
Попри жорсткі погодні умови, у лю-
тому 2019 року було зафіксовано біль-
ше від одного мільйона перетинів лінії 
розмежування на сході України. Пе-
ретин 427-кілометрової лінії розмежу-
вання, довжина якої дорівнює німець-
ко-французькому кордону та вздовж 
якої розташовані лише п’ять кон-
трольних пунктів в´їзду-виїзду (КПВВ), 
продовжує бути одним із найбільших 
викликів для цивільного населення.
Пункти в´їзду-виїзду перебувають у фо-
кусі діяльності МОМ, оскільки Агент-
ство ООН з питань міграції сприяє 
гуманному та впорядкованому перемі-
щенню людей. Робота МОМ у цьому 

• Із 2014 року Міжнародна 
організація з міграції 
надала допомогу понад 
381 тис. уразливих 
внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) та людей, 
що постраждали від 
наслідків конфлікту,  
у 24 областях України.

• Загальна кількість ВПО 
з Криму та сходу України 
становить 1 363 754, 
за даними Міністерства 
соціальної політики  
на 25 березня 2019.

• За даними останнього 
дослідження МОМ щодо 
ситуації з ВПО, проведеного 
в грудні 2018, 50% ВПО 
повідомили, що вони 
повністю інтегровані в 
місцеві громади, водночас 
34% повідомили, що вони 
інтегрувалися частково.

• У лютому кількість  
військових інцидентів на  
сході України зросла: 
зафіксовано 953 інциденти 
та 12 цивільних жертв  
(2 загиблих та 10 поранених).

• У лютому щонайменше вісім 
осіб загинули або отримали 
поранення під час перетину 
пунктів в’їзду-виїзду 
(КПВВ), головним чином 
через ускладнення, пов’язані 
зі здоров’ям, а також через 
постійну незахищеність 
і наявність наземних мін 
поблизу КПВВ, повідомляє 
Офіс ООН із координації 
гуманітарних питань.

АКЦЕНТИАГЕНТСТВО ООН З 
ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ СПРИЯЄ 
УПРАВЛІННЮ ЛІНІЄЮ 
РОЗМЕЖУВАННЯ

Контрольний пункт в´їзду-виїзду «Майорське», Донецька область

напрямі, фінансована Міністерством 
міжнародних справ Канади, включає 
надання різноманітного обладнання 
для пришвидшення перетину КПВВ ци-
вільним населенням. Окрім того, МОМ 
проводить тренінги для персоналу 
КПВВ з налагодження діалогу, протидії 
корупції та протидії торгівлі людьми.
Звітуючи про попередні результати 
проекту, Державна прикордонна 
служба (ДПС) України нещодавно 
повідомила про зростання пропус-
кної спроможності КПВВ «Ново-
троїцьке» на 7% та КПВВ «Майор-
ське» — на 11%, завдяки технічній 
допомозі від МОМ та Канади.
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Тренінги з різних аспектів управ-
ління лінією розмежування, прове-
дені за сприяння МОМ, залучили 
255 представників відповідних дер-
жавних органів, що працюють на 
п’яти КПВВ. «Що найбільше мене 
вразило, так це нова цікава інфор-
мація щодо протидії викраденню та 
торгівлі людьми, розслідування цих 
злочинів та розгляду таких справ у 
суді», — поділився своїми враження-
ми учасник тренінгу.

Три десятки громад Донецької та Лу-
ганської областей відзначили завер-
шення проекту, впровадженого МОМ 
за фінансової підтримки Уряду Японії, 
на фінальній зустрічі у Святогірську.
Дводенний тренінг із питань сталого 
розвитку та фандрейзингу створив 
платформу для обміну досвідом і най-
кращими практиками, обговорення 
основних проблем, з якими стикають-
ся ініціативні групи громад, та мозко-
вого штурму щодо забезпечення ста-
лого розвитку. Тренери допомагали 
аналізувати місцеві та регіональні ре-
сурси, досліджуючи потенційні мож-
ливості отримання фінансування.
У рамках нещодавно завершено-
го проекту понад 50 000 осіб стали 
учасниками заходів із соціального 
згуртування, організованих ініціатив-
ними групами проекту в Донецькій та 
Луганській областях. Крім того, МОМ 

Тренінг, проведений за сприяння 
МОМ для співробітників прикор-
донної служби, поліції, Служби 
безпеки України та Державної 
фіскальної служби, котрі працю-
ють уздовж лінії розмежування

ВПО та члени приймаючої громади зустрілись разом в рамках проекту 
МОМ, щоб разом планувати подальший розвиток свого регіону

МОМ ПІДТРИМУЄ СОЦІАЛЬНЕ  
ЗГУРТУВАННЯ В ГРОМАДАХ, ЩО ЗАЗНАЛИ 
НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ

та Японія сприяли розбудові потенці-
алу місцевих психологів, соціальних 
працівників та вчителів, які надавали 
безкоштовну психосоціальну пiдтрим-
ку членам громад. У результаті 161 міс-
цевий спеціаліст провів 631 груповий 

тренінг з таких питань, як корекція 
тривожності в дітей та зниження стре-
су, загальні методи управління стре-
сом, методи ненасильницької комуні-
кації, робота в команді тощо. Загалом 
учасниками тренінгів стали 8 445 осіб.
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Представництво МОМ в Україні про-
довжує надавати підтримку із само-
зайнятості ВПО та членам місцевих 
громад. У лютому–березні понад сто 
власників бізнесу взяли участь у п’яти 
тренінгах з розвитку мікропідприєм-
ництва, отримуючи практичні знання 
з маркетингу, бухгалтерського обліку, 
створення бізнес-планів та фінансо-
вого менеджменту. Тренінги відбули-
ся в Полтаві, Запоріжжі та Херсоні за 
фінансування Уряду Німеччини через 
німецький державний банк розвитку 
(KFW). Для більш досвідчених підпри-
ємців, які вже створили стійкий бізнес і 
прагнуть подальшого зростання, МОМ 
пропонує програму з розширення біз-
несу. Перший тренінг відбувся на по-
чатку цього року для 26 учасників. У 
лютому 15 слухачів, серед яких ВПО 

Треніг з мікропідприємництва у Запоріжжі

ЩЕ БІЛЬШЕ МІКРОПІДПРИЄМЦІВ 
ОТРИМУЮТЬ ДОПОМОГУ МОМ

та члени місцевих громад, успішно за-
хистили свої бізнес-плани і в результаті 
отримають обладнання для подальшо-
го розвитку власної справи. Щодо сфе-
ри діяльності, то найбільше грантерів 
зайняті у виробництві (64%), тоді як 
36% бенефіціарів зайняті у сфері послуг. 

З 2014 року в рамках програми МОМ 
близько 16 500 осіб, що постраждали 
від конфлікту, взяли участь у дводенних 
бізнес-тренінгах у 24 областях України 
і майже 9 000 ВПО й уразливих членів 
місцевих громад отримали грант у ви-
гляді профільного обладнання.

ЖІНКИ ТА ІННОВАЦІЇ: МОМ СПРИЯЄ ВПРОВАДЖЕННЮ 
НЕСТАНДАРТНИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 
Цього року ООН відзначала 
Міжнародний жіночий день під 
глобальним гаслом «Мисли рівно-
правно, будуй розумно, впрова-
джуй інновації для змін». Цим 
гаслом можна сміливо охаракте-
ризувати жінок, котрі станов-
лять 58% від загальної кількості 
грантерів МОМ, підтриманих 
у рамках програми зі зміцнення 
економічного потенціалу для ВПО 
та членів місцевих громад.  

Дитячий невролог Олена працювала 
в донецькій міській клінічній лікарні й 
жила неподалік аеропорту. Вимушений 
переїзд родини на Херсонщину обер-
нувся додатковими труднощами, адже 

знайти роботу за фахом у державному 
медичному закладі Олена не змогла. 
Утім, старт з нуля дав нові можливості 
й самій Олені, і херсонцям. «Я поба-
чила, що в південному регіоні не було 
умов для реабілітації дітей із невроло-
гічною патологією. І відкрила власний 
центр», ― розповідає лікарка. 
З Донецька Олена з чоловіком при-
везли обладнання для мікрополяриза-
ції ― методу лікування, що дозволяє 
цілеспрямовано змінювати функціо-
нальний стан різних ланок централь-
ної нервової системи під дією малого 
постійного струму. «Це обладнання, 
якого більше немає в регіоні, ми вико-
ристовуємо в комплексній терапії дітла-
хів із порушеннями опорно-рухового 
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апарату, з ДЦП, затримкою мовлення, 
аутичними рисами та низкою інших 
особливостей», ― розповідає Олена. 
Грант від МОМ та Посольства Великої 
Британії в Україні дозволив медичному 
центру отримати апарати для пресоте-
рапії, гальванотерапії та електрофорезу, 
масажний стіл та дитячий спортивний 
комплекс. «Завдяки цій допомозі наші 
можливості значно розширилися. До 
нас їздять дітки не лише з Херсонської 
області, а й з Миколаївщини. Курс ліку-
вання триває від 10 до 15 днів, на день 
приймаємо 7–10 пацієнтів. Спеціалістів 
суміжних спеціальностей ― дитячого 
гастроентеролога та інфекціоніста ― 
запрошуємо з іншого регіону на кон-
сультації», ― каже Олена. Вона планує 
й надалі розбудовувати центр, щоб до-
помагати ще більшій кількості малень-
ких пацієнтів, які потребують комплек-
сного лікування й підтримки розвитку.

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

25 БЕРЕЗНЯ 2019

1 363 754
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 25 березня 2019

360 428  
Люди, які отримали 
гуманітарну  
допомогу

16 478  
Люди, які  
отримали  
допомогу із 
самозайнятістю

4 557 
 

Люди, які  
отримали сприяння  
в рамках проектів  
з розвитку громад

381 463
Вимушені переселенці та люди, що  
зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

116 827
30%

чоловіки

174 024
46%

жінки

90 612
24%
діти
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та міграції  
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© Представництво МОМ в Україні
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 щодо правового статусу країн, територій, міст чи районів та їхніх органів влади та щодо розмежування і кордонів.

На весну, що починається, Оксана 
покладає великі надії. Випускниця бі-
ологічного факультету Східноєвро-
пейського національного університету 
(Луцьк) готується продавати безвірусні 
саджанці лохини, малини та полуниці 
волинським садівникам, які скоро візь-
муться за свої городи. 
«Закінчивши навчання, я рік пропра-
цювала в аналогічній лабораторії, а по-
тім вирішила розпочати власну справу, 
вирощувати in vitro, тобто в пробірці, 
саджанці, чисті від інфекцій та гриб-
ків», ― розповідає дівчина. 
Мікроклональне розмноження рослин, 
яким займається Оксана, має багато 
переваг як для виробників посадко-
вого матеріалу, так і для покупців сад-
жанців. «Береться частинка стебла, 
переноситься в субстрат ― і виходять 
мікросаджанці. Розмножувати росли-
ни можна цілий рік, і з однієї рослини 

таким методом отримують тисячі сад-
жанців, які є безвірусними та генетич-
но однорідними», ― пояснює Оксана. 
Дівчина отримала сприяння від 
МОМ та Німеччини. Оксана про-
йшла бізнес-тренінг і як грант отри-
мала кондиціонер, холодильник для 
зберігання реактивів і посадкових 
розчинів, зволожувач повітря та про-
бірки, в яких тепер зростають паро-
стки її власної справи.
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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 22 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 500 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 її країн-членів.

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

Бюро з питань 
населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту 

США

Від  
народу Японії


