
• Загальна кількість внутріш-
ньо переміщених осіб (ВПО) 
з Криму та сходу України 
станом на 3 серпня 2020 
року становить 1 450 798, 
повідомляє Міністерство соці-
альної політики України.

• Із 2014 року МОМ до-
помогла понад 514 000 
вразливих переселенців 
та інших людей, що за-
знали наслідків конфлік-
ту, у 24 регіонах України.

• Розділення сімей через 
закриття контрольних 
пунктів в’їзду-виїзду; по-
гіршення економічної ситуації, 
що призводить до труднощів 
зі сплатою оренди та кому-
нальних платежів, а також 
погіршення емоційного 
та психологічного стану – 
такими є негативні наслідки 
пандемії COVID-19 для 
ВПО в Україні, йдеться у звіті, 
опублікованому організацією 
Stabilization Support Services. 

• 24 липня президентка 
Швейцарії Сімонетта 
Соммаруга відвідала під-
приємство «Вода Дон-
басу», яке забезпечує водою 
майже чотири мільйони 
людей з обох боків лінії роз-
межування. Від імені Швей-
царії Сімонетта Соммаруга 
привезла партію гуманітарної 
допомоги й хімічні речовини 
для очищення води.
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УРАЗЛИВІ ЛЮДИ, ЩО 
МЕШКАЮТЬ ПОБЛИЗУ  
ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ, 
ОТРИМАЛИ ГРОШІ НА 
НАЙНАГАЛЬНІШІ ПОТРЕБИ

Вікторія, одинока мама з Мар’їнки, витратить грошову допомогу 
на вугілля й взуття для дочок

У липні МОМ надіслала фінальні гро-
шові перекази в рамках програми 
багатоцільової готівкової допомоги 
понад 2 500 вразливих людей, що 
мешкають у 20-кілометровій зоні від 
лінії розмежування в контрольованих 
урядом регіонах Донецької й Луган-
ської областей. Кожен з бенефіціарів 
загалом отримав 9,000 гривень, цю 
суму було розподілено на три раун-
ди. Багатоцільова грошова допомога 

дозволяє самотнім літнім людям, осо-
бам з інвалідністю, одиноким батькам 
та багатодітним родинам самостій-
но обирати, на які товари витрачати 
отримані кошти.

«Передусім запасемося вугіллям 
на зиму й купимо дівчаткам туфлі», — 
каже Вікторія, одинока мама 10-річ-
них близнючок з Мар́ їнки, Донецька 
область. У 2014 році родина переїхала 
сюди з Красногорівки: у Мар́ їнці 
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набагато безпечніше, немає обстрілів. 
Але й роботи тут немає, тому жінка 
покладається на допомогу від матері, 
соціальні виплати й гуманітарну допо-
могу. І хоча Вікторія намагається не пе-
реобтяжувати дітей хатніми справами, 
на присадибній ділянці завжди багато 
роботи. Закрутки з овочів, фруктів і 
ягід допоможуть родині протриматися 
протягом довгих зимових місяців — як 
і вугілля, котре вони куплять на гроші, 
отримані від МОМ.

Євдокії 84 роки. Вона здри-
гається при гуркоті, який часто 

доноситься з боку лінії розмеж-
ування. Віддалені звуки вибухів 
нагадують про той жахливий день 
у 2015 році, коли ї ї будиночок 
було пошкоджено — тоді всього 
за кілька метрів від нього вибух-
нув артилерійський снаряд. Жінка 
вдячна гуманітарним організаціям 
за те, що вони допомогли заміни-
ти вікна й перекрити дах.

Вона живе в Мар’їнці від народ-
ження, понад 35 років пропрацювала 
в колгоспі і в дитсадку. Зараз Євдокія 
отримує пенсію 2 000 грн, і цих гро-
шей не вистачає навіть на їжу. Грошо-

ву допомогу від МОМ жінка планує 
витратити на вугілля.

Загалом 2 570 людей, що мешка-
ють у 41 населеному пункті поблизу 
лінії розмежування, отримали цьо-
горіч підтримку в рамках програми 
багатоцільової грошової допомоги, 
яка є частиною проєкту, фінансо-
ваного Бюро у справах населення, 
біженців та міграції Держдепарта-
менту США. Як зазначають бене-
фіціари, ця підтримка допоможе їм 
прохарчуватися, підготуватися до 
зими, оплатити лікування та кому-
нальні послуги.

Євдокія потребує гуманітарної допомоги та захисту як і понад мільйон інших літніх людей, 
що постраждали від конфлікту
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«Коли ми тільки починали наш 
проєкт, я боялася, що арт-студія, 
яку я започаткувала, не буде по-
пулярною серед ветеранів та їх-
ніх родин. Але через діток мені 
вдалося в прямому сенсі слова 
затягнути сюди ветеранів», – 
світиться натхненням Яна Разіні-
на, художниця, дружина ветера-
на й учасниця ініціативної групи 
проєкту МОМ із шахтарського 
містечка Тернівка, що на Дніпро-
петровщині. 

Поки ми спілкуємося, моделі з 
полістиролу розмальовує яскра-
вими фарбами родина ветерана 
Андрія та Ірини. «Удома все ж 
таки кожен зайнятий своєю спра-
вою, а тут вони спілкуються й 
діляться емоціями», – каже Яна. 
Вона переконана, що роль дру-
жин ветеранів у їхній реінтеграції 
після повернення з передової ве-
личезна: «Ми продовжуємо їхню 
реабілітацію як удома, так і в гро-
маді. Адже часом суспільство не 
сприймає наших чоловіків». 

Олексій Разінін, лідер тернів-
ської ініціативної групи, солідар-
ний з дружиною: «Люди боялися 
ветеранів, думали, що ми якісь неа-
декватні. Але цим проєктом ми по-
казали всій громаді, що ми активні 
люди, які хочуть щось змінити». 

Олексій працює на шахті. З 
2014 до 2015 він служив на сході. 
Після демобілізації, як розповідає 
він сам, десь рік знову звикав до 
цивільного життя. Потім прагнен-
ня змін, насамперед у власному 
житті, підштовхнуло його до гро-
мадської діяльності. «Побутує така 

«ДВЕРІ ВІДКРИВАЮТЬ ТИМ, ХТО В НИХ СТУКАЄ»
РОДИНИ ВЕТЕРАНІВ ПРОБУДИЛИ ГРОМАДСЬКЕ  
ЖИТТЯ ШАХТАРСЬКОГО МІСТЕЧКА
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Яна у своїй арт-студії

Олексій проводить майстер-клас зі стрільби з лука
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ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

3 СЕРПНЯ 2020

1 450 798
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 3 серпня 2020

490 843
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

514 063
Вимушені переселенці та інші люди,  
що зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

152 860
30%

чоловіки

234 728
46%

жінки

126 475
24%
діти

Івано-Франківськ

Полтава
Луганськ

Донецьк

Херсон
Одеса

Вінниця

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:

Бюро з питань  
населення, біженців  

та міграції  
Держдепартаменту США

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.

думка, що перед ветеранами від-
криті всі двері. Я вважаю інакше: 
двері відривають тим, хто в них 
стукає», – каже Олексій. 

Оголошення конкурсу для 
громад у рамках проєкту МОМ із 
реінтеграції ветеранів та форму-
вання в Тернівці місцевої ініціа-
тивної групи на базі комунально-
го молодіжного центру збіглися в 
часі. На кошти Євросоюзу МОМ 
придбала для громади музичні ін-
струменти, акустичне та IT-облад-
нання, туристичне спорядження, 
тренажери і ще безліч матеріалів 
для соціального згуртування. 

Упродовж року за підтримки 
МОМ та ЄС тут провели понад 
50 заходів, багато з яких стали 
постійними: кінопокази, арт-сту-

дія, спортивні майстер-класи та 
зустрічі з психологом, на які під 
час кожного його приїзду до мі-
ста записувалося по 30–40 осіб. 

Збирати людей складно, – 
зізнається Олексій. Але вони, 
після того як подолають лінощі 
й недовіру й прийдуть вперше, 
починають регулярно брати 
участь у громадських заходах. 
«Я вважаю, що наша головна 
задача – залучати молодь, щоб 
вона мала гарні приклади для 
наслідування, була активною й 
міняла країну на краще», – пе-
реконаний ветеран. 

«Я вдячна проєкту МОМ за те, 
що ми робимо в місті. Нас чути, і 
я вважаю, що ми рухаємось у пра-
вильному напрямку», – каже Яна. 

Усім дружинам ветеранів, які за-
раз проходять непростий процес 
реабілітації після повернення з пе-
редової, вона бажає мудрості й тер-
піння: «Потерпіть обов’язково, адже 
вони звикнуть знову до цивільного 
життя. Люди думають, що це нам 
складно з ветеранами. Ні, насампе-
ред складно їм самим, і ми мусимо 
їх підтримати. Тому не замикайтеся 
в собі, гуртуйтеся. Разом ми сила». 

За фінансування ЄС МОМ під-
тримала 31 громаду в Київській, 
Дніпропетровській та Львівській 
областях, де діє пілотний проєкт 
із реінтеграції ветеранів та чле-
нів їхніх родин. 
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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 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 перереєстрацію, 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 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 небезпекою. Надання основних послуг було 
припинено, матеріальне забезпечення дедалі більш обмежене, а економічна активність слабка. Кожного дня 
продовжують надходити повідомлення про порушення режиму припинення вогню.

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

Бюро у справах 
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США

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 24 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 700 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.
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