
• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) із Криму 
та сходу України становить 
1 626 137 осіб, за даними 
Міністерства соціальної політики 
України на 27 лютого 2017.

• МОМ надала допомогу понад 
132 000 уразливих ВПО та людей, 
що зазнали наслідків конфлікту, 
в 24 регіонах України.

• Уразливі родини ВПО 
в середньому витрачають 39% 
доходу на оплату житла та 
комунальних послуг, згідно з 
моніторингом у рамках проекту 
грошової допомоги МОМ 
у 13 регіонах України.

АКЦЕНТИ

ПОТОЧНА РОБОТА МОМ
УРАЗЛИВІ РОДИНИ НА ДОНЕЧЧИНІ 
ПЕРЕЖИЛИ СУВОРУ ЗИМУ З ДОПОМОГОЮ МОМ
МОМ надала вугілля найбільш ураз-
ливим родинам на непідконтрольній 
українському урядові території Доне-
цької області, щоб допомогти із опален-
ням їхніх домівок у суворий зимовий 
період. Загалом МОМ надасть вугілля 
чотирьом тисячам родин, де є люди з 
інвалідністю або хронічними хвороба-
ми, а також особам похилого віку, які 
живуть самі або мають дуже низький 
дохід. Ця програма стала можливою 
завдяки фінансуванню Служби ЄС з гу-
манітарної допомоги та громадянсько-
го захисту (ECHO), Бюро з питань насе-
лення, біженців та міграції Державного 
департаменту США (PRM) та Міністер-
ства закордонних справ Норвегії.
Кожна родина отримує по три тони У машину завантажують вугілля для уразливих родин
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вугілля високої якості. Незважаючи 
на те, що в цьому регіоні традиційно 
багато вугільних шахт, цей продукт 
і досі недоступний для багатьох. «Я 
отримую пенсію в дві тисячі рублів на 
місяць, але мені потрібно принаймні 
три тисячі на тонну вугілля. Те вугілля, 
яке ви привезли, дійсно гарної якості 
і його нелегко знайти у продажу», – 
розказала Раїса, одна з отримувачок 
допомоги від МОМ у Донецьку.
Система опалення достатньо розвинена 
на сході України, проте вона покриває 
лише найбільш урбанізовані місцевості, 
тоді як більш віддалені населенні пунк-
ти не мають відповідної інфраструкту-
ри і місцеві жителі змушені опалювати 
житло вугіллям та дровами. Через від-
даленість багатьох селищ, і також фі-
нансові та фізичні проблеми більшості 
бенефіціарів, МОМ вирішила достав-
ляти допомогу безпосередньо додому 
до отримувачів. Невеликі вантажівки за 
один раз можуть привезти вугілля лише 
для двох родин, але це дозволяє мінімі-
зувати зусилля та/або витрати бенефіці-
арів. «Мені вже давно виповнилося ві-
сімдесят років, – розповідає Валентина, 
інша отримувачка вугілля від МОМ. – Я 

майже осліпла та змушена пересувати-
ся за допомогою цих звичайних палиць, 
оскільки навіть не можу дозволити собі 
купити милиці. Я живу із сином, який 
зовсім сліпий і потребує навіть тієї неве-
ликої допомоги, яку я ще можу надати 
йому. Я дуже вдячна, що ви привезли 
вугілля нам додому – тепер я витрачу 
тільки 300 рублів на те, щоб хтось пе-
реніс його до мого сараю. Це вугілля 
дуже хорошої якості, воно добре горить 
і дасть нам тепло».
Роздача вугілля від МОМ супроводжу-
валася видачею зимової допомоги у 
вигляді ковдр та постільної білизни для 
тих установ на непідконтрольній урядо-
ві території, де соціальний догляд нада-
ється найбільш незахищеним особам, 
таким як люди з інвалідністю, люди 
похилого віку, багатодітні родини, ро-
дини з низькими доходами, одинокі 
матері, тощо. Зимова допомога була 
одним із багатьох заходів, що їх МОМ 
вживає задля покращення доступу до 
основних непродовольчих товарів ураз-
ливих жи телів непідконтрольної урядо-
ві території Донецької області, а також 
найближчих до лінії розмежування під-
контрольних територій. 

Бабуся Валя (в центрі) спостерігає за розвантаженням вугілля біля її будинку

МОМ РОЗПОЧАЛА 
НОВИЙ ПРОЕКТ 
ГРОШОВОЇ 
ДОПОМОГИ
У лютому близько 2 500 бенефіці-
арів проекту грошової допомоги 
МОМ, що фінансується Бюро з 
питань населення, біженців та 
міграції Державного департамен-
ту США (PRM), отримали кошти на 
найнагальніші потреби. Загалом 
близько 5 700 уразливих людей, 
що зазнали наслідків конфлікту, а 
саме місцевих мешканців, ВПО та 
людей, що повернулися і живуть 
у безпосередній близькості до 
лінії розмежування у Донецькій 
та Луганській областях, отрима-
ють грошову допомогу від МОМ 
до червня. Літні люди, багатодітні 
родини, люди з інвалідністю та 
одинокі матері чи батьки отрима-
ють 1 980 грн на особу. Грошова 
допомога надається у два раунди 
за сприяння Укрпошти.

Видача грошової допомоги 
у поштовому відділенні у 
Світлодарську, Донецька область
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«Для нас важлива будь-яка допо-
мога, оскільки наші пенсії дуже 
маленькі і ми ледве справляємо-
ся зі всіма витратами», – розпо-
відає Ніна Кузьмівна, літня жінка 
із селища Новотошківське Луган-
ської області. Вона живе разом із 
своїм чоловіком у маленькій од-
нокімнатній квартирі. Сім років 
тому її чоловік через нещасний 
випадок втратив обидві ноги та 
одну руку і зараз він прикутий до 
ліжка. «Я витрачаю більшу части-
ну наших грошей на ліки та пред-
мети догляду за моїм чоловіком. 
Нам завжди потрібні засоби гігіє-
ни, особливо памперси», – розпо-
відає Ніна Кузьмівна.
Зима – найважчий період для літ-
ньої пари, оскільки їхні витрати 

значно зростають у холодну пору 
року. В Новотошківському відсут-
ня система центрального опален-
ня і жителі селища опалюють свої 
будинки вугіллям. Ціни на вугілля 
та дрова непомірно високі у порів-
нянні з невеликими пенсіями та 
соціальними виплатами, що отри-
мують люди. Тому такі родини, як 
Ніни Кузьмівни, стають особливо 
уразливими взимку. 
Цього року родина отримала зи-
мову допомогу від МОМ за фінан-
сування Служби ЄС із гуманітар-
ної допомоги та громадянського 
захисту (ECHO). Ця допомога на-
давалася в два раунди – у грудні 
2016 року та у лютому 2017 року – і 
складалася із засобів гігієни та те-
плих речей, що мали забезпечити 

потреби домогосподарства при-
близно протягом шести місяців. 
Під час першого раунду роздавали 
теплі ковдри, постільну білизну 
та засоби гігієни. Під час другого 
раунду видавали найбільш ужи-
вані засоби гігієни. «Наш дім дуже 
скромний, але я намагаюся під-
тримувати тут чистоту та затишок, 
і допомога, яку ви принесли, спри-
яє мені в цьому і в догляді за моїм 
чоловіком», – каже Ніна Кузьмівна.
Оксана – ще одна отримувачка 
допомоги від МОМ із Новотошків-
ського. Вона – мати двох дівчат, 
одна з яких має інвалідність і пе-
ресувається на візку. Ситуація в 
родині погіршилася в останні кіль-
ка років, оскільки мати Оксани 
пережила кілька інсультів. Зараз 
молода жінка повинна доглядати 
і за матір’ю також.
Незважаючи на те, що чоловік 
Оксани працює на шахті, його 
заробітної платні та соціальних 
виплат на дитину з інвалідністю 
ледве вистачає на основні витрати 
сім’ї. «У нас дуже обмежений бю-
джет, тому допомога від МОМ – 
це значний внесок для нашої ро-
дини», – каже жінка. 
За інформацією Управління ООН з 
координації гуманітарних питань, 
приблизно 2,2 мільйони осіб на 
сході України наразі потребують 
життєво необхідних медичних 
послуг. Загалом стан здоров’я на-
селення погіршився прямо або 
опосередковано через тривалий 
конфлікт. Понад мільйон із цих 

ЖИТТЄВА ІСТОРІЯ

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
У ФОКУСІ ДОПОМОГИ МОМ 

Оксана (праворуч), доглядає за своєю дочкою та матір’ю, маючи 
утримувати родину на зарплату чоловіка та невисокі соціальні виплати
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осіб – люди від 60 років і старші, 
з принаймні однією хронічною 
хворобою. Щонайменше 200 ти-
сяч осіб мають функціональні об-
меження, інвалідність або пора-
нення. За оцінками МОМ щодо 
ситуації у зоні конфлікту, потреба 
у засобах гігієни, особливо для 
жінок, дітей, новонароджених та 
інших уразливих осіб, досі залиша-
ється однією з ключових у забез-
печенні основних потреб.

Ніна Кузьмівна, чоловік якої прикутий 
до ліжка, мужньо переносить усі 

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

mailto:vzhluktenko%40iom.int?subject=

