
П’яту зиму поспіль негода і морози 
загрожують здоров’ю та життю насе
лення, що постраждало від конфлікту 
на сході України. У грудні 2018 року, 
коли зросла кількість звернень по ме
дичну допомогу від людей із симп
томами переохолодження, місцеві 
органи влади в Луганській області 
оголосили попередження про небез
пеку для здоров’я. Літні люди, які ста
новлять 30 відсотків від загальної кіль
кості постраждалих від конфлікту, в 
особливій небезпеці. У холодну пору 
року гуманітарні організації допома
гають вразливим людям, які прожива

• З 2014 року Міжнародна 
організація з міграції надала 
допомогу понад 311 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 1 355 375, 
за даними Міністерства 
соціальної політики  
на 21 січня 2019.

• Боєприпаси, що не розірва
лися в зоні конфлікту на сході 
України, загрожують життю 
понад 2 млн осіб ― це в 10 разів 
більше, ніж населення Женеви.

• Гуманітарна група країни 
закликає донорів надати  
162 млн доларів США, щоб 
протягом 2019 року допомогти 
2,3 млн най уразливіших 
людей, які зазнали наслідків 
конфлікту на сході України.

АКЦЕНТИНЕ ЗАМЕРЗНУТИ  
НА ДОНБАСІ:
МОМ І ЛИТВА НАДАЛИ ОБІГРІВАЧІ 
ТИМ, ХТО ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ

Літній мешканець смт Верхньоторецьке Донецької області 
отримує електричний обігрівач від МОМ

ють у зоні конфлікту на сході України, 
задовольнити базові потреби. У рам
ках цих заходів МОМ, за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних 
справ Литовської Республіки, нада
ла електричні обігрівачі й буржуйки 
мешканцям селищ Новотошківське, 
Оріхове (Луганська область), а також 
Верхньоторецьке, Північне та Дружба 
(Донецька область). Люди в цих насе
лених пунктах, розташованих уздовж 
лінії розмежування на контрольованій 
Урядом території, страждають від по
стійних обстрілів, нестачі життєво не
обхідних об’єктів інфраструктури, 

Дізнайтеся більше  
з нової Багаторічної 
стратегії гуманітарного 
реагування для України.
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а також від мінного забруднення та 
обмежень у свободі пересування.
Більше ніж 500 домогосподарств, зо
крема родини, де діти виховуються 
одним із батьків, сім’ї з трьома і біль
ше дітьми, люди з інвалідністю та люди 
похилого віку, отримали допомогу, 
яка дозволить їм пережити затяжну 
зиму на Донбасі. Ця допомога важли
ва, адже бенефіціари мають фінансові 
труднощі, а ціни на тверде паливо – 
більшість домогосподарств у регіоні 
використовують для опалення вугілля 
та деревину – для них занадто високі. 
До конфлікту Ольга Степанівна, пенсі
онерка із селища Північне, жила у квар
тирі з централізованим опаленням, 
проте через сильні обстріли була зму
шена переїхати до старої хати, розта
шованої в безпечнішому місці. Пенсі
онерка розповідає, що електричний 
обігрівач став у пригоді, адже через 
брак коштів вона не може дозволити 
собі купити таке обладнання: «Тепер 
я поставлю його в спальні і буду ре
гулювати температуру. Так я зможу 
зменшити витрати вугілля і відкладати 
бодай щось із моєї скромної пенсії».

Видача обігрівачів у Верхньоторецькому Донецької області

Ольга Степанівна 
у своїй хатині в 
Північному. Попри 
холод, тут вона 
почувається 
більш-менш 
захищеною  
від обстрілів
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Сірі зимові пейзажі промислової Ав
діївки, розташованої на підконтроль
ній Уряду України території всього 
за шість кілометрів від лінії розмежу
вання, навряд чи назвеш оптимістич
ними. Шукаючи будинок Лілії, ми 
минаємо напівпорожні вулиці й по
шкоджені обстрілами споруди. Однак 
зайшовши до квартири, пофарбова
ної в яскраві кольори, прикрашеної 
саморобними квітами і наповненої 
дитячим сміхом, ми потрапляємо на 
острівець щастя й радості.
Жінка з вадами слуху і мати чотирьох, 
Лілія здається веселою людиною, хоча 
історія її життя драматична. У 2015 році, 
коли почалися обстріли, жінка при
йняла болісне рішення не виїжджати 
з Авдіївки. «Моя мама ― вона помер 
ла всього два тижні тому (у грудні  
2018 року) ― хворіла на рак і була при
кута до ліжка, ― розповідає Лілія. ―  
Я не могла залишити її, і ми провели 
всі ці жахливі дні тут разом з дітьми».
Лютий 2015 року був найстрашні
шим. Скрізь вибухали снаряди. «Ми 
ховались у під’їзді, обклалися подуш
ками, трималися за руки й молили
ся, ― згадує жінка. ― Потім від удару 
снаряду в маминій спальні вилетіло 
вікно. Уламки скла та меблів сипалися 
на нас, я намагалася прикрити дітей: 
дивіться, у мене й досі є шрами».
Кілька місяців вони провели без 
електро енергії, опалення й водопоста
чання. Весь цей час Лілія майструвала 
з дітьми: «При світлі свічок ми малюва
ли, розфарбовували, шили й вишивали, 
робили колажі, штучні квіти та деталі 
до меблів. Ми намагалися зайняти 
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Лілія ремонтує одяг за дуже помірними цінами:  
«Клієнти радіють, бо заощаджують гроші, а я радію,  
бо люблю шити. Шиття мене заспокоює»

Лілія з молодшими доньками Мілою і Мартою. Коли під обстрілами, 
без торта й подарунків вони святкували сьомий день народження 
Марти, сусід подарував їй цуценя. А згодом на вулиці знайшли  
поранену й перелякану кицьку: вона стала подарунком для Міли

«НАШІ РУКИ ЗАВЖДИ ЗАЙНЯТІ. 
ТАК МИ ВІДЧУВАЄМО, ЩО ЖИВІ»
МАТИ ЧОТИРЬОХ, ЯКА ОТРИМАЛА ДОПОМОГУ  
ВІД МОМ, БОРЕТЬСЯ ЗА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ
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чимось руки, щоб упоратися зі стра
хами й відчути, що ми все ще живі».
Ще одна біда прийшла, коли віднови
ли центральне опалення: замерзлі тру
би розірвалися, і квартиру затопила 
гаряча вода. Після цього Лілія з дітьми 
поремонтували квартиру самотужки.
Багато років тому Лілія навчалася в 
професійнотехнічному училищі на 
кравчиню верхнього одягу, але мож
ливості працювати вона так ніколи й 
не мала, бо мусила доглядати чоти
рьох дітей і прикуту до ліжка матір. 
Соціальні виплати, котрі жінка отри
мує як людина з інвалідністю та як ба
гатодітна мати, ледве можуть покри
ти витрати родини. 
Недавно Лілія взяла участь у програмі 
МОМ, яка надає можливості із само
зайнятості людям, що постраждали 
від конфлікту, й отримала професійну 
швейну машину, оверлок і парогене
ратор. «Клієнти прийшли відразу, як я 

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ
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1 355 375
Загальна кількість переселенців 
в Україні за даними Мінсоцполітики 
від 21 січня 2019

290 862  
Люди, які отримали 
гуманітарну 
допомогу

16 354 
Люди, які 
отримали 
допомогу із 
самозайнятістю

4 557
Люди, які 
отримали сприяння 
в рамках проектів 
з розвитку громад

311 773
Вимушені переселенці та люди, що 
зазнали наслідків конфлікту, які 
отримали допомогу МОМ

99 591
32%

чоловіки

145 558
47%

жінки

66 624
21%
діти
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ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ТА НАСЕЛЕННЮ, 

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, 

НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:

Бюро з питань 
населення, біженців 

та міграції 
Держдепартаменту США

www.iom.org.ua, iomkievcomm@iom.int, https://www.facebook.com/IOMUkraine
© Представництво МОМ в Україні

Європейський
Союз

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.

опублікувала оголошення в соціаль
ній мережі, ― каже Лілія. ― Я щодня 
отримую замовлення з ремонту, по
шиття та підгонки одягу і тепер можу 
оплачувати шкільні витрати дітей і на
віть їхні уроки бальних танців».
Лілії до вподоби яскраві кольори і 
вишукані фасони. У вільні момен
ти вона розробляє дизайн дитячих 
святкових сукенок, а в майбутньому 

планує виготовляти весільне та вечір
нє вбрання для дорослих. Жінка мріє 
розширити бізнес: найняти ще двох 
майстринь і відкрити салон, де дівчат
ка й дорослі жінки зможуть купувати 
або брати напрокат вечірні сукні й ак
сесуари. Лілія вірить, що впорається з 
усіма труднощами і що колись весіль
ні та вечірні сукні користуватимуться 
попитом в її рідній Авдіївці.

«Я сказала: 
Боже, якщо ти 
залишив нас 
живими під час 
обстрілів, ми 
переживемо 
все інше»
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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 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 країнчленів.

Від  
народу Японії

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

Європейський 
Союз Бюро з питань 

населення, 
біженців та міграції 
Держдепартаменту 

США


