
• Загальна кількість внутрішньо переміщених  
осіб (ВПО) із Криму та сходу України становить 
1 589 014 за даними Міністерства соціальної 
політики України на 15 серпня 2017. 

• МОМ надала допомогу понад 196 тис. уразли-
вих ВПО та людей, постраждалих від конфлікту, 
у 24 регіоні України. 

• Частка працевлаштованих серед усіх внутріш-
ньо переміщених осіб в Україні зросла з 35% 
у березні 2016 до 46% у червні 2017 року, 
свідчить звіт Національної системи моніторингу 
ситуації з ВПО в Україні, оприлюднений МОМ. 

• Більшість ВПО досі значно покладається на 
підтримку уряду: 61% респондентів зазначили 
урядові виплати серед основних джерел свого 
доходу.

• Середній місячний дохід на особу для виму-
шених переселенців в Україні у червні 2017 
становив 2 017 грн.

АКЦЕНТИ

ПОТОЧНА РОБОТА МОМ

МОМ ДОПОМАГАЄ УРАЗЛИВИМ МЕШКАНЦЯМ 
РЕГІОНІВ, ПРИЛЕГЛИХ ДО ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ,  
ІЗ ЗАСОБАМИ ГІГІЄНИ ТА ПІДГОТОВКОЮ ДО ЗИМИ
Тривале протистояння на сході Укра-
їни продовжує загрожувати життю 
та безпеці мешканців населених 
пунктів вздовж лінії розмежування 
і так званої сірої зони. За даними ос-
таннього дослідження МОМ, близь-
ко 96% уразливих домогосподарств 
цих регіонів не мають доступу до 
повсякденних засобів гігієни або 
через те, що їх немає у продажу, 
або через матеріальну неспромож-
ність їх придбати, чи з обох причин. 
Відсутність цих товарів набагато 
відчутніше впливає на літніх людей, 
дітей та осіб з інвалідністю. Водно-
час, багато людей мають проблеми 
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від 15 серпня 2017
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МІГРАЦІЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО БЛАГА

Європейський 
Союз

Персонал Старобільського психоневрологічного інтернату  
приймає засоби гігієни для пацієнтів
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з житлом та підготовкою до зими в 
результаті обстрілів, які відбували-
ся раніше й тривають і досі, тому 
холодний період року несе для них 
додаткові серйозні виклики.
За підтримки Бюро з питань насе-
лення, біженців та міграції Держав-
ного департаменту США у липні 
2017 року МОМ долучилася до ви-
рішення проблем гострої нестачі 
засобів гігієни і підготовки до зими. 
Через заклади соціального захисту 
контрольованих урядом територій 

Донецької та Луганської областей 
МОМ роздала підгузки, а мешканці 
районів прилеглих до лінії розмеж-
ування і «сірої» зони отримали ча-
вунні печі.
У тісній співпраці з місцевими адмі-
ністраціями МОМ передала 46 500 
упаковок підгузків до 65 соціаль-
них закладів, які надають послуги 
5 500 уразливим особам, включаю-
чи 1 569 дітей. Це забезпечить їхні 
відповідні потреби приблизно на 
шість місяців. 

Один із таких закладів, Центральна 
міська лікарня Бахмута, отримала 
2 000 упаковок підгузків від МОМ. 
Бахмут – місто обласного значення 
Донецької області, розташоване 
за 20 кілометрів від лінії розмеж-
ування, яке вважається досить 
мирним попри таку наближеність. 
За останні три роки це привабило 
численних вимушених переселен-
ців, з яких понад 60 000, за даними 
Пенсійного фонду України, є пенсі-
онерами. Багато з них мають інва-
лідність і потребують постійного 
медичного догляду та матеріаль-
ної підтримки.
Збільшення кількості пацієнтів 
загострило і без того непросту 
ситуацію в перевантаженій і не-
дофінансованій лікарні. З метою 
зменшення загальних витрат на 
охорону здоров’я, на початку лип-
ня 2017 року Центральну міську 
лікарню Бахмута було об’єднано з 
двома іншими медичними закла-
дами, що призвело до величезного 
скорочення медперсоналу і кри-
тично низького його співвідношен-
ня до кількості пацієнтів. 
МОМ також надала допомогу Ста-
робільському психоневрологічно-
му інтернату у Луганській області. В 
закладі перебувають 185 чоловіків 
із різними захворюваннями, 60 з 
яких потребують підгузків. За да-
ними працівників інтернату, наразі 
протягом однієї зміни лише чотири 
медичні сестри доглядають майже 
двісті осіб і, відповідно, підгузки є 
вкрай необхідними для забезпе-
чення санітарних потреб пацієнтів.
У рамках підготовки до холодного 
сезону МОМ передала 200 чавун-
них печей 193 домогосподарствам 
і трьом центрам соціального за-
хисту вздовж лінії розмежування і 
в «сірій» зоні. Серед бенефіціарів 
були літні люди, багатодітні сім’ї, 
самотні особи з інвалідністю та 

Літня жінка забирає надану МОМ чавунну піч до підвалу, де вона живе. 
Опитне, Донецька область

МОМ привезла допомогу до Центральної міської лікарні Бахмута
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мешканці будинків, пошкоджених 
під час воєнних дій. В Опитному, 
невеликому селищі в «сірій» зоні 

Донецької області, до конфлікту 
проживало понад тисячу сімей, а 
зараз залишилося лише 47. Останні 

три роки мешканці Опитного жили 
у підвалах своїх будинків без опа-
лення, води, електрики і газу. Тому 
чавунні печі, надані МОМ, є життє-
во важливим обладнанням з огля-
ду на наближення зими, оскільки 
вони працюють як на дровах, так і 
на вугіллі, і їх можна з легкістю пе-
реставляти за потреби.
«Відтоді, як мій будинок розбом-
били, я дивом пережила три зими 
в кімнаті мого сусіда, вкриваючись 
усіма покривалами, які мала», – роз-
повідає Світлана, мешканка селища 
Красногорівка, розташованого про-
сто на лінії розмежування в Доне-
цькій області. Її дім було майже пов-
ністю зруйновано під час обстрілів і 
єдиною кімнатою, яка залишилася 
неушкодженою, є літня кухня  ̶  яка, 
звичайно, не має опалення. Чавунна 
піч, передана МОМ, захистить Світ-
лану від холоду.

Дім Світлани в Красногорівці Донецької області було зруйновано, і тепер вона живе в будинку свого сусіда

Центр соціальних послуг у Сватовому Луганської області приймає 
підгузки для подальшої роздачі уразливим мешканцям міста
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Історія Дмитра – це яскравий при-
клад наполегливості та відданості 
ідеї допомагати іншим.
Пропрацювавши більшу частину жит-
тя шахтарем в Луганській області, він 
у 2011 році отримав виробничу трав-
му і втратив роботу. Через набуту ін-
валідність Дмитро не міг повернути-
ся на роботу в шахту і був змушений 
шукати альтернативні способи заро-
бляти на життя. Від одного зі своїх ко-
лишніх колег він навчився будувати 
печі, отримавши навички, яке стали 
йому у пригоді через три роки, коли 
почався конфлікт на сході України.
У 2014 році Дмитро з родиною пе-
реїхав до Миколаївської області, де 
продовжив працювати пічником. 

Дмитро у своєму новому місті – Миколаєві

Місцева громада високо оцінила спорудження пандусів Дмитром.  
Фото – миколаївської телекомпанії Inshe.TV

ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ  
У НОВІЙ ГРОМАДІ

ЖИТТЄВА ІСТОРІЯ
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«Газ був дуже дорогим для більшо-
сті мешканців регіону, і тому я поду-
мав, що гарною ідеєю для бізнесу 
могло би бути будівництво печей, 
які працюють на вугіллі. Спочатку я 
просо клеїв оголошення на вулицях 
для того, щоб знайти клієнтів», – 
пригадує він.
Крок за кроком Дмитро розширював 
свої послуги, додаючи виготовлення 
декоративних коминів, ремонт піч-
них труб і вентиляційних систем із 
використанням металозварювання. 
Частину зароблених коштів Дмитром 
вкладав у придбання додаткового об-
ладнання для розвитку свого бізнесу.
Деякі із замовлень Дмитра мали ве-
лике значення для його нової грома-
ди: у 2015 році він спорудив велику 
піч для Очаківської міської лікарні, а у 

2016 році допоміг прикрасити дитяче 
містечко в Миколаєві. Цього року він 
приєднався до громадської органі-
зації, яка надає допомогу ветеранам 
із інвалідністю. Дмитро координує 
друк матеріалів організації, а також 
на волонтерських засадах консультує 
внутрішньо переміщених осіб і вете-
ранів із інвалідністю.
У березні цього року Дмитро взяв 
участь у проекті МОМ «Інтеграційна 
та стабілізаційна підтримка шляхом 
забезпечення засобами існування 
внутрішньо переміщених осіб та на-
селення, що постраждало внаслідок 
конфлікту в Україні», фінансованого 
Урядом Сполученого Королівства Ве-
ликої Британії та Північної Ірландії. 
Він пройшов навчання на тренінгу, 
розробив і успішно захистив свій біз-

нес-план і, відповідно, отримав грант 
на розвиток самозайнятості.
Обладнання, яке Дмитро отримав 
за рахунок гранту МОМ, – перфора-
тор, електропилка, зварювальний 
апарат та дві кутові шліфмашини,  ̶  
дозволило розпочати новий соці-
ально-орієнтований бізнес. Зараз 
Дмитро будує пандуси для людей із 
інвалідністю у багатоповерхових бу-
динках і аптеках. Лише у червні він 
завершив сім таких проектів в Ми-
колаєві.
Дмитро постійно шукає шляхи по-
дальшого розвитку. «Я планую покра-
щити рекламу мого бізнесу, включно 
з використанням соціальних мереж. 
Також збираюсь розширити перелік 
своїх послуг, додавши ремонт авто-
запчастин».

ДОПОМОГА МОМ ІЗ САМОЗАЙНЯТІСТЮ 
ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ, 
ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

ДОПОМОГА ІЗ САМОЗАЙНЯТІСТЮ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ, 

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ, НАРАЗІ НАДАЄТЬСЯ 

ЗА ПІДТРИМКИ:

9 992
Переселенці та члени місцевих громад, 
які пройшли тренінги із мікропідприємництва 
та самозайнятості

5 490
Бенефіціари, які отримали гранти 
на дрібний бізнес, самозайнятість 
чи професійну освіту

8 СЕРПНЯ 2017

www.iom.org.ua,  iomkievcomm@iom.int, https://www.facebook.com/IOMUkraine

590
професійна

освіта

11%

74%
4 083

самозайнятість

Види грантів

3 948
чоловіки

6 044
жінки

40%60%

2 208
члени місцевих

громад

7 784
переселенці

22%78%

2 244
чоловіки

3 246
жінки

1 166
члени місцевих

громад

4 324
переселенці

429
торгівля

8% 15%
841

виробництво

3 632
сфера послуг

69%

Сфери діяльності грантерів
817

дрібний бізнес

15%

588
сільське 

господарство

11%

© Представництво МОМ в Україні

МІГРАЦІЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО БЛАГА

41%59% 23%77%

770
Львів

135
Тернопіль

480
Вінниця

794
Одеса

671
Дніпро

561
Запоріжжя

1 399
Донецьк

944
Луганськ

706
Харків

428
Полтава

433
Суми

100
Миколаїв

160
Кропивницький

478
Житомир

312
Хмельницький 417

Черкаси

303
Херсон

371
Київ

94
Чернігів

83
Чернівці

107
Івано-Франківськ

88
Луцьк 92

Рівне

66
Ужгород

Регіони, де було 
проведено тренінги, 

та кількість їх учасників
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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 р. збройні формування у Донецькій та Луганській областях 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 зіткнення, де відбуваються бойові 
дії, неминуче стикається із загрозою безпеки. Надання основних послуг було припинено, матеріальне забезпечення 
дедалі обмеженіше, 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 20 років діяльності в Україні МОМ надала допомогу понад 500 000 мігрантів (українців та представників 
інших національностей), переміщених осіб, потенційних мігрантів, постраждалих від торгівлі людьми та 
іншим уразливим 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

Європейський 
Союз

Бюро з питань 
населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту 

США

Від  
народу Японії
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