
• Загальна кількість внут
рішньо переміщених осіб 
(ВПО) з Криму та сходу 
України на 28 вересня 2020 
року становить 1 458 502, 
повідомляє Міністерство соці-
альної політики України.

• Із 2014 року МОМ до
помогла понад 524 000 
вразливих переселенців та 
інших людей, що зазнали 
наслідків конфлікту, у  
24 регіонах України.

•  Станом на 2 жовтня 2020, 
на контрольованій урядом 
території Донеччини та 
Луганщини було зареєстро
вано 4 790 осіб із COVID19. 
На неконтрольованій 
урядом території було 
зафіксовано 4 670 випадків 
COVID19, повідомляє Управ-
ління ООН з координації 
гуманітарних питань. 

• У своїй заяві з нагоди Міжна-
родного дня миру (21 вересня), 
Координаторка ООН з гумані-
тарних питань в Україні Оснат 
Лубрані підкреслила, що вже 
шостий місяць сотні тисяч 
уразливих людей на Донбасі 
не можуть одержати пенсії, 
майже вичерпали свої ре
сурси та потребують термі
нової допомоги, щоби пере
жити сьому зиму конфлікту, 
яка наближається. Оснат 
Лубрані також закликала всі 
сторони сприяти безпечному 
перетину лінії розмежування 
для більшої кількості людей, які 
мають невідкладні потреби.
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МОЛОДЬ ДОНЕЧЧИНИ ТА 
ЛУГАНЩИНИ ПРАГНЕ ЗМІН НА 
КРАЩЕ У СВОЇХ ГРОМАДАХ

«Не те, щоб люди в нашому селі 
погані, просто в них виходу іншо-
го немає», — говорить Євгенія, 
показуючи нам стихійне сміттє-
звалище прямо під Миколаївкою 
(Волноваський район, Донецька 
область). Із села зовсім не вивозять 

сміття, тож його мешканці просто 
приречені скидати його на звали-
щі або спалювати, у будь-якому 
разі — труїти себе і своїх дітей.
Так не має бути! – вирішила Євге-
нія. Вона переконує односельчан 
не спалювати сміття та не зва-

Осінь стала часом можливостей для учасників проєкту МОМ, 
що фінансується Урядом Японії. Сто представників моло
ді Донеччини та Луганщини віком від 18 до 35 років зараз 
проходять онлайнкурси з ІТ та суміжних спеціальностей, 
а наприкінці вересня вони отримали обладнання, необхід
не для навчання й подальшої роботи за обраним напрямом. 
Частина учасників і учасниць проєкту по завершенню нав
чання почнуть втілювати свої волонтерські ініціативи. Сьо
годні ми познайомимо вас із історіями та проєктами Євгенії 
та Олександра. 
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лювати його під селом, пропагує 
сортування. Євгенія домоглася, 
щоб у селі встановили перші три 
контейнери для сміття, відібрано-
го для переробки, а ще — знімає 
відео на екологічну тематику і по-
ширює їх, щоб якомога більше 
людей дізналися про проблему 
Миколаївки.
Євгенія відносно недавно стала 
членом місцевої громади. Росла 
вона в Донецьку, і в 2014 закінчи-
ла університет, здобувши диплом 
біолога, але з початком збройного 
конфлікту була вимушена переїха-
ти до родичів сюди, у Миколаївку. 
Людині, яка зростала в мегаполі-
сі, нелегко було пристосуватися 
до сільського побуту, але тут є й 
переваги. «У місті всім до всього 
байдуже, а тут громада — ніби 
родина, — каже Євгенія. — Тут 
усі тримаються одне за одного. 
Переїхавши до Миколаївки, я від-
чула, що таке справжня взаємопід-
тримка і взаємодопомога».
Саме в Миколаївці Євгенія вла-
штувалася на свою першу робо-

ту — шкільним педагогом-органі-
затором. Тут зустріла чоловіка, тут 
народилася ї ї дочка. Тут, разом з 
громадською організацією «Ми-
колаївка за власне майбутнє», Єв-
генія намагається вирішити про-
блему зі сміттям.
Євгенія вважає відео потужним 
інструментом у пропагуванні 

екологічної культури. Хотілося б, 
звісно, знімати й монтувати про-
фесійніше — тож освітній гран-
товий проєкт став чудовою на-
годою. Зараз Євгенія проходить 
онлайн-навчання з відеомонтажу, 
а новенький ноутбук, наданий 
МОМ, допоможе і з домашніми 
завданнями, і з подальшою робо-
тою й громадською діяльністю.

Щодня з восьмої до четвертої він 
заливає бетон у форми. І тільки 
коли на авдіївському залізобетон-
ному закінчується зміна, у 23-річ-
ного Олександра нарешті з’яв-
ляється час на те, що він вважає 
справжнім життям: на графічний 
дизайн, громадську діяльність, а 
головне — на репетиції.
Музика — давня Сашкова при-
страсть, ще років із дванадцяти, і 
він не один такий у місті. Тутешнє 
музичне життя вирує, тільки в са-
мій Авдіївці є десятки гуртів та со-
лістів, а в навколишніх населених 
пунктах — ще більше. 
Останнім часом вечірніх справ в 
Олександра побільшало, адже 
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Внутрішньо переміщені особи 
в Україні намагаються подолати 
системні потрясіння, спричинені 
пандемією COVID-19. Серед стра-
тегій, до яких люди змушені вдава-
тися, – витрата й без того скромних 
заощаджень та економія на хар-
чуванні. Такі дані було отримано в 
ході дослідження, представленого 
22 вересня МОМ та Міністерством з 
питань реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій України.
Близько 70% очолюваних жінками до-
могосподарств із дітьми зазначили в 
опитуванні МОМ, що коштів їм виста-
чає лише на продукти або що через 
падіння доходу їм довелося обмежи-
ти раціон. Це також сувора реальність 
для 60% респондентів із домогоспо-
дарств, що складаються лише з осіб 
віком від 60 років, а також 60% опита-
них домогосподарств, до складу яких 
входять люди з інвалідністю.
Станом на червень середньо-
місячний дохід на одного члена  
домогосподарства ВПО становив  

COVID-19: ЧЕРГОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 
ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ  
ОСІБ В УКРАЇНІ

Частка працевлаштованих ВПО, які через карантин перебували  
у неоплачуваній або частково оплачуваній відпустці

3350 грн, що на 26% нижче, ніж фак-
тичний прожитковий мінімум, роз-
рахований Міністерством соціальної 
політики України. Відповідно, кіль-
кість респондентів, які заявили, що 
їм доводиться витрачати свої й без 
того обмежені заощадження, зросла 
на третину — з 29% у вересні 2019 
року до 40% у червні 2020 року.
Майже чверть (24%) респондентів 
підтвердили, що вони перебува-
ли в неоплачуваних або частково 

оплачуваних відпустках протягом 
карантину. Про це частіше пові-
домляли жінки.
Тимчасом як половина респондентів 
підтвердили, що покладаються на 
державну підтримку для ВПО, а 38% 
вказали пенсію як основне джере-
ло доходу, більше від третини (35%) 
ВПО зазначили, що стикалися з про-
блемами при отриманні соціальних 
виплат з квітня по червень 2020 року. 
Страх вийти з дому через ризик 

він узяв участь в освітньому про-
єкті МОМ і пішов на онлайн-курси 
з графічного та вебдизайну. За-
няття двічі на тиждень, а між ними 
ще й непроста домашка. Навчан-
ня інтенсивне: каже, за перші три 
заняття вивчив більше, ніж за кіль-
ка років перегляду ютуб-уроків!
Для громадської організації «Му-
зична варта» Олександр планує 
створити інтернет-платформу, ко-
тра об’єднає місцевих музикантів: 
спочатку з Авдіївки, а потім, може, 

і з усієї області. Дати оголошення 
про концерт, домовитися про репе-
тиційну базу, поділитися новим за-
писом, знайти музиканта під новий 
проєкт — фанатам музики завжди 
є про що поспілкуватися. Музична 
платформа й стане тією волонтер-
ською ініціативою, яку втілить Олек-
сандр, коли завершить навчання.

Освітня грантова ініціатива є 
частиною проєкту МОМ «Гума-
нітарна і соціально-економічна 

підтримка ВПО та постраж-
далого населення на сході Украї-
ни», фінансованого Урядом Япо-
нії. Проєкт підтримує зусилля 
Уряду України з соціально-еко-
номічного відновлення в регіоні, 
особливо для молоді, а також 
включає ініціативи з протидії 
торгівлі людьми і з покращення 
медичного оснащення контроль-
них пунктів в’ їзду-виїзду та за-
кладів охорони здоров’я вздовж 
лінії розмежування.  
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ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

28 ВЕРЕСНЯ 2020

1 458 502
Загальна кількість переселенців 
в Україні за даними Мінсоцполітики 
від 28 вересня 2020

500 860
Люди, які отримали 
гуманітарну 
допомогу

17 956 
Люди, які 
отримали 
допомогу із 
самозайнятістю

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

524 080
Вимушені переселенці та інші люди, 
що зазнали наслідків конфлікту, які 
отримали допомогу МОМ

156 657
30%

чоловіки

239 917
46%

жінки

127 506
24%
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:

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.

Бюро з питань 
населення, біженців 

та міграції 
Держдепартаменту США

Читайте на нашому сайті  
останній випуск Національної 
системи моніторингу ситуації  
з ВПО в Україні:
http://ukraine.iom.int/sites/default/files/
nms_round_17_ukr_web.pdf

зараження згадували найчастіше – 
особливо ВПО, старші від 60 років.
Після шести років вимушеного 
переміщення 60% ВПО оренду-
ють житло, і майже третина (27%) 
з них підтвердили, що їм загрожує 
виселення через нестачу коштів на 
оплату оренди.
«Незважаючи на всі виклики, частка 
ВПО, які мають намір повернутися в 
місця колишнього проживання піс-
ля завершення конфлікту, зменши-
лася з 28% у грудні 2018 року до 19% 
у червні 2020 року, – сказав Марко 
Кіментон, координатор програм з 
питань надзвичайних ситуацій та 
стабілізації Представництва МОМ 
в Україні. – ВПО та члени прийма-
ючих громад, які несуть подвійний 
тягар через конфлікт і пандемію 

COVID-19, потребують додаткової 
підтримки для відновлення після 
потрясінь і розбудови безпечного 
сталого майбутнього».

МОМ регулярно проводить на-
ціональні опитування щодо ста-
новища ВПО в Україні з березня 
2016  року. За останні два раун-
ди, проведені в лютому – березні 
та квітні – червні 2020 року, було 
опитано понад 6 000 респонден-
тів. Опитування, що фінансу-
ються Бюро у справах населення, 
біженців та міграції Держдепар-
таменту США, слугують доказо-
вою базою для розробки гумані-
тарних програм та програм із 
соціально-економічного відновлен-
ня й розвитку.
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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 їхні заощадження невеликі, для отримання соціальних виплат потрібен тривалий час на перереєстрацію, 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 розмежування, 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 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 24 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 700 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:

Бюро у справах 
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США


