
«Усе почалося, коли свекруха при-
везла мішок чорносливу на хре-
стини нашої доні», — розповідає 
Ольга Кептанар. Разом із чоловіком 
Анатолієм, ветераном конфлікту на 
сході України, вони вітають нас у 
власному будинку під Львовом. «Ра-
ніше я навіть не здогадувалася, що 
чорнослив виробляють в Україні, 
думала, що його везуть з Азії. На 
хрестинах ми подали чорнослив із 
вершками, і це було основне, що 
потім згадували наші гості».
Ольга запропонувала продати части-
ну чорносливу, який привезла Анато-
лієва мама. Опублікували оголошен-
ня в соціальній мережі — і за п’ять 
хвилин уже мали десятки запитів. Так 
виникла концепція сімейного бізнесу.
Сама Ольга із Львівщини, раніше 
працювала журналісткою на радіо. 
Анатолій родом із Кам’янець-Поділь-
ського району Хмельницької області. 
Колись вивчав педагогіку, потім 

 Загальна кількість ВПО з 
Криму та східної України 
становить 1442 940, за да-
ними Міністерства соціальної 
політики України на 24 лютого 
2020 року.

 Із 2014 року МОМ до-
помогла понад 495 000 
вразливим переселенцям 
та людям, що постраж-
дали від конфлікту, у  
24 регіонах України.

АКЦЕНТИ

РІШУЧІСТЬ ПРИНОСИТЬ ПЛОДИ
ВЕТЕРАН РОЗВИВАЄ СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС ЗА ПІДТРИМКИ МОМ

«Наші покупці отримують лише найкращий продукт», – каже Анатолій
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 Більшість ВПО продовжу-
ють жити в орендованому 
житлі: згідно з останнім опиту-
ванням МОМ, 44% ВПО мешка-
ють в орендованих квартирах,  
8% — в орендованих будинках, 
і 5% винаймають кімнату. Частка 
ВПО, які проживають у родичів 
або з приймаючими сім’ями, 
становить 15%. У власному житлі 
мешкають 17% переселенців, 
тимчасом як 5% усе ще живуть у 
гуртожитках, а 2% — у центрах 
компактного проживання ВПО.

 За оцінками Офісу ООН з 
координації гуманітарних 
питань, близько 6 000 осіб 
досі мешкають у центрах 
компактного проживан-
ня ВПО. НУО «Право на 
захист» нещодавно опублі-
кувала звіт, у якому вказано, 
що 72% жителів цих центрів 
мають хоча б одну скаргу, на-
приклад на високі комунальні 
тарифи, незадовільні умови в 
кімнаті або в будівлі загалом 
та на труднощі із сусідами.
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служив у армії, потім був на заробіт-
ках. «Я встиг попрацювати всюди, 
поки не зустрів Олю зі Львова»,  — 
жартує Анатолій.
Вони зустрілися в Києві під час подій 
Майдану, а навесні 2014 року одружи-
лися. Коли спалахнув конфлікт на схо-
ді України, Анатолій пішов до війська 
і провів на фронті понад два роки. 
Вертатися до цивільного життя було 
складно, бо після демобілізації ветеран 
потрапив в автокатастрофу, отримав 
важкі травми і тепер має епілепсію.
Ольга присвятила себе реабілітації 
чоловіка. Вона щаслива, що бізнес із 
чорносливом дозволяє Анатолію за-
робляти на родину, незважаючи на 
проблеми зі здоров’ям. Ветеран возить 
чорнослив із рідної Хмельниччини. 
«Коли я дзвоню чоловікові о шостій 
ранку, він уже в материному саду зби-
рає сливи, — говорить Ольга. — Він 
обожнює садівництво, і після військо-
вої служби, після аварії та операції, яку 
він переніс, це чудова реабілітація. Ро-
бота тяжка, доводиться тягати важкі 
мішки та дрова, але там він щасливий».
Сливи в’ялять на фруктових дровах, 
а потім Анатолій привозить чорнос-
лив до їхнього будинку на Львівщині. 
Чорнослив миють, чистять і пропа-
рюють, видаляють кісточки.
«Ми робимо чорнослив так само, 
як і наші предки. Перевіряємо ко-
жен фрукт, клієнти отримують тільки 
найкраще. Чорнослив був однією з 
перших страв, яку скуштувала наша 
донечка, вона й досі може «позичи-
ти» трохи на кухні, поки ми не бачи-
мо», — усміхається Ольга.
У 2019 році подружжя дізналося про 
проект МОМ із реінтеграції ветеранів, 
фінансований ЄС, і Ольга наполягла, 
щоб Анатолій подав заявку. Він успіш-
но захистив бізнес-план й отримав 
грант: електронні ваги та величезний 
холодильник. «Я досі в шоці, що мене 
підтримали», — каже Анатолій. Тепер 

можна не хвилюватися: чорнослив, 
який вони розфасовують для покуп-
ців, точно зважений, а холодильник 
дозволяє зберігати продукцію довше. 
«Ми не переживаємо, що чорнослив 
зіпсується. Ми економимо час, бо мо-
жемо ходити на пошту для надсилан-
ня замовлень раз на тиждень, і наш 
бізнес-сезон триває до наступного 
літа», — пояснює Ольга.

З одного мішка чорносливу, що його 
колись привезла мама Анатолія, біз-
нес Кептанарів виріс: у 2019 році 
виробили вже 1,5 т  чорносливу. По-
стійні клієнти чекають на оновлення 
в соціальних мережах, а частину про-
дукції купують навіть київські конди-
тери. Однак очевидно, що головним 
успіхом Анатолія та Ольги є любов і 
взаємопідтримка.
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Дружна родина Кептанарів

Запас в’ялених слив

Фінансований Євросоюзом проект «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей» триває із січня 2019 до червня 2020 
року і впроваджується МОМ у трьох пілотних областях – Київській, Дніпропетровській та Львівській. Проект передбачає підтримку заходів соціально-
го згуртування: спортивних змагань, майстер-класів, круглих столів із представниками місцевої влади. Кваліфіковану психологічну допомогу надають 
фахівці, які пройшли підготовку з роботи з ветеранами та членами їхніх родин. Ще одним компонентом проекту є тренінги та гранти для ветеранів на 
підтримку кар’єрного розвитку та самозайнятості. Понад 400 ветеранів, які пройшли конкурсний відбір, отримали гранти до 400 євро на професійні 
курси, перекваліфікацію або підвищення кваліфікації. Близько 500 ветеранів отримали гранти до 1000 євро на розвиток власної справи.
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Уже шостий рік у регіонах Донецької 
та Луганської областей, що стражда-
ють від конфлікту, ситуація залиша-
ється тривожною для мільйонів лю-
дей. З 2014 року внаслідок бойових 
дій понад 3 300 цивільних загинули і 
більше ніж 7 000 отримали поранен-
ня. Щоденні обстріли, міни, снаряди, 
які ще не вибухнули, — бойові дії 
продовжують загрожувати звичай-
ним людям. Громадська інфраструк-
тура та комунальні установи також 
зазнають нападів, і через це мільйони 
ризикують втратити доступ до води, 
медицини, освіти та опалення.
МОМ продовжує надавати електро-
нагрівачі та вугілля найуразливішим 
мешканцям неконтрольованих уря-
дом територій Донецької та Луган-
ської областей. Ось історії деяких 
бенефіціарів, котрі отримали допо-
могу в лютому 2020 року завдяки 
фінансуванню від  Швейцарського 
агентства з розвитку та співробітни-
цтва (SDC) та Бюро у справах насе-
лення, біженців та міграції Держде-
партаменту США (PRM).

Діна Василівна — одна з небага-
тьох мешканців Нової Оленівки, що 
в Донецькій області. Лінія розме- 
жування тут зовсім близько. До 2014 
року в селі було близько ста жителів, 
але зараз, кажуть місцеві, дві третини 
виїхали через бідність та небезпеку. 
Діна Василівна мешкає разом із роди-
чем, який продав власне житло. Двоє 
пенсіонерів витрачають гроші, ви-
ручені від продажу будинку, на ліки, 
продукти харчування та інші найне-
обхідніші речі. Як більшість людей у 

селі, Діна вирощує фрукти та овочі на 
своїй присадибній ділянці. Три тонни 
вугілля, отримані від МОМ, вистачить 
пенсіонерам, щоб обігрівати будинок 
протягом трьох місяців.

Олександра Іванівна ще у 2014 
році потрапила під обстріл прямо на 
власному подвір’ї. З тяжкими травма-
ми ніг жінка провела понад рік у лі-
карні, перенісши шість складних 

ВИБИТІ ШИБКИ, ЗЛАМАНІ ОКУЛЯРИ
ЛЮДИ НА СХОДІ УКРАЇНИ ПОКЛАДАЮТЬСЯ  
НА ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ
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Діна Василівна 

Олександра Іванівна
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операцій. Пенсіонерка живе сама. 
Вона досі повертає друзям гроші, 
які довелося позичити на лікування. 
Отримавши три тонни вугілля від 
МОМ, Олександра Іванівна зможе не 
витрачатися на опалення.

Раїса Леонідівна самотня, її чоло-
вік помер три роки тому. Жінка має 
серйозні порушення зору та кілька 
складніших діагнозів, проте вона 
не може дозволити собі лікування. 
«Пенсії не вистачає навіть на щоден-
ні потреби. Окуляри давно зламали-
ся, але я не можу купити нових», — 
каже Раїса Леонідівна. У 2014 році 
осколки артилерійських снарядів 
пошкодили дах, огорожу та вікна її 
будинку. Раїса Леонідівна перетягла 
вікна пластиковою плівкою, а сусіди 
допомогли перекрити дах підручни-
ми матеріалами. «Мені б не вистачи-
ло власних заощаджень на вугілля, 
тому три тонни, які я отримала як гу-
манітарну допомогу, дуже згодили-
ся. Тепер у мене тепло й затишно».

Микола Олексійович вирішив 
не вставляти наново шибки, виби-
ті обстрілами. Він просто перекрив 
вікна фанерою. «Рано, — каже пен-
сіонер. — Конфлікт не закінчився, і 

все ще можуть бути обстріли». У ча-
стково пошкодженому будинку до-
сить важко підтримувати тепло, тож 
надане МОМ вугілля стане в приго-
ді, поки не настане весняна спека.

НА ШОСТОМУ РОЦІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЛІТНІ  
ВПО ТА ЖІНКИ-ПЕРЕСЕЛЕНКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ  
В СКРУТНОМУ СТАНОВИЩІ
Сьогодні, коли гуманітарні органі-
зації шукають 158 млн доларів на 
допомогу двом мільйонам постраж-
далих від конфлікту, серед яких і  
350 000 внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО), останнє опитування, 
проведене МОМ, підтверджує, що 
значні категорії переміщеного насе-
лення в Україні продовжують пере-
бувати в нестабільному становищі.
Частка ВПО, котрим коштів ви-
стачає лише на харчування або 
ж вони вимушені заощаджувати 

навіть на харчуванні, за два роки 
(з червня 2017 по вересень 2019 
року) трохи зменшилася з 47% 
до 41%, показують опитування 
МОМ. Середньомісячний дохід 
на одного члена домогосподар-
ства ВПО зростає і на вересень 
минулого року становив 3 631 грн. 
Однак він усе ще значно нижчий 
за середній по Україні показник 
5 398 грн* і відстає від фактично-
го прожиткового мінімуму, роз-
рахованого Міністерством соці-

альної політики України на рівні 
3 729 грн**.
«Переселенці, які проживають у сіль-
ській місцевості, люди похилого віку 
та домогосподарства, очолювані жін-
ками, стикаються із серйозними про-
блемами», — зауважив Голова Пред-
ставництва МОМ в Україні Ан Нгуєн. 
Зокрема, середньомісячний дохід 
для ВПО в селах становить лише  
2 295 гривень. Про те, що їм дово-
диться обмежувати витрати навіть  
на їжу, аби звести кінці з кінцями,  

Ф
от

о:
 М

О
М

 / 
П

ол
ін

а 
П

ер
ф

іл
ье

ва

Раїса Леонідівна
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повідомляють 17% сімей ВПО, усі чле-
ни яких старші за 60 років, та стільки 
ж одиноких матерів-переселенок. 
Починаючи з 2014 року, МОМ змогла 
допомогти майже пів мільйона най- 
вразливіших людей, що постражда-
ли від конфлікту, близько половини 
з них — це жінки, і чверть — діти. 
«Дані, які ми отримуємо в наших 
регулярних опитуваннях, а також 
результати нашої роботи показують, 
наскільки важливим є термінове й 
постійне фінансування гуманітарних 
проектів та заходів із відновлення, 
мета яких — зменшити страждан-
ня та надати довгострокові рішення 
для населення, що потребує допо-
моги в Україні», — сказав Ан Нгуєн.

МОМ регулярно проводить національ-
ні опитування щодо становища ВПО 
в Україні з березня 2016 року. Дослі-
дження представляє інтегровані дані, 
зібрані за допомогою особистих та 
телефонних інтерв’ю з ВПО, пересе-
ленцями, що повернулися на неконт- 
рольовану урядом територію, ключо-
вими інформантами та людьми, котрі 
перетинають лінію розмежування, а 
також обговорень у фокус-групах. В 
останньому, 15-му раунді, проведеному 
в липні — вересні 2019 року, загалом 
2 406 респондентів було опитано осо-
бисто, а 3 970 — по телефону. Дослі-
дження фінансується Бюро у справах 
населення, біженців та міграції Держ-
департаменту США (PRM).

Читайте на нашому сайті останній 
випуск Національної системи моні-
торингу ситуації з ВПО в Україні:
http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_
round_15_ukr_screen.pdf
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1 442 940
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 24 лютого 2020

472 297
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

495 517
Вимушені переселенці та люди, що  
зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

147 965
30%

чоловіки

225 236
45%

жінки

122 316
25%
діти

Івано-Франківськ
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Луганськ

Донецьк

Херсон
Одеса
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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 у справах  
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США

* Станом на квітень – червень 2019 року
** Станом на жовтень 2019 року
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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:
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