
На шостому році кризи люди 
продовжують страждати по оби
два боки від лінії розмежування. 
Близько 3,4 млн потребують на
гальної гуманітарної допомоги 
та захисту. Понад половина з 
них – жінки, понад 30% – люди 
похилого віку, і цей показник є 
найвищим серед світових гума
нітарних криз. 
Тетяна* – пенсіонерка з Ясину
ватої. Усе життя пропрацювавши 
на місцевому заводі комірницею 
та кранівницею, зараз вона отри
мує скромну пенсію, якої виста
чає на харчування. Тетяна живе в 
будинку своєї матері, яка помер
ла 15 років тому. Вітер задуває в 
старі дерев’яні вікна, стіни давно 
потріскалися, і з них сповзають 
клапті колись яскравої фарби. 
Будинок потрібно опалювати 

• Гуманітарна група країни закликає до
норів надати 158 млн доларів США, 
щоб протягом 2020 року допомогти 
двом мільйонам найуразливіших 
людей, які зазнали наслідків конфлікту 
на сході України. План гуманітарного 
реагування, представлений 29 січня, пе
редбачає надання допомоги тим, хто її 
найбільше потребує, по обидві сторони 
від лінії розмежування, включно з вну
трішньо переміщеними особами (ВПО) 
в Донецькій та Луганській областях, а 
також в інших регіонах України. 

• Загальна кількість  
ВПО з Криму та  
сходу України стано
вить 1 437 406, за 
даними Міністерства 
соціальної політики  
на 27 січня 2020.

• Iз 2014 року МОМ 
допомогла понад  
495 тис. уразливих 
ВПО та людей, що 
зазнали наслідків кон
флікту, у 24 областях.
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Із загальної кількості людей, які потребують допомоги, 
найбільше постраждали від конфлікту п'ять груп населення:

НАЙВРАЗЛИВІШІ КАТЕГОРІЇ

530 тис.
ДІТИ 

53 тис.
НЕПОВНІ РОДИНИ, 
ОЧОЛЮВАНІ ЖІНКАМИ

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ
353 тис.**

1,1 MЛН
ЛІТНІ ЛЮДИ

416 тис.
ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ЗІГРІТИ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ НА СХОДІ

Зруйнований приватний будинок на Донбасі
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вугіллям, але на вугілля Тетяні не 
вистачає грошей. 
Щоб допомогти Тетяні пережи
ти зиму, МОМ привезла їй три 
тонни вугілля. Загалом майже 
12 тисяч мешканців неконтро
льованих урядом територій от
римують сезонну гуманітарну 
допомогу. Завдяки фінансуван
ню від цивільного захисту та 
гуманітарної допомоги Євро
пейського Союзу, МОМ надає 
вугілля, електричні обігрівачі, 
теплі ковдри та постільну бі
лизну найуразливішим, зокре
ма одиноким батькам, літнім 
людям та людям з інвалідністю. 
Крім того, для вразливих громад 
проводяться роботи з ремонту 

й утеплення медичних закладів, 
серед яких є центри первинної 
медичної допомоги, лікарні та 
сільські фельдшерські пункти.
Ірині* незабаром виповниться  
78 років. Вона живе в селі Лозо
ве разом із сином, який має інва
лідність. Їхній будинок, який було  
частково зруйновано під час об
стрілу, опалюється піччю. «Нам 
ледве вистачає коштів на продук
ти. Щоб зекономити, ми топимо 
піч лише вранці та ввечері, коли 
готуємо їсти, – розповідає Ірина. – 
Трьох тонн вугілля, що ми отрима
ли як гуманітарну допомогу, нам 
вистачить практично на всю зиму». 
У холодну пору року такі люди, 
як Ірина, постають перед немож

ливим вибором: купити вугілля, 
зимовий одяг чи медикаменти? 
Вартість запасу вугілля на сезон 
становить близько 119 доларів в 
еквіваленті, що є великою сумою 
родин із середньомісячним дохо
дом, еквівалентним 77 доларам. 
Віктору* з Новоазовська 61 рік. 
Коли стає особливо холодно, чо
ловік, що має інвалідність, мусить 
вмикати й електрообігрівач – на 
додачу до печі, що опалюється ву
гіллям. «Моєму старому маленько
му обігрівачу вже близько 15 років, 
і він погано працює. Тепер я отри
мав новий електричний конвек
тор, з яким у кімнаті швидко стає 
тепло, і я нарешті можу нормально 
спати вночі», – каже Віктор.
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Літня жителька Донецької області отримує вугілля від МОМ

* Імена змінені для захисту конфіденційності
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Майже половина ветеранів та вете
ранок конфлікту на сході України 
(49%) повідомляють про упере
джене та несправедливе ставлен
ня з боку представників різних 
груп суспільства, зокрема в гро
мадському транспорті, медичних 
закладах та адміністративних уста
новах, про це свідчать результати 
дослідження, проведеного МОМ. 
Дослідження продемонструвало, 
що 32% ветеранів та ветеранок 
почуваються ізольованими від су
спільства, а 73% вважають, що їх 
можуть зрозуміти лише ті, хто сам 
має військовий досвід.
Фінансоване Європейським Сою
зом дослідження було проведено 
МОМ у співпраці з Міністерством у 
справах ветеранів, тимчасово оку
пованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб. Дослідження ви
світлило проблеми, з якими стика
ються ветерани конфлікту на сході 
України та їхні сім’ї під час реінте
грації до цивільного життя. Упро
довж липня – жовтня 2019 року було 
опитано 2 530 респондентів у Києві 
та Київській області, а також Дніпро
петровській і Львівській областях.
«Євросоюз охоче профінансував 
це дослідження, адже його резуль
тати допоможуть органам влади 
отримати більше інформації та від
реагувати на виклики, з якими вете
рани стикаються після повернення 
з поля бою», – заявив Посол Матті 
Маасікас, Голова Представництва 
Європейського Союзу в Україні.
«Керуючись принципом “нічого 
для ветеранів без ветеранів”, ми 

глибоко цінуємо такі досліджен
ня, оскільки вони дозволяють нам 
впроваджувати програми, що ба
зуються на конкретних даних», – 
заявила Оксана Коляда, Міністр у 
справах ветеранів. 
За офіційними даними, наразі налі
чується близько 370 тис. ветеранів 
конфлікту на сході України, бага
то з яких стикаються зі значними 
перешкодами під час реінтеграції 
до цивільного життя. Третина ве
теранів та майже половина ветера
нок, які мали роботу до військової 
служби, повернувшись додому, ви
явили, що вони більше не праце 
влаштовані за попереднім місцем 
роботи. Як показало опитування, 
хоча багато ветеранів та ветеранок 
врештірешт знайшли оплачува

ну роботу (67%), розпочали влас
ний бізнес або зареєструвалися як 
приватні підприємці (11%), решта 
заявляють, що потребують пере 
кваліфікації та допомоги в пошуку 
джерел доходу. Ветерани вказу
ють на складну ситуацію у сфері 
зайнятості: переважання вакансій 
з низькими зарплатами (79%), від
сутність вакансій, відповідних ква
ліфікації ветеранів (44%), та дис
кримінацію щодо ветеранів (24%). 
Лише 6% ветеранів та ветеранок 
зазначили, що мають посвідчення 
особи з інвалідністю, хоча чверть 
опитаних отримали поранення чи 
захворювання внаслідок бойових 
дій, однак не змогли підтвердити 
інвалідність через бюрократичні 
перешкоди.

ПОЛОВИНА ВЕТЕРАНІВ КОНФЛІКТУ  
НА СХОДІ УКРАЇНИ СТИКАЮТЬСЯ  
З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ – ОПИТУВАННЯ МОМ

МОМ, ЄС та Міністерство у справах ветеранів представили 
дослідження в Києві 23 січня
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«МОМ прагне й надалі підтриму
вати реінтеграцію ветеранів та 
добробут їхніх громад через соці
альноекономічне відновлення та 
психосоціальну підтримку, сприя
ючи відновленню довіри, згурто
ваності та стабільності, – сказав 
Ан Нгуєн, Голова Представництва 
МОМ в Україні. – Завдяки фінансу
ванню Європейського Союзу ми 
змогли підтримати майже 800 ве
теранів навчанням та обладнанням 
для опанування нової професії, 
створення або розвитку власного 
малого бізнесу».
Фінансований Євросоюзом проект 
«Підтримка реінтеграції ветеранів 
конфлікту на сході України та їх
ніх сімей» триває із січня 2019 до 
червня 2020 року і впроваджуєть
ся МОМ у трьох пілотних облас

тях: Київській, Дніпропетровській 
та Львівській. Проект передбачає 
підтримку заходів соціального 
згуртування: спортивних змагань, 
майстеркласів, круглих столів із 
представниками місцевої влади. 
Кваліфіковану психологічну допо
могу в рамках проекту надають 
фахівці, які пройшли підготовку з 
роботи з ветеранами та членами їх
ніх родин. Ще одним компонентом 
проекту є тренінги для ветеранів 
на підтримку кар’єрного розвит
ку та розвитку власної справи, 
а також гранти розміром до  

1 тис. євро на обладнання. Напри
кінці зими в рамках проекту буде 
розпочато інформаційну кампанію 
з метою подолання стереотипів, які 
впливають на сприйняття ветеранів 
українським суспільством.

Дізнайтеся більше у нас на сайті:
http://ukraine.iom.int/sites/default/files/
veterans_reintegration_survey_2020_ukr.pdf

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

28 СІЧНЯ 2020

1 437 406
Загальна кількість переселенців 
в Україні за даними Мінсоцполітики 
від 27 січня 2020

472 965
Люди, які отримали 
гуманітарну 
допомогу

17 708 
Люди, які 
отримали 
допомогу із 
самозайнятістю

5 264
Люди, які 
отримали сприяння 
в рамках проектів 
з розвитку громад

495 937
Вимушені переселенці та люди, що 
зазнали наслідків конфлікту, які 
отримали допомогу МОМ

147 741
30%

чоловіки

225 834
45%

жінки

122 362
25%
діти

Івано-Франківськ

Полтава
Луганськ

Донецьк

Херсон
Одеса

Вінниця

Тернопіль

Львів

Хмельницький

Чернівці

Миколаїв

Дніпро

Суми

Київ

Харків

Житомир

Черкаси

Запоріжжя 

Кропивницький

Чернігів

Рівне

Луцьк

Ужгород

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ТА НАСЕЛЕННЮ, 

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, 

НАРАЗІ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:

Бюро у справах 
населення, біженців 

та міграції Державного 
департаменту США

ukraine.iom.int, iomkievcomm@iom.int, https://www.facebook.com/IOMUkraine
© Представництво МОМ в Україні
Позначення та представлення матеріалів у цій карті жодною мірою не є висловленням позиції Організації Об’єднаних Націй (і MOM)
щодо правового статусу країн, територій, міст чи районів та їхніх органів влади та щодо розмежування і кордонів.
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Бюро у справах 
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США

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 року збройні формування в Донецькій та Луганській областях на сході України почали захоплювати 
будівлі та зброю. У результаті зіткнень між ними та урядовими військами, а також подій в Автономній Республіці Крим 
у березні 2014 року багато людей були змушені залишити свої домівки і стали надзвичайно вразливими. Багато з них 
потребують житла, продуктів харчування та непродовольчої допомоги, оскільки часто їхні заощадження невеликі, для 
отримання соціальних виплат потрібен тривалий час на перереєстрацію, доступ до 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 створенню робочих місць та стабілізації громад. Населення, яке залишається на Донбасі, особливо в 
зонах уздовж лінії розмежування, де відбуваються бойові дії, неминуче стикається з небезпекою. Надання основних 
послуг було припинено, матеріальне забезпечення дедалі більш обмежене, а економічна активність слабка. Щодня 
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 та зведення до мінімуму проблем, 
викликаних міграційними переміщеннями, — це керівні принципи всіх заходів і програм, які реалізує 
Представництво. 
МОМ в Україні протидіє торгівлі людьми, допомагає уряду забезпечувати потреби переміщених осіб 
та боротися з неврегульованою 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 23 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 600 тис. мігрантів (українців та представників інших національностей), 
переміщених осіб, постраждалих від торгівлі людьми та представників інших уразливих груп.

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

ДОПОМОГА МОМ ЛЮДЯМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ  
ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:


