
• За даними Міністерства соціальної  
політики України, загальна кількість  
внутрішньо переміщених осіб (ВПО)  
з Криму та східної України станом на  
20 серпня 2018 становить 1 517 575.

• МОМ надала допомогу майже  
280 000 уразливих ВПО та осіб,  
які постраждали від конфлікту,  
у 24 регіонах України.

• Станом на 15 серпня План  
гуманітарного реагування  
для України на 2018 рік було  
профінансовано на 28%.

• У середньому останнім часом фіксу-
ється близько мільйона перетинів лінії 
розмежування на місяць. У час, коли 
температура в деякі дні перевищує 
35 градусів, цивільні громадяни про-
довжують вистоювати багатогодинні 
черги на КПВВ. Відсутність затінку 
та медичних закладів у цих умовах 
особливо впливає на вразливі групи: 
людей похилого віку, дітей, вагітних 
жінок та людей з інвалідністю.

АКЦЕНТИ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПРОБЛЕМОЮ  
ДЛЯ ВПО: МОМ ПРЕДСТАВИЛА ДЕСЯТИЙ РАУНД  
СВОГО РЕГУЛЯРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Унаслідок збройного конфлікту, 
що триває на сході України вже 
п’ятий рік, зареєстровано 1,5 міль-
йона внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО). Ці люди, які покинули рідні 
домівки, стикаються з економіч-
ними та соціальними проблемами,  
намагаючись будувати своє життя 
на нових місцях та у громадах.
За даними останнього раунду опи-
тування, проведеного МОМ, Агент-
ством ООН з питань міграції, у 
рамках фінансованого ЄС проекту, 
80% ВПО частково або повністю ін-
тегрувалися в місцеві громади. Зага-
лом більшість опитаних ВПО про-
демонстрували високий рівень 
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МІГРАЦІЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО БЛАГА

Бюро з питань  
населення, біженців  

та міграції  
Держдепартаменту США

Європейський 
Союз

Заступник міністра соціальної політики України пан Микола 
Шамбір, Голова Представництва МОМ д-р Томас Лотар Вайс та 
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій 
та ВПО Георгій Тука на презентації результатів дослідження
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задоволеності доступністю базових 
соціальних послуг.
Водночас ситуація у сфері працевлаш-
тування для вимушених переселен-
ців погіршилася. Станом на червень  
2018 року працевлаштованими були 
42% ВПО, що відображає зниження 
рівня зайнятості на 6% порівняно з 
березнем цього року, тоді як загалом 
серед населення України віком від 15 
до 70, згідно з останніми наявними да-
ними, рівень зайнятості становив 56%.
На момент опитування 11% ВПО 
активно шукали роботу й були го-
тові протягом двох тижнів розпоча-
ти працювати. Переважна більшість 
тих, хто шукав роботу, повідомили 
про труднощі під час пошуку. Йдеть-
ся про низьку оплату за пропоновані 
вакансії, відсутність або брак вакансій, 
які відповідали б рівню кваліфікації, а 
також дискримінацію з боку робото-
давців у зв’язку зі статусом ВПО або 
за віком. Серед опитаних ВПО 19% ― 
пенсіонери, 17% ― зайняті роботою 
по дому, доглядом за дітьми або інши-
ми особами, 6% ― особи з інвалідні-
стю, 3% ― студенти та 2% ― безробіт-
ні, що, втім, не шукають роботу.
Середній дохід ВПО також продов-
жував падати з грудня 2017 року. 
Станом на червень він знизився до 
менше ніж 2 100 гривень, або 77 
доларів США, на місяць. Для порів-
няння, фактичний прожитковий мі-

німум, розрахований Міністерством 
соціальної політики України, у червні  
2018 року зріс до понад 3 300 гривень. 
«Зниження рівня доходів, яке може 
бути пов’язане з погіршенням ситуа-
ції із зайнятістю, поглиблює соціальну 
незахищеність ВПО в довготрива-
лій перспективі», ― зазначає Голо-
ва Представництва МОМ в Україні  
д-р Томас Лотар Вайс. Результати до-
слідження показують, що через висо-
кі ціни на ліки та послуги медицина 
перестає бути доступною багатьох 
ВПО. Близько третини вимушених 
переселенців востаннє були в лікаря 
понад рік тому і серед причин такої 
перерви зазначають зокрема й брак 
коштів. Дані, отримані в цьому раун-
ді, свідчать, що скорочення витрат на 
охорону здоров’я для переселенців 
часто стає стратегією виживання в 
умовах, коли їм бракує можливостей 
прогодувати себе та свої родини.
«Із 2014 року МОМ надала допомо-
гу майже 280 000 уразливих ВПО та 
осіб, які постраждали від конфлікту, у 
рамках своїх гуманітарних програм, 
програм з розвитку економічного по-

тенціалу та соціального згуртування, 
і ми не зупинимося на досягнутому. 
Звіт Національної системи моніто-
рингу є потужним інструментом, ко-
трий Уряд та гуманітарні організації 
використовують для розроблення 
своїх програм. Дані, представлені у 
Звіті, допомагають нам оцінювати 
потреби вразливих людей та опе-
ративно на них реагувати», ― додає  
д-р Томас Лотар Вайс.

Представництво МОМ в Україні з 
березня 2016 року регулярно прово-
дить опитування щодо ситуації з 
внутрішньо переміщеними особами 
в Україні. У дослідженні представле-
ні об’єднані дані вибіркового опиту-
вання шляхом особистих та теле-
фонних інтерв’ю з ВПО, ключовими 
інформантами, особами, які пере-
тинають лінію розмежування, а та-
кож дані обговорення у фокус-групах 
та інші офіційні дані. В останньому,  
10-му раунді, проведеному в червні 
2018 року, 2 406 респондентів було 
опитано шляхом особистих інтерв’ю 
та 4 006 ― телефоном.

Більшість запитань від преси на презентації стосувалися 
соціальних виплат для ВПО

Читайте останній звіт Національної системи моніторингу:  
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_10_ukr_press.pdf
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Завітавши до Тетяниної крамниці 
весільних суконь, розташованої на 
одній з гамірних модних вулиць 
Києва, ви зустрінете сильну, впев-
нену в собі ділову жінку. У дизай-
нерськи оформленому шоурумі, 
де все зроблено для того, щоб ро-
бити наречених щасливими, вам 
ніколи й на думку не спаде, який 
жах пережила Тетяна, коли була 
змушена полишити рідний дім.
Чотири роки тому вона керува-
ла турфірмою в Донецьку. Але з 
початком конфлікту життя пере-
вернулося. Вирішальним для Те-
тяни став момент, коли люди зі 
зброєю прийшли до ї ї офісу й 

СОНЦЕ З-ЗА ХМАР
БІЗНЕСВУМЕН ІЗ ДОНЕЦЬКА ВІДКРИЛА САЛОН ВЕСІЛЬНОЇ МОДИ В КИЄВІ

Тетяна радо надає можливість виставляти продукцію в ї ї шоурумі дизайнерам одягу,  
взуття та біжутерії, які також є переселенцями

Син – найбільша мотивація для Тетяни 
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«конфіскували» бізнес. Того ж дня 
вона купила квиток на потяг, а вже 
наступного ― виїхала до Києва.
Будувати життя в столиці попер-
вах було нелегко. Потрібно було 
знайти стабільну роботу й при-
стосуватися до нового довкілля: 
тепер Тетяну оточували люди, 
зовсім далекі від конфлікту, який 
триває на сході. «Здається, вони 
просто не розуміють, ― каже 
вона. ― Багато з них живуть своїм 
щасливим життям, будують плани 
на майбутнє, а ми вже навчилися 
жити одним днем і цінувати те, 
що маємо».
Проте після дощу сонце виходить 
з-за хмар. Через рік після переїзду 
до столиці в Тетяни народився син. 

А ще вона випадково познайоми-
лася з Людмилою, дизайнеркою 
весільного вбрання, теж пересе-
ленкою зі сходу. Коли в Людми-
ли настали крутні часи, двоє жі-
нок наважилися відкрити спільну 
справу: моделювати й продавати 
весільні сукні. З того часу, завдяки 
грантам від МОМ, профінансова-
ним Євросоюзом та Німеччиною, 
бізнес розширився, і до них при-
єдналася арт-директорка ― також 
вимушена переселенка. Справа 
розвивається і приносить Тетяні 
не тільки відчуття особистої за-
хищеності, а й справжнє задово-
лення: «Це щось особливе, коли 
жінка виходить від нас, несучи 
сукню, і говорить: «Вона ідеальна 

для мене!», а ти дивишся і знаєш, 
що є в цьому твоя роль!»
Тетяна й досі зберігає квиток, 
який вона купила, щоб виїхати з 
Донецька. Цей клаптик паперу на-
гадує їй про те, як багато змінило-
ся з того часу і якою цінною може 
бути кожна мить у житті: «Часом 
я перебираю папери і натикаюся 
на нього. І згадую все. Я бережу 
цей квиток, щоб нічого не забути, 
щоб пам’ятати, через що ми про-
йшли, і цінувати все, що ми маємо 
сьогодні. У мене є плани на зав-
тра, на післязавтра і на наступний 
рік. Проте є й плани на сьогодні. 
І якщо їх вдалося здійснити ― я 
вже щаслива. Якщо я прокинуся 
завтра, я зможу все».

Команда мрії, згуртована тяжким досвідом і спільними планами: дизайнер Людмила,  
директор Тетяна та арт-директор Ганна
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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 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 р. багато людей були змушені залишити свої домівки і стали надзвичайно уразливими. Багато 
з них потребують житла, продуктів харчування та непродовольчої допомоги, оскільки часто їхні 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 створенню робочих місць та стабілізації громад. Населення, яке залишається на 
Донбасі, особливо у зонах вздовж лінії зіткнення, де відбуваються бойові дії, неминуче стикається із 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 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 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.

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

Європейський 
Союз Бюро з питань населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту США

Від  
народу Японії
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