
Понад сотню шуруповертів завез-
ли до Зайцевого, селища міського 
типу, розташованого прямо на лі-
нії розмежування поблизу КПВВ 
«Майорське». У 2015 році будівлі 
селища зазнали значних руйну-
вань під час військових дій, обстрі-
ли регулярно трапляються й зараз. 
Полагодити повалений паркан, за-

мінити посічені осколками ворота, 
перекрити сарай, підзаробити ре-
монтами на замовлення — кожен 
бенефіціар МОМ із Зайцевого та 
довколишніх сіл має власні плани.
«Ми не впевнені, що завтра знову 
не прилетить, але все одно лаго-
димо, — кажуть місцеві. — Тут 
наш дім».

Конфлікт продовжує шкодити критично важливій цивільній 
інфраструктурі. Тисячі людей у Донецькій та Луганській об-
ластях страждають від постійних перебоїв у водопостачанні, 
руйнувань та пошкоджень житла, шкіл і медичних закладів. 
У рамках проекту МОМ, фінансованого Бюро у справах  
населення, біженців та міграції Держдепартаменту США,  
750 вразливих ВПО та членів громад, що зазнали наслідків 
конфлікту, у Донецькій та Луганській областях отримали 
культиватори, мотоблоки, перфоратори, шуруповерти  
й теплиці протягом липня–серпня 2019 року.

ІНСТРУМЕНТИ  
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ

Мешканцям Донецької і Луганської областей МОМ надала 
інструменти, які допоможуть полагодити пошкоджене 
житло й отримати додатковий дохід

• Загальна кількість вну-
трішньо переміщених осіб 
(ВПО) з Криму та сходу України 
становить 1 402 869, за даними 
Міністерства соціальної політики 
на 27 серпня 2019. 

• Із 2014 року Міжнародна 
організація з міграції надала 
допомогу понад 422 тис. 
уразливих ВПО та людей, що 
постраждали від наслідків конфлік-
ту, у 24 областях України. 

• Більше ніж половина родин 
поблизу лінії розмежування 
не мають доступу до охорони 
здоров’я, повідомляє Офіс ООН 
із координації гуманітарних питань. 
Вісім із десяти сімей, які мешкають 
у 20-кілометровій зоні від лінії розме- 
жування, серед найбільших проблем 
називають витрати на ліки й тран-
спортування до медичних закладів.

• У Всесвітній день гуманітарної 
допомоги, 19 серпня, Координа-
торка системи ООН / Гуманітарна 
координаторка в Україні Оснат 
Лубрані закликала донорів посили-
ти фінансову підтримку мільйонів 
цивільних на сході. Щоб задо-
вольнити нагальні потреби до 
кінця року, потрібно 52 млн 
доларів США, заявляють  
гуманітарні організації.

АКЦЕНТИ
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Світлана й Олексій — журналісти. У 
2014 році вони були вимушені виїхати з 
Донецька до Дружківки, тут орендува-
ли будинок із присадибною ділянкою. 
Колишня мешканка мегаполісу, Світлана 
несподівано для себе захопилася город-
ництвом: «Психолог говорить, що це мій 
спосіб терапії й відновлення. Виявилося, 
у мене добре виходить, навіть постійні 
покупці з я́вилися, і я подумала: чи це не 
шанс для бізнесу?» Цього серпня в Кра-
маторську Світлана отримала теплицю 
від МОМ у рамках проекту, фінансова-
ного Бюро у справах населення, біжен-
ців та міграції Держдепартаменту США.

Костянтин, приватний підприємець 
із Покровська, отримав перфоратор. 
Поліуретанова термо- та гідроізоля-
ція будинків, якою заробляє Костян-
тин, здобуває все більшу популяр-
ність у регіоні. І не дивно: технологія 
дозволяє скоротити витрати на опа-
лення вдвічі. «У наші суворі зими на 
обігрів типового будинку із саману 
йде від трьох до шести відер вугілля 
на день, — каже Костянтин. — А з 
поліуретановим утепленням потріб-
но не більше ніж півтора відра».

Сергій переїхав з Донецька в містечко 
Часів Яр десять років тому. Він акти-
віст у центрі для людей, які відновлю-
ються після наркозалежності. Сьо-
годні центр надає послуги більш ніж  
30 особам, допомагаючи їм розпоча-
ти нове життя. Сергій радіє перфора-
тору: «У нас є свій сад, де ми вирощу-
ємо квіти й овочі, і невеличка ферма. 
Ми весь час щось будуємо й лагоди-
мо. Праця — важлива частина реабі-
літації і можливість заробити гроші на 
подальшу діяльність центру».

Світлана: «Звичайно, я не 
кину журналістику, але зможу 
перетворити своє хобі на 
новий бізнес»

Костянтин: «Я радий, що 
допомагаю людям зберігати 
тепло і гроші»

Сергій: «З такою  
допомогою я зможу 
допомагати іншим»

ІНСТРУМЕНТИ, 
НАДАНІ  
В РАМКАХ 
ПРОЕКТУ культиваторів

75
мотоблоків

50
перфораторів

250
теплиць
125

шуруповертів
250
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Упоратися з наслідками травми, 
наново віднайти своє місце в ци-
вільному житті, відновити соціальні 
зв’язки — для всього цього потрібна 
професійна психологічна підтримка. 
Конфлікт на сході України триває 
вже понад п’ять років, кількість офі-
ційно зареєстрованих ветеранів пе-
ревищує 370 тисяч осіб, тож потре-
ба у кваліфікованому психологічному 
консультуванні залишається висо-
кою. Тимчасом в Україні не так бага-
то психологів пройшли підготовку в 
напрямі роботи із воєнною травмою.
Особливостям консультування ветера-
нів та членів їхніх сімей, а також про-
фесійним проблемам на зразок «утоми 
від співстраждання» було присвячено 
два чотириденні тренінги, які МОМ 
організувала для психологів, що пра-
цюють із ветеранами. У рамках фінан-
сованого Європейським Союзом про-
екту Міжнародна організація з міграції 
підтримує кваліфіковану психосоціаль-
ну допомогу ветеранам та членам їхніх 
сімей у Київській, Львівській та Дніпро-
петровській областях. Станом на сер-
пень 2019 року вже 30 громад із цих 
областей долучилися до проекту, і в 
кожній з них працює психолог, надаю-
чи індивідуальні та групові консультації 
ветеранам та членам їхніх родин.
Щоб підвищити кваліфікацію цих 
фахівців і надати їм менторську під-
тримку, МОМ запросила Джошуа 
Креймеєра, тренера, психотерапевта 
та сімейного консультанта зі США, 
який також має власний досвід, здо-
бутий у зонах конфліктів, зокрема в 
Іраку. Тренінги відвідали й ті психо-
логи, котрі в державних установах 
працюють із ветеранами, членами 
їхніх родин та з родичами загиблих. 

МОМ ПІДТРИМУЄ ПСИХОЛОГІВ,  
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ ВЕТЕРАНАМИ

 «Коли мене запитують, як я пережив війну, я кажу,  
що треба питати, як пережила війну моя родина. Вони, 
виходить, теж воювали, коли хвилювалися, чекали на мене 
вдома», — ділиться досвідом з українськими колегами  
Джошуа Креймеєр, тренер-психолог із США

Професійне спілкування та взаємопідтримка потрібні психологам, 
як і будь-яким іншим фахівцям
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ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

27 СЕРПНЯ 2019

1 402 869
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 27 серпня 2019

400 459
Люди, які отримали 
гуманітарну  
допомогу

16 892  
Люди, які  
отримали  
допомогу із 
самозайнятістю

5 022 
 

Люди, які  
отримали сприяння  
в рамках проектів  
з розвитку громад

422 373
Вимушені переселенці та люди, що  
зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

128 617
30%

чоловіки

193 149
46%

жінки

100 607
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:

Бюро з питань  
населення, біженців  

та міграції  
Держдепартаменту 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.

Центр психічного здоров’я і травма-
терапії «Інтеграція» координує робо-
ту психологів у проекті. Керівник цен-
тру Андрій Карачевський розповідає, 
що за роки конфлікту потреби вете-
ранів змінюються. Якщо раніше вони 
шукали інформацію про допомогу у 
вирішенні соціальних питань та про 
загальні психічні наслідки військових 
подій, то зараз більше цікавляться 
опрацюванням власного емоційного 
стану, який дається взнаки у повсяк-
денному житті. «Тільки зараз пішли 
запити щодо опрацювання втрати 
побратимів та «синдрому тих, хто 
вижили», щодо прийняття свого тіла 
після поранень, щодо налагодження 
родинних взаємин і подолання алко-
гольної залежності», — каже Андрій 
Карачевський.

На тренінгу обговорювали й гендерну специфіку  
консультування ветеранів
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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 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:

Бюро з питань 
населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту 

США


