
• Загальна кількість внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО) з Криму та сходу 
України становить 1 492 851, за даними 
Міністерства соціальної політики  
України на 22 січня 2018. 

• МОМ надала допомогу понад 205 тис. 
уразливих ВПО та людей, які зазнали 
наслідків конфлікту, у 24 регіонах  
України, з 2014 року по сьогодні. 

• Попри новорічне перемир’я, що всту-
пило в силу 23 грудня 2017, бойові дії 
загострилися в районі селища Новолу-
ганське 18 грудня. Принаймні восьмеро 
цивільних зазнали поранень, постраж-
дала цивільна інфраструктура. За оцін-
ками, близько 400 людей втекли з Ново-
луганського до найближчих безпечних 
населених пунктів. Станом на середину 
січня, близько 155 із них повернулися. 
Інші не можуть цього зробити, бо їхні 
будинки значно пошкоджені.

АКЦЕНТИ

ДУШЕВНЕ ТЕПЛО ДЛЯ ГРОМАД,  
ЩО ПРИЙМАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Зима – насичений час для 49 громад, що 
приймають ВПО та беруть участь у проекті 
соціального згуртування, впроваджуваному 
МОМ у 20 областях України за фінансування 
Європейського Союзу. 
Члени цих громад провели зимові свята ра-
зом: на кінопоказах, креативних майстер-кла-
сах зі створення ялинкових прикрас, кон-
цертах, різдвяних казках-виставах та інших 
цікавих заходах. Прикрашаючи ялинку «кор-
поративними» кульками із символікою МОМ 
та ЄС, діти переселенців та місцевих жителів 
загадували бажання миру, добра та радощів. 
Після свят у всіх громадах-учасницях проекту 
розпочалися тренінги із діалогу та комуніка-
ції для вирішення конфліктів. Тренінги про-
водять практикуючі медіатори та психологи, 
які серед іншого мають досвід роботи в зоні 
конфлікту на сході України, а учасниками  
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1 492 851
Загальна кількість 
переселенців в Україні 
за даними Мінсоцполітики
від 22 січня 2018
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є члени ініціативних груп громад – вну-
трішньо переміщені особи, представ-
ники національних меншин, люди з ін-
валідністю, колишні учасники бойових 
дій та інші місцеві мешканці. 
«Зазвичай розбіжності поміж людьми 
стають причиною негативних емоцій 
та переживань, соціальної напру-
ги. Усі, хто був присутній на цьому 
цікавому та позитивному тренінгу, 
змогли отримати «інструменти» для 
вирішення своїх проблем, побудови 
діалогу між людьми та порозуміння 
в громаді», – поділився враженнями 
від навчання один із членів ініціатив-
ної групи із м. Павлоград Дніпропе-
тровської області.

Учасники тренінгу в Тернівці Дніпропетровької області вчаться 
конструктивно вирішувати конфлікти шляхом пошуку спільних інтересів

МОМ ОПУБЛІКУВАЛА ОСТАННІ ДАНІ ПРО СИТУАЦІЮ ВПО 

У четверту зиму після початку кон-
флікту на сході України, значна части-
на ВПО, які живуть у селах*, заяви- 
ли про незадоволення опаленням 
(31%), теплоізоляцією (28%), та водо-
постачанням (27%), засвідчив остан-
ній раунд Національної системи моні-
торингу (НМС) – дослідження ситуації 
з внутрішньо переміщеними особами 
в Україні, здійснюваного МОМ за фі-
нансування Європейського Союзу. 
«У сільському будинку, де ми живе-
мо, немає води. Доводиться возити 

її аж із міста. Там є свердловина, де 
ми набираємо близько 120-ти літрів, 
щоб вистачило на місяць», – розпо-
вів літній чоловік, який переїхав із 
Донбасу до Дніпропетровської об-
ласті. «Місцева вода у селі підходить 
лише для технічних потреб, пити її не 
можна, тому що поблизу знаходить-
ся фабрика. Вода з нашого колодязя 
містить дуже багато хімікатів, що аж 
метал роз’їдає. Цією водою навіть го-
род поливати не можна», – пояснив 
він під час інтерв’ю для МОМ. 
Середній дохід домогосподарств 
ВПО на місяць у грудні 2017 становив 
2 446 грн і був нижчим за прожитко-
вий мінімум, встановлений Міністер-
ством соціальної політики в листо-
паді 2017 на рівні 3 056 грн. ВПО досі 
продовжують значною мірою зале-
жати від державної допомоги – вона 

є другим найчастіше згадуваним 
джерелом їхнього доходу.
Попри позитивний тренд у працев-
лаштуванні ВПО, рівень якого зріс із 
35% у березні 2016 до 50% у грудні 
2017, частка домогосподарств ВПО, 
яким «вистачає коштів лише на хар-
чування» є досі високою, а саме 
близько третини (33%). 
За майже чотири роки конфлікту, 
14% респондентів, опитаних у цьо-
му раунді, повідомили, що повер-
нулися до свого місця проживання. 
Більшість тих, хто повідомив про це, 
(60%) зазначили наявність власної 
нерухомості на території, не контро-
льованій Урядом, а отже відсутність 
потреби сплачувати за оренду жит-
ла, як основу причину повернення. 
При цьому лише 31% із них зазначи-
ли, що почуваються в безпеці.

Звіт останнього раунду НМС доступний  
на сайті Представництва МОМ в Україні

*  35% опитаних ВПО проживають у селах, згідно з даними дослідження методом особистого інтерв’ю
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«ЖИВУЧИ НА ПОРОХОВІЙ БОЧЦІ»: 
ПОСТРАЖДАЛІ ВІД КОНФЛІКТУ  
ЖІНКИ РОЗПОВІДАЮТЬ СВОЇ ІСТОРІЇ

Уже четверту зиму поспіль східна Україна здригається від збройного 
конфлікту. Близько 3,4 мільйонів чоловіків, жінок та дітей опинились 
у важкій гуманітарній ситуації. Понад 30% постраждалих – люди похи-
лого віку, 60% – жінки і діти.
Зима – особливо складний період для людей у зоні конфлікту, коли 
ртутний стовпчик опускається нижче мінус 20 градусів. В умовах три-
валої економічної кризи, люди повинні платити за опалення, купувати 
зимовий одяг для дітей, які виросли з минулорічного, витрачати кош-
ти на ліки, коли вони хворіють, або ж намагатися не захворіти, живучи 
у дірявих будинках, пошкоджених обстрілами.
Ми зустрілися з трьома жінками, постраждалими від конфлікту три-
валістю в чотири роки, який забрав понад 10 тисяч життів. Наталя – 
внутрішньо переміщена особа (ВПО), Ольга – мешканка «сірої зони» 
поміж сторонами конфлікту, а Людмила повернулася до Торецька, 
розташованого на території, підконтрольній Уряду України. Містечко 
зараз майже повністю відрізане від системи магістральних автошля-
хів, тому ціни на продукти харчування і товари широкого вжитку тут 
принаймні на 20% вищі ніж де-інде.

Наталія, ВПО з Горлівки, 
зараз проживає в Бахмуті:

Ми вже кілька років живемо тут – мій 
чоловік, наші двоє дітей і я. Ми нама-
гаємося уникати розмов про нашу си-
туацію, тому що не знаємо, як люди 
відреагують. Ставлення до вимушених 
переселенців тут 50/50. Є люди, які на-
магаються заробити на нас, а є ті, хто 
намагається нам допомогти.
Соціальні виплати постійно затриму-
ють, часом аж до п’яти місяців, але 
власники квартири, яку ми орендуємо, 
не чекатимуть на оплату. Тому ми зму-
шені позичати гроші у наших рідних та 
друзів. Ми будемо пам’ятати тих, хто 
нам допомагав, до кінця життя.

Люди, що є заручниками кризи на сході України, проходять контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорськ»
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Рік тому ми поїхали до Горлівки на тиж-
день, щоб відвідати нашу родину. Мій 
менший син почув обстріл, і тепер він 
страждає від психоневрологічного 
розладу. Тутешні сусіди запитують нас: 
«Чому ви не повертаєтесь додому до 
Горлівки?». Але ж хто захоче поверну-
тися туди, де тривають обстріли?!
Я не можу працювати, тому що мій 
менший часто і довго хворіє. Чоловік 
працює за мінімальну зарплатню. Я за-
кінчила безкоштовні курси кравчинь, 
організовані благодійною організа-
цією. Сподіваюсь, що тепер зможу 
принаймні відремонтувати та пошити 
якийсь одяг для моєї сім’ї.

Ольга, голова Південного, 
селища у «сірій зоні»:

Ми живемо на пороховій бочці: ву-
гільні шахти зупинились, в них підви-
щується рівень води, заразом зростає 
і рівень метану – невидима загроза. 
Ми звертаємось до гуманітарних 
організацій, щоб нам надали насоси 
для викачування цієї води. Оскільки 
ми живемо на лінії розмежування, 
пожежні бригади та машини швидкої 
допомоги не завжди доїжджають, 
вони бояться. Минулого тижня в на-
шому селі була пожежа, будинок літ-
ньої жінки вигорів до тла. Коли люди 
помирають, ми часто ховаємо їх без 
належних документів.

Ось уже три роки ми не бачили ма-
шини, яка колись привозила нам хліб.
Наші будинки або пошкоджені, або зруй-
новані. В селі колись була сотня будинків, 
а зараз їх залишилося лише 57. Вісімдесят 
відсотків мешканців села – це люди у віці 
від 50 до 95 років, більшість із них – удо-
ви. Завдяки гуманітарним організаціям 
ми отримали целюлозну плівку і картон, 
щоб заклеїти розбиті вікна, а також гумо-
ві покрівлі для дахів. Можна було би біль-
ше поремонтувати, але це не має сенсу, 
бо будинки, розташовані на лінії вогню, 
зазнають постійних пошкоджень.
Ми часто залишаємось без електрое-
нергії на період до півтора місяця. Як- 
що лінії електропередач пошкоджені, 
ми відновлюємо їх власноруч. У нас не-
має газу. Водопровідні труби також по-
шкоджені, і вони дуже старі, тому наша 
питна вода постійно тече по вулиці.

Людмила, повернулась 
жити до Торецька:

Ми виїхали в Росію влітку 2014 року. 
Наш будинок в центрі Торецька, тому 
ми були свідками всіх заворушень, 
ховаючись у нашому коридорі, наші 
вікна і стеля зазнали пошкоджень. 
Ми боялися за дітей і думали, що 
залишимось в Росії, поки все не за-
спокоїться, максимум до кінця осені. 
Однак ситуація в Торецьку була не-
стабільною, і ми отримали тимчасо-

вий притулок у Росії на рік, потім його 
було продовжено ще на 12 місяців. 
Після цього ми повернулися сюди.
У нас п’ятеро дітей віком від року і чо-
тирьох місяців до 15 років. Завдяки гро-
шовій допомозі МОМ ми розрахували-
ся з боргами та купили двоповерхове 
ліжко, якого дуже потребували, тому 
що нашим п’ятьом дітям не вистачало 
спальних місць у двокімнатній кварти-
рі. Також ми придбали одяг для дітей 
та замінили кілька батарей. Зараз нам 
потрібно продовжувати ремонт у квар-
тирі, але це неможливо із нашим дохо-
дом у 8 000 грн. на місяць на сімох осіб.
Ще нам потрібно сплачувати за кому-
нальні послуги, за ліки для дітей, для 
школи та дитячого садочка також по-
стійно потрібні канцелярські товари 
та засоби гігієни. У нас немає автомо-
біля чи городу, а відповідно й ніякого 
додаткового доходу, тільки соціальні 
виплати і зарплатня мого чоловіка на 
шахті, яку він отримує невеликими ча-
стинами. Наприклад, вчора він отри-
мав лише 600 гривень. Я звернулась 
за отриманням статусу малозабезпе-
ченої сім’ї, щоб мати змогу претенду-
вати на більшу соціальну допомогу, 
але нам відмовили, оскільки служба 
соціального захисту сказала, що мій 
чоловік повинен бути здатним забез-
печити нашу родину. Можливості для 
отримання гуманітарної допомоги іс-
нують, але вони обмежені.

Від початку конфлікту в 2014 році МОМ, Агентство ООН з питань міграції, надала гуманітарну допомогу, 
гранти на розвиток самозайнятості та іншу підтримку більш ніж 200 тисячам людей, що зазнали на-
слідків конфлікту. МОМ, як учасник команди ООН з гуманітарних питань, потребує подальшого донор-
ського фінансування для продовження реалізації програм у відповідь на кризу задля підтримки найбільш 
уразливих категорій осіб. Пріоритети МОМ на 2018 рік включають надання грошової допомоги, засобів 
гігієни, будівельних матеріалів, цілеспрямовану відбудову критично важливих об’єктів інфраструктури, а 
також подальше розширення економічних можливостей вимушених переселенців, осіб, які повертаються 
до попередніх місць проживання, громад, які приймають ВПО та демобілізованих осіб, шляхом проведення 
тренінгів і надання обладнання, необхідного для роботи. МОМ також планує надавати психосоціальну під-
тримку, сприяти покращенню системи надання медичних послуг і розвитку спроможностей громад, що 
постраждали від конфлікту. Крім того, МОМ буде продовжувати підвищувати рівень обізнаності стосов-
но торгівлі людьми і надавати реінтеграційну підтримку постраждалим.
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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 їхні заощадження невеликі, для отримання соціальних виплат потрібен тривалий час на 
переєстрацію, доступ за засобів існування 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 розмежування, 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 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 21 рік діяльності в Україні МОМ надала допомогу понад 500 тис. 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
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