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• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) із Криму та 
сходу України становить 1 656 662  
осіб, за даними Мінсоцполітики  
на 5 грудня 2016. 

• МОМ надала допомогу близько 
128	тис.	уразливих ВПО та людей, 
що зазнали наслідків конфлікту, в 
21 регіоні України.

• Гуманітарна група ООН в Україні 
подала запит на $214	млн	на 2017 
рік, щоб допомогти 2,6	млн	людей, 
які постраждали від конфлікту в 
Україні. МОМ просить $25	млн.

• Понад 700	тис.	людей щомісяця 
перетинають лінію розмежування, 
повідомляє УКГП ООН.

АКЦЕНТИ

ПОТОЧНА РОБОТА МОМ

МОМ НАДАЛА ГРОШОВУ ДОПОМОГУ 7 ТИС. 
ВПО ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАГАЛЬНИХ ПОТРЕБ 
Цього року близько 7 тис. ВПО у 
13 областях України отримали гро-
шову допомогу в рамках проекту 
МОМ, який фінансувався урядом 
Німеччини. Люди похилого віку, 
родини з трьома та більше дітьми, 
особи з інвалідністю та родини пе-
реселенців з одним годувальником 
отримали по 1980 грн. на особу. 
Грошова допомога надавалася у 
два раунди, другий було завершено 
у грудні 2016 року.
За даними звіту, який МОМ склала 
на основі моніторингу після видачі 
допомоги, середньомісячний до-
хід бенефіціарів проекту становить Родина ВПО отримує грошову допомогу від МОМ у Харкові
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близько 1 380 грн.; 40% респон-
дентів не могли дозволити собі 
відвідати лікаря або придбати 
необхідні ліки; 16% неповноцін-
но харчувалися, щоб заощадити 
кошти; близько третини опиту-
ваних переселенців носили не-
відповідний до погодних умов 
одяг, оскільки не могли дозволи-
ти собі купувати нові речі. Отри-
мувачі фінансової допомоги від 
МОМ переважно використали 
її на придбання зимового одягу 
(27%), медичне обслуговування 
(17%), продукти харчування 
(13%) та на оренду житла і сплату 
комунальних послуг (10%).Отримувачка горошової допомоги МОМ у Полтаві

МОМ ДОПОМАГАЄ УРАЗЛИВОМУ 
НАСЕЛЕННЮ ВЗДОВЖ ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ 
ПЕРЕЖИТИ ЗИМУ

МОМ прагне забезпечити потреби отримувачів допомоги у гігієнічних 
засобах на строк до півроку

У листопаді Представництво МОМ 
в Україні розпочало роздачу зи-
мових та гігієнічних наборів двом 
тисячам домогосподарств, які зна-
ходяться у безпосередній близь-
кості до лінії розмежування на 
контрольованій урядом території 
Донецької та Луганської областей. 
Ця програма фінансується Служ-
бою ЄС із гуманітарної допомоги 
та громадянського захисту (ECHO). 
Допомога роздаватиметься у два 
раунди. Гігієнічні засоби мають 
задовольнити потреби отримува-
чів на період до шести місяців, а 
зимові набори, що роздаються по 
одному на родину, складаються із 
ковдр та постільної білизни.
У багатьох населених пунктах по-
стачання води, електоенергії чи 



3	 	 Міжнародна	організація	з	міграції,	Представництво	в	Україні	 		 						www.iom.org.ua

ДОПОМОГА МОМ 

НАСЕЛЕННЮ, ЩО ПОСТРАЖДАЛО ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

ЗВІТ ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2016

газу дуже обмежене, або його 
взагалі немає. На більшості бу-
динків добре видно сліди сер-
йозних обстрілів або ж будівлі 
повністю зруйновано. В деяких 
селищах залишилися тільки люди 
похилого віку, які протягом двох 
із половиною років живуть у під-
валах. Часто із ними живуть лише 
кілька собак, яких залишили ро-
дини, що поїхали. Жителі селищ 
працюють на своїх маленьких 
городах і вирощують овочі у пе-
рервах між обстрілами.
«Землю треба любити», – каже 
82-річна отримувачка допомоги 
МОМ, яку у селі знають як бабусю 
Клаву. Вона вказує на маленький 
город, де вона виростила томати 
та огірки, зараз складені в льосі  
на зиму. Три сини бабусі Клави 
залишили селище два роки тому 
разом із дружинами та дітьми. 
Бабуся час від часу отримує но-
вини від них, коли вони телефо-
нують сусідам на мобільний. «У 
нас немає електрики і ми прино-
симо воду з криниці», – розказує 
вона. «Ці набори, які ви принес-
ли, дуже корисні та допоможуть 
нам підтримувати тепло і чистоту 
протягом зими».
За підтримки донорів, зокрема 
ECHO, Бюро населення, біженців 
та міграції Державного департа-
менту США та Міністерства за-
кордонних справ Норвегії, МОМ 
надала зимові та гігієнічні набо-
ри постраждалому від конфлік-
ту населенню по обидві сторони 
лінії розмежування. Станом на 
початок грудня програма МОМ 
охопила 30 400 уразливих осіб та 
соціальні установи, фокусуючись 
в основному на переміщених 
особах та тих, хто повернувся.

Для літніх людей, які живуть вздовж лінії розмежування, приїзд співробітників 
МОМ – це також нагода поділитися своїм історіями та переживаннями

Добрі люди вздовж лінії розмежування часто “всиновлюють” собак, 
покинутих тими, хто поїхав
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Коли у травні 2014 року Ганна залиши-
ла своє рідне місто Торез, вона була на 
сьомому місяці вагітності і носила свою 
третю дитину. Міська лікарня, де Ганна 
мала народжувати, працювала з пе-
ребоями через постійні  відключення 
електроенергії та інтенсивні бойові дії 
в місті та на його околицях. Пацієнтам 
доводилося тікати до  
бомбосховища по 
кілька разів на день. 
«Завдяки моєму ліка-
рю, нам пощастило 
сісти на один із авто-
бусів, що їхав до Хар-
ківської області», – 
розповідає Ганна.

Так само як багато ін-
ших внутрішньо пере-
міщених осіб, Ганну 
та двох її дітей пере-
везли до місця ком-
пактного проживання 
ВПО. Це був літній та-
бір радянських часів у 
незадовільному стані, 
який місцева влада 
швидко обладнала, 
щоб поселити там переміщених осіб. 
Місце компактного проживання стало 
безпечним прихистком для десятків 
переселенців, зокрема для Ганни, яка 
змогла народити дитину у безпечному 
та мирному місці. Однак цей центр був 
тимчасовим рішенням, оскільки при-

міщення не підходи-
ло для проживання у 
холодну пору року. З 
наближенням зими 
всі ВПО почали пере-
селятися з центру, те 
саме зробила і Ганна.

На щастя для Ганни, 
місцева сільська рада 
надала їй будинок на 

42 кв. м, що протягом 
тривалого часу стояв 
порожній і потребу-
вав ремонту. Будинок 

отримав нове життя завдяки проекту 
«Довгострокова інтеграція ВПО в Укра-
їні», що здійснюється МОМ за фінансу-
вання Міністерства закордонних справ 
Норвегії. Хиткі дерев’яні вікна замінили 
на енергозберігаючі металопластико-
ві, забезпечивши кращу теплоізоляцію 

будинку на зиму та дозволивши Ганні 
економити та вугіллі та дровах. Дірки 
у підлозі залатали та постелили ліно-
леум, який також сприяє кращій тепло- 
ізоляції взимку. Але те, чому найбільше 
радіє Ганна, – це доступ до води. Завдя-
ки проекту МОМ поблизу її будинку ви-
копали сорокаметровий колодязь, який 
було обладнано електричним насосом. 
До цього вода була розкішшю для жін-
ки, оскільки їй доводилося ходити по 
700 метрів вниз по дорозі і приносити 
воду у відрах із громадського колодязя. 
«Я зараз не тільки можу задовольняти 
щоденні господарські та гігієнічні по-
треби, але й маю змогу трохи займа-
тися сільським господарством», – каже 
Ганна. Вона почала займатися садівни-
цтвом та птахівництвом, щоб забезпе-
чити свою родину овочами та м’ясом. 
Це дуже важливо для жінки, оскільки у 

ПІСЛЯ:  Встановлено нові енергозберігаючі вікна

ДО: Старі дерев’яні вікна 
були закриті прозорою 
плівкою, щоб зберігати 
тепло в будинку

ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ

ЗАТИШНИЙ ДІМ ДЛЯ РОДИНИ  
З ТРЬОМА ДІТЬМИ
МОМ ДОПОМАГАЄ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
РЕМОНТУВАТИ ЖИТЛО
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Близько	30	тис.	осіб	отримають	ко-
ристь	 від	 фінансованого	 Японією	
та	впроваджуваного	МОМ	проек-
ту,	 який	допомагає	 	 20	 громадам	
у	 Донецькій	 та	 Луганській	 облас-
тях	 відновлюватися	 від	 наслідків	
конфлікту	 шляхом	 ремонту	 со-
ціальних	 установ	 та	 проведення	
заходів	 соціального	 згуртування.	
Мотором	 проекту	 є	 учасники	 іні-
ціативних	 груп,	 місцеві	 жителі	 та	
ВПО,	 які	 об’єднали	 зусилля	 та	 ін-
вестують	 своє	 натхнення	 у	 плани	
з	 розвитку	 громад.	МОМ	 зібрала	
три	 історії	 учасників	 проекту,	 лю-
дей	різних	поколінь	та	походжен-
ня,	 які	 намагаються	 змінити	 свої	
громади	та	власне	життя.	

сільській місцевості, де вона проживає, 
важко знайти роботу.

Загалом	 474	 ВПО	 отримали	 допо-
могу	з	ремонтом	у	рамках	програми	
МОМ	у	п’яти	областях		(Вінницькій,	
Харківській,	Сумській,	Львівській	та	
Дніпропетровській).	 	56%	бенефіці-
арів	–	це	діти,	27%	–	жінки.

Новий великий розкладний диван, на якому спить вся родина, зараз 
стоїть на відремонтованій та теплоізольованій підлозі

Підлога, стіни та спальне місце 
до ремонту

АГЕНТИ ЗМІН
УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ МОМ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО  
ЗГУРТУВАННЯ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО СВОЇ НАДІЇ

Школярі Сєвєродонецька та діти ВПО дізналися про охорону довкілля 
під час підтриманого МОМ заходу соціального згуртування у міському 
Центрі еколого-натуралістичної творчості
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Володимир,	пенсіонер,	переселенець	
із	Донецька	до	м.	Лиман

«Я – житель  Донецька, але ніколи не 
втрачав зв’язку з Лиманом – містом, де 
народився і виріс, де живуть мої друзі 
й однокласники, де жила моя мати – 
ветеран війни, де пройшли мої дитячі 
роки.

Я поїхав з Лиману в 15-річному віці, 
все життя працював на Донецькій за-
лізниці, вийшов на пенсію, виховував 
онуків. У 2014 через конфлікт повер-
нувся в місто свого дитинства – Лиман. 

Місто зустріло мене привітно, а 
працівники Центральної міської бі-
бліотеки, де я отримав свій перший 
читацький квиток понад сорок років 
тому, підтримали віру в те, що не все 
втрачено, бо у нас є така молодь – 
творча, ініціативна, здатна запалити 
інших. Із нашою молоддю я позна-
йомився на тренінгу  МОМ. Я хочу 
допомогти молоді здійснити мрію. 
За мною – досвід і знання, у моло-
дих – ідеї та горіння сердець. 

Я хочу, щоб жителі Лиманщини та 
інших міст, які волею долі опинили-
ся тут, долучилися до культури Ли-
ману. Я хочу, щоб люди, які мають 
різні думки примирилися та знайш-
ли спільну мову, я хочу миру та вірю, 
що ми здатні це втілити».

Анастасія,	учениця	10	класу,	м.	Лиман

«Після того, як я закінчила 7 клас, в мо-
єму місті пролунали перші постріли. 
Моя родина була вимушена стати пе-
реселенцями лише на два місяці, але 
цей період суттєво змінив мої погляди. 
Я навчилася пристосовуватися до ото-
чення, різних людей і різних ситуацій, 
але найголовніше, я зрозуміла, як я лю-
блю свою країну. Уже тоді я почала шу-
кати можливості робити щось для своєї 
школи та містечка.

Я багато чула про МОМ, оскільки у 
Лимані дуже багато вимушено пере-
міщених осіб. Тому, коли моя вчитель-
ка запропонувала мені долучитися 
до ініціативної групи проекту МОМ, я 
одразу погодилася, бо була певна, що 
це реальна можливість бути макси-
мально корисною своїй громаді.  

Ми зібрали неординарну ініціативну 
групу, а потім почалися веселі та корисні 
тренінги, ми навчилися основам управ-
ління соціальними проектами, а також 
обговорювали реалізацію великого 
спільного проекту нашої громади. Од-
нією із ідей було проведення літератур-
но-мистецького фестивалю «Смарагдові 
вітрила». Багато людей не мають змоги, 
фізичної чи матеріальної, відвідувати 
подібні заходи у великих містах. Тому 
саме такий фестиваль стане культурним 
надбанням Лиману, його візитівкою. 

«Великий шлях починається з перших 
кроків», – навчав мудрий Лао Цзи. Звіс-
но, ми тільки починаємо спільну роботу, 
але я впевнена, що у нас все вийде».

Натхнена творчістю польських та укра-
їнських письменників, Анастасія поча-
ла писати власні вірші з січня 2016. 
Одного разу вона спостерігала за мо-
нотонною роботою працівників шкіль-
ної їдальні, байдужих та похмурих. Це 
змусило її задуматися про людьску 
байдужість та те, як її подолати. 

Мене лякають механічні рухи, 
Мене жахають погляди глухі, 
Від них судома, щось на кшталт задухи, 
З’являються  кошмарами вві сні.

 Байдужість – матір лихоліття 
 І горем цим розорені віки. 
Святенність людом правила століття, 
На жаль, вона залишила сліди.

Отямтесь, люди! Ви не звірі. 
Та вам уже Шекспір все пояснив. 
Що цінність бажаної цілі –  
Є крихта, попри те, що загубив.

Оксана,	кандидат	філологічних	наук,	
переселенка	з	Горлівки	до	м.	Бахмут

«Моє довоєнне життя було пре-
красним, сповненим подій, цікавих 
людей, проектів. Проте, у 2014 році 
в якусь мить усього цього не стало. 
Одного дня, прокинувшись в чужому 
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1 656 662
Загальна кількість 
переселенців в Україні 
за даними Мінсоцполітики

121 227
Люди, які отримали 
гуманітарну 
допомогу

5 528
Люди, які 
отримали 
допомогу із 
самозайнятістю

1 221
Люди, які 
отримали сприяння 
в рамках проектів 
розвитку громад

127,976
Вимушені переселенці та люди, що 
зазнали наслідків конфлікту, які 
отримали допомогу МОМ

Підтримка 
самозайнятості

Підтримка 
розвитку 
громад

Гуманітарна 
допомога

32 445
25%

чоловіки

54 069
42%

жінки

41 462
33%
діти

Полтава
Луганськ

Донецьк

Херсон
Одеса

Вінниця

Тернопіль

Львів

Хмельницький

Івано-Франківськ

Чернівці

Миколаїв

Дніпро

Суми

Київ

Харків

Житомир

Черкаси

Запоріжжя 

Кіровоград

Чернігів

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ 
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ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, 
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Бюро з питань 
населення, біженців 

та міграції 
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Європейський
Союз

місці, я зрозуміла, що мені болісно 
від розчарування і суму за минулим, 
яке не можна повернути, і зовсім 
немає сил і бажання будувати щось 
нове. Це був важкий період мого 
життя, який, здавалося, не закін-
читься ніколи. Але час, рідні, найкра-
щі у світі чоловік і син – чудові лікарі. 
До мене поступово став повертати-
ся смак до життя. Я захистила кан-
дидатську дисертацію із літерату-
рознавства, отримала водійське 
посвідчення, почала писати книгу 
про життя внутрішньо переміщених 
осіб, і навіть навчилася в’язати.  Спіл-
кування з цікавими особистостями 

надало мені сили повернутися до 
проектів, які не встигла реалізувати 
у Горлівці, і цього літа в межах про-
екту МОМ ми провели літній волон-
терський мовний табір для дітей 
віком від 10 до 14 років. Це була по-
кращена версія ідеї, яка виникла ще 
у Горлівці, а знайшла своє втілення 
на базі Центральної бібліотеки міста 
Бахмут. Останні 15 днів літа діти, за 
допомогою викладачів та студентів 
Горлівського інституту іноземних 
мов у м. Бахмут, змогли не тільки 
підтягнути свої знання англійської 
мови, але й розкрити свої творчі 
здібності, покращити фізичний стан 

і завести нових друзів. Нам вдалося 
створити сучасний майданчик, де 
кожен міг реалізувати власний по-
тенціал. Наша мета була пробудити 
бажання вчитися, шукати свою фор-
му інтелектуального та емоційного 
зростання. 

Сьогодні я не зупиняюся, викладаю в 
інституті, готую до видання першу ча-
стину своєї книги та монографію, ви-
кладаю журналістику дітям, отримую 
другу вищу освіту за спеціальністю 
«Психологія», вигадую із сином і чо-
ловіком казки та ілюстрації до них і… 
дов’язую светр».



8	 	 Міжнародна	організація	з	міграції,	Представництво	в	Україні	 		 						www.iom.org.ua

ДОПОМОГА МОМ 

НАСЕЛЕННЮ, ЩО ПОСТРАЖДАЛО ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

ЗВІТ ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2016

ЗА ДЕТАЛЬНІШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
Варвара	Жлуктенко,	Менеджер	із	комунікацій	Представництва	МОМ	в	Україні,	

vzhluktenko@iom.int,		+38	044	568	50	15,		+38	067	447	97	92

У квітні 2014 р. збройні формування у Донецькій та Луганській областях на сході України почали захоплювати будівлі 
та зброю. В результаті зіткнень між ними та урядовими військами, а також подій в Автономній Республіці Крим у 
березні 2014 р. багато людей були змушені залишити свої домівки і стали надзвичайно уразливими. Більшість 
виїжджала з невеликою кількістю особистих речей і потребує житла, продуктів харчування та непродовольчої 
допомоги, оскільки часто їх заощадження невеликі, для отримання соціальних виплат потрібен тривалий час 
на переєстрацію, доступ за засобів існування іноді обмежений. Місцеві волонтерські організації, громадянське 
суспільство та приймаючі громади надають активну підтримку для забезпечення основних потреб ВПО, проте 
економічна криза в Україні перешкоджає втіленню більш довготривалих рішень, зокрема шляхом створення 
робочих місць та стабілізації громад. Населення, яке залишається на Донбасі, особливо у зонах уздовж лінії 
зіткнення, де відбуваються бойові дії, неминуче стикається із загрозою безпеки. Надання основних послуг було 
припинено, матеріальне забезпечення дедалі більш обмежене, а економічна активність слабка. Кожного дня 
продовжують надходити повідомлення про порушення режиму припинення вогню.

Представництво МОМ в Україні має на меті сприяти усвідомленню можливостей і проблем міграції в 
українському контексті. Максимізація цих можливостей й зведення до мінімуму проблем, викликаних 
міграційними переміщеннями, — це керівні принципи всіх заходів і програм, які реалізує Представництво.
МОМ в Україні бореться з торгівлею людьми, допомагає уряду  забезпечувати потреби переміщених осіб 
та боротися з нерегульованою міграцією шляхом покращення системи управління міграційними процесами 
та розробки політики в галузі охорони здоров’я, яка враховувала б мігрантів. Водночас Представництво 
МОМ в Україні долучається до зміцнення зв‘язків між міграцією та розвитком, популяризації культурного 
розмаїття та інтеграції мігрантів, а також протидії ксенофобії та нетерпимості.
За 20 років діяльності в Україні МОМ надала допомогу понад 450 000 мігрантів (українців та представників 
інших національностей), переміщених осіб, потенційних мігрантів, постраждалих від торгівлі людьми та 
іншим вразливим групам, працюючи напряму або через своїх партнерів по проектам.

Погляди та думки, викладені в цій публікації, не обов’язково відображають точку зору МОМ та її країн-членів

Бюро з питань 
населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту 
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Європейський 
Союз

Від	 
народу	Японії
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