-економічних наслідків війни, а також 
підтримуватиме участь переміщених осіб у процесах відновлення. 
МОМ використовуватиме територіальний підхід до програмуван-
ня, який забезпечує впровадження ініціатив щодо широкого спек-
тру питань у сфері врядування, інфраструктури та надання послуг 
для задоволення індивідуальних потреб постраждалих людей, а 
також для створення сприятливого середовища для повернення 
та місцевої інтеграції. Крім того, МОМ спиратиметься на своє реа-
гування на надзвичайні ситуації, використовуючи гуманітарні про-
грами для підтримки зусиль з відновлення. Наприклад, найближчим 
часом МОМ посилить роботу на українсько-словацькому кордоні в 
Ужгороді. Це місце є вирішальною артерією для відновлення Укра-
їни та ширшої глобальної продовольчої безпеки, оскільки воно 
дозволяє постачати паливо та гуманітарні вантажі в Україну, а та-
кож є місцем експорту стратегічних товарів, у тому числі сільсько-
господарської продукції. Така допомога знаходиться на перетині 
задоволення гострих гуманітарних потреб, а також сприяє довго-
строковому економічному відновленню, зокрема через торгівлю. 

У сусідніх країнах МОМ сприятиме зусиллям урядів країн, що 
приймають біженців, і місцевих суб’єктів, щоб покращити со-
ціально-економічну інтеграцію та доступ до послуг для бі-
женців і ГТК з України та підтримувати рішення, орієнтовані 
на бенефіціарів, для усунення вразливостей і зменшення пе-
решкод для самовизначення та стійкості.

Співробітники МОМ здійснили візит до Гостомеля, щоб зафіксувати 
масштаби руйнувань. © МОМ 2022/Вікторія Жабокрицька

Адекватне, безпечне, доступне та гідне житло є необхід-
ною умовою для сталого відновлення та розвитку України, 
і тому воно є пріоритетом для довготривалих рішень та 
програм стійкості МОМ.

Так було і перед повномасштабною війною, коли за підтрим-
ки німецького банку розвитку KfW МОМ розпочала будів-
ництво 500 квартир у Донецькій та Луганській областях. 
Пріоритет цієї програми було змінено після початку повно-
масштабної війни, щоб підтримати зусилля з реконструкції 
та реабілітації відповідно до поточного контексту та доступу 
до територій. В рамках проєкту було створено велику ко-
манду з питань житлового будівництва, яка включає експертів 
у технічному будівництві, архітектурі та інженерії, а також у 
юридичних сферах, пов’язаних із землею, власністю та муні-

ципальними бюджетами. МОМ скористалася цим потенціа-
лом, щоб підтримати розробку законодавчої бази, консуль-
туючись із урядом для забезпечення надання громадського 
житла цільовим групам населення за доступними цінами.

За підтримки уряду Німеччини та враховуючи реалії вій-
ни МОМ розширила програми житлового будівництва на 
західну та центральну Україну, щоб допомогти забезпечи-
ти довгострокові рішення для постраждалого населення. 
Команда з питань надання притулку та житлово-комуналь-
ного господарства визначила багатоповерхові житлові бу-
динки навколо Києва, а також будівлі та земельні ділянки 
придатні для перепрофілювання або будівництва нових 
будівель на заході України. Ініціатива дозволить відремон-
тувати та побудувати до 80 000 м² — або близько 2 000 
квартир — нової житлової площі для постраждалого на-
селення. Особливу увагу буде приділено доступності та 
енергоефективності нових будинків. Програма, яка реа-
лізовується у співпраці з муніципалітетами та областями, 
сприятиме створенню підприємств з управління житлом та 
відновлюваних фондів для забезпечення сталого управлін-
ня та реінвестування доходу від оренди та продажу за до-
помогою механізмів оренди з правом викупу. 

На додачу до цієї довгострокової перспективи МОМ також 
адаптувала свої спроможності в житловому проєкті, які вона 
мала до війни, щоб допомогти задовольнити потреби в роз-
міщенні та забезпечити необхідне відчуття стабільності для 
ВПО по всій країні. Програма надання притулку розвивала-
ся з використанням різноманітних підходів, включаючи на-
дання тимчасового житла, ремонт і реконструкцію постраж-
далих будинків і підтримку критичної інфраструктури. Окрім 
своїх більш статичних можливостей, МОМ також розгорнула 
125 мобільних бригад для надання притулків, які працюють у 
більшості областей країни. МОМ продовжує працювати над 
реагуванням і відновленням на рівні громад, від планування 
до будівництва модульного житла та втілення інших довго-
строкових рішень для задоволення потреб населення Украї-
ни. Продовжуючи роботу, МОМ намагатиметься використа-
ти інноваційну правову базу, розроблену нею для забезпе-
чення середньо- та довгострокової житлової підтримки.

АДАПТАЦІЯ ПІДТРИМКИ У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛА В УКРАЇНІ 

Роботи з реабілітації в колективному центрі Чернівецької області. 
© МОМ 2022/Петров Максим
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ПІДЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД ПОСТРАЖДАЛИМИ 
ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ (ПППГН):

Люди, які постраждали від кризи в Україні, найкраще мо-
жуть зрозуміти та визначити свої потреби та потреби своєї 
громади. Підходи ПпПГН ґрунтуються на принципах уча-
сті та мають вирішальне значення для розуміння бачення 
переміщеними людьми нового життя та труднощів їхньої 
інтеграції в нові громади в довгостроковій перспективі. Це 
розуміння допомагає нам створювати стійкі рішення на ос-
нові досвіду, знань і можливостей людей. Системи участі, які 
залежать від контексту, включають і представляють різні гру-
пи, а також враховують різноманітні ризики, вразливі місця 
та потенціал, є життєво важливими для надання інформації 
для роботи МОМ, щоб розширити можливості громад для 
забезпечення безпечного, гідного та сталого відновлення.

Вкрай важливо, щоб гуманітарна допомога МОМ і довго-
строкові рішення продовжували розроблятися у співпра-
ці з постраждалими громадами. Залучення людей, які по-
страждали від кризи, до розробки програм, і коригування 
їх впровадження на основі внесків і відгуків людей допо-
магає правильно визначати потреби, а також забезпечити 
відповідність діяльності та надання послуг місцевому кон-
тексту. Впроваджуючи цілі ПпПГН в рамках реагування на 
кризу МОМ дотримується загальних принципів «не заш-
кодь» та недискримінації, щоб запобігти нанесенню не-
навмисної шкоди з кращими намірами, і не сприяти збере-
женню циклу нерівності чи упередженості. Для забезпе-
чення рівноправної участі різноманітних груп незалежно 
від статі, віку, сексуальної орієнтації та ґендерної іденти-
фікації, етнічної приналежності, мови та обмежених мож-
ливостей можуть бути виявлені бар’єри та будуть впро-
ваджені заходи щодо виправлення ситуації, які сприяють 
інклюзивності. Такі зусилля включають урізноманітнення 
просторів участі, каналів зв’язку, а також механізмів скарг і 
зворотного зв’язку на основі вподобань людей.

ЗАХИСТ ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА 
НАРУГИ (ЗСЕН) 

Жінки та діти, які постраждали від війни в Україні, осо-
бливо переміщені зі своїх домівок, стикаються з постій-
ним ризиком сексуальної експлуатації та наруги (СЕН) з 
боку надавачів гуманітарних послуг. СЕН може статися 
будь-де та будь-коли, і, як і інші форми ґендерно зумовле-
ного насильства, його неможливо передбачити. Врахо-
вуючи це, МОМ зосереджує свої зусилля на ретельному 
картуванні та аналізі ризиків, підвищенні обізнаності та 
співпраці з зацікавленими сторонами, що може допомог-
ти захистити людей від СЕН.

Для МОМ важливо мати можливість ефективно вияв-
ляти, запобігати, зменшувати та реагувати на випадки 
СЕН, щоб посилити свою підзвітність і надати постраж-
далим індивідуальну допомогу. Користуючись наявними 
можливостями в регіоні, з початку війни МОМ направи-
ла низку спеціалістів із запобігання сексуальній експлу-
атації та нарузі (ЗСЕН) та регіонального координатора. 
Це дало змогу МОМ негайно розпочати роботу, зокре-
ма зі зміцнення потенціалу нових співробітників МОМ та 
партнерів-виконавців (ПВ). 

Для посилення підзвітності МОМ необхідно було забез-
печити бенефіціарам безпечні та доступні механізми звіт-
ності. МОМ співпрацює зі своїми партнерами-виконавця-
ми, підтримуючи їх у впровадженні ефективних механізмів 
реагування на СЕН, щоб усі бенефіціари мали право голо-
су та не залишилися без підтримки. Зобов’язання та систе-
ми ЗСЕН також є невід’ємною частиною процесу належ-
ної перевірки МОМ при виборі партнерів. З такою міцною 
основою МОМ зосереджується на розбудові потенціалу, 
підвищенні обізнаності персоналу та бенефіціарів, постій-
ному оцінюванні ризиків для всього переліку послуг на-
дання допомоги та належному реагуванні на випадки СЕН 
із застосуванням підходу, орієнтованого на постраждалих.

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТА ПАРТНЕРСТВО

Як підписант Великої угоди, МОМ зобов’язується під-
тримувати локалізацію, надаючи більшу підтримку лідер-
ству, забезпеченню та спроможності місцевих служб ре-
агування, зокрема групам у громадах, громадянському 
суспільству, урядовим партнерам та постраждалим гро-
мадам. Місцеві та національні суб’єкти часто першими 
прибувають у нові доступні райони та мають найкраще 
знання місцевих проблем. Вони незмінно були першими, 
хто надавав першу допомогу в постраждалому від кризи 
регіоні. Як міжнародна організація МОМ тісно співпра-
цює зі своїми державами-членами на національному та 
місцевому рівнях, надаючи пряму допомогу та працю-
ючи над покращенням середовища для впровадження 
політик. МОМ узгоджує свої заходи з процесами урядо-
вого планування та прагне пріоритизувати локалізацію, 
а саме роботу з учасниками, які мають міцні зв’язки на 
місцевому рівні, тим самим підвищуючи сталість надання 
допомоги та сприяючи розумній стратегії виходу. За пер-
ший рік надання допомоги МОМ встановила та зміцни-
ла партнерство з більш ніж 150 ключовими державними 
установами та органами, включаючи 70 муніципалітетів.

Дотримуючись загальносуспільного підходу, МОМ співп-
рацює з понад 120 низовими організаціями в Україні та 
сусідніх країнах (90% — національні ГО та НУО). Парт-
нерство з місцевими та національними органами влади 
дозволяє МОМ мати потужну мережу в Україні, у тому 
числі у важкодоступних районах на сході, півночі та пів-
дні. У 2023 році МОМ зосередиться на розширенні кола 
партнерських організацій, водночас збільшуючи глибину 
та модель партнерства, що передбачатиме більше тех-
нічної допомоги, розвиток потенціалу та організаційної 
підтримки, щоб гарантувати центральну роль і відпові-
дальність національних і місцевих учасників у процесах 
реагування, відновлення і знаходження рішень. 

Надаючи підтримку у різних секторах та сферах діяльності, МОМ працює над впровадженням наскрізних принципів, які впливатимуть на життя, гідність та свободу волі постраждалого на-
селення та громади загалом. Три з них — Підзвітність перед постраждалими групами населення (ПпПГН), Захист від сексуальної експлуатації та наруги (ЗСЕН) і Локалізація — коротко 
представлені у цьому звіті. Ці та інші принципи згадуються у різних розділах звіту, а також в програмах МОМ, є центральними в різних заходах. 

НАСКРІЗНІ ПИТАННЯ 
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ МОМ У КРАЇНАХ 

РУМУНІЯ

ПОЛЬЩА
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

БІЛОРУСЬ

УГОРЩИНА

СЛОВАЧЧИНА

МОЛДОВА

СЕРБІЯ

Одеська
область

Полтавська область Харківська область

Запорізька область

Чернігівська область

Житомирська
область

Волинська область

Херсонська
область

Миколаївська область

Черкаська область

Рівненська
область

Кіровоградська область

Хмельницька
область

Ternopilska

Сумська область

Закарпатська
область

Автономна
Республіка

Крим

Kyiv

Ужгород

Львів

Івано-Франківськ Вінниця

Донецьк

Луганськ

Чернівці

Дніпро

Одеса

Poltava

Підтримка управління на місцях

Охорона здоров’я

Продовольча безпека, 
засоби до існування, стійкість

Захист

Заходи грошової підтримки

Притулок/непродовольчі товари

Водопостачання, санітарія та гігієна

Логістика

Матриця відстеження переміщень

Гуманітарне управління кордонами

Психічне здоров’я 
та психосоціальна підтримка

Представництво МОМ Місцевий офіс МОМ

Карта призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.
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Кількість біженців* Біженці як %  
від населення** Активні сектори

ПОЛЬЩА 1 563 386 4,14%

РУМУНІЯ 108 840 0,57%

УГОРЩИНА 34 248 0,35%

СЛОВАЧЧИНА 108 289 1,99%

МОЛДОВА 108 885 4,23%

ЧЕСЬКА 
РЕСПУБЛІКА 487 393 4,55%

ЛАТВІЯ 35 523 1,89%

ЛИТВА 73 606 2,63%

ЕСТОНІЯ 66 074 4,97%

Кількість біженців* Біженці як %  
від населення** Активні сектори

БІЛОРУСЬ 19 673 0,21%

БОЛГАРІЯ 49 897 0,72%

НІМЕЧЧИНА 1 055 323 1,27%

 ТУРЕЧЧИНА 95 874 0,11%

ІРЛАНДІЯ 73 002 1,45%

АЗЕРБАЙДЖАН 3 944 0,04%

ЗАХІДНІ
БАЛКАНИ*** 45 410 0,34%

БЕЛЬГІЯ 67 511 0,58%

* Біженці з України, зареєстровані в країні з порталу оперативних даних УВКБ ООН

** Відсоток біженців, розрахований з використанням даних Світового банку про населення країни
***Західні Балкани включають: Албанію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію, Північну Македонію, Сербію та Косово 
(Посилання на Косово слід розуміти в контексті резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй 1244 (1999). 

ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ МОМ У КРАЇНАХ 

https://www.facebook.com/IOMUkraine/


ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МОМ І ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА КРИЗУ В УКРАЇНІ
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