
• З початку конфлікту на сході 
України загинуло щонайменше  
3 023 мирних жителя та  
постраждало від 7 до 9 тис. 
осіб, за оцінками Управління Вер-
ховного комісара ООН з прав 
людини на 15 травня 2018 року. 

• Станом на 22 червня План 
гуманітарного реагування для 
України на 2018 рік був профі-
нансований на 19%.

• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) з 
Криму та сходу України стано-
вить 1 510 708 осіб, за даними 
Міністерства соціальної політики 
України на 18 червня 2018 року.

• МОМ допомогла понад 250 тис. 
уразливих ВПО та осіб, що 
зазнали наслідків конфлікту,  
у 24 регіонах України.

АКЦЕНТИ

РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКТОРКА МОМ ЗАКЛИКАЛА 
СВІТОВУ СПІЛЬНОТУ ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ПРОБЛЕМИ 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Ескалація конфлікту на сході України в 
травні призвела до нових руйнувань та 
жертв серед військових та цивільного 
населення. Мільйони людей продов-
жують страждати по обидва боки лінії 
розмежування.
Аргентіна Сабадош, Регіональна ди-
ректорка МОМ у Південно-Східній і 
Східній Європі та в Центральній Азії, 
відвідала Україну 4–9 червня. Мета 
візиту – підтвердити прагнення та 
готовність МОМ, Агентства ООН з 
питань міграції, й надалі підтримувати 
громади, що постраждали від кон-
флікту, шляхом надання гуманітарної 
допомоги, покращення можливостей 
для самозайнятості, впроваждення 
ініціатив, спрямованих на соціальне 
згуртування населення та миробу-
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1 510 708
Загальна кількість 
переселенців в Україні 
за даними Мінсоцполітики
станом на 18 червня 2018
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допомогу

13 748 
Люди, які 
отримали 
допомогу із 
самозайнятістю

3 560
Люди, які 
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в рамках проектів 
з розвитку громад

250 498
Вимушені переселенці та люди, що 
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дування, а також шляхом реабілітації 
соціальної інфраструктури. Пані Са-
бадош зустрілася зі співробітниками 
МОМ, партнерами, донорами та бене-
фіціарами в Києві та в регіонах.
«Конфлікт на сході України залишаєть-
ся майже непоміченим, хоча триває 
понад чотири роки і півтора мільйона 
людей офіційно зареєстровані як вну-
трішньо переміщені особи. Україна 
переживає найбільшу кризу, пов’язану 
з переміщенням осіб в Європі, із часів 
балканських війн», – сказала Аргентіна 
Сабадош.  
«Майже третина постраждалих, 
включ но з  внутрішньо переміще-
ними особами (ВПО), людьми, що 
повернулися, та особами, які прожи-
вають у зоні конфлікту на сході – це 
люди похилого віку, які мають дуже 
обмежені ресурси та неспроможні 
достатньо забезпечити себе продук-
тами, дровами чи вугіллям, зимовим 
одягом та ліками, а також відремонту-
вати свої будинки, пошкоджені під час 
обстрілів», – додала пані Сабадош.
Незважаючи на постійні гуманітарні 
потреби у східній Україні, План Гумані-
тарного Реагування минулого року от-
римав 37% фінансування, а станом на 
червень поточного року – лише 19% 
від необхідної суми.
З моменту анексії Криму та початку 
конфлікту в 2014 році МОМ надала 
допомогу понад 245 тис. ВПО та по-
страждалих від конфлікту в Україні.
Під час зустрічі з Аргентіною Сабадош 
Міністр з питань тимчасово окупова-
них територій та внутрішньо перемі-
щених осіб України Вадим Черниш 
подякував МОМ за підтримку осіб, які 
виїхали із зони конфлікту, та представ-
никам громад, що їх приймають. «Для 
успішного запобігання конфлікту та 
миробудування надзвичайно важливо 
надавати допомогу найбільш уразли-
вим групам населення з-поміж ВПО та 
місцевих мешканців, і ми цінуємо без-
перервну й активну участь МОМ у цій 
роботі», – сказав міністр.
Як підкреслив Євген Вілінський, пер-
ший заступник голови Донецької об-
ласної державної адміністрації, немає 

підстав очікувати, що ті, хто був зму-
шений покинути свої домівки через 
конфлікт, зможуть повернутися туди 
найближчим часом. «Нам і надалі 
доведеться багато працювати, нада-
ючи допомогу людям, що зазнали 
наслідків конфлікту, і ми вдячні МОМ 
за плідну співпрацю на благо внутріш-
ньо переміщених осіб та громад, що 
їх приймають», – сказав він.
Аргентіна Сабадош змогла побачити 
незламність українців, які постраж-
дали від конфлікту, під час зустрічі 
з бенефіціарами МОМ у Донецькій 
області. «Люди, які пройшли через 
надзвичайно травмуючий досвід і чиї 
історії є справді гіркими, змогли по-
чати своє життя з нуля, розвиваючи 

власний успішний бізнес чи знайшов-
ши роботу в нових громадах. МОМ 
надала їм додаткові ресурси – фінан-
сову підтримку та можливість навча-
тися, – але саме мотивація та відвага 
наших бенефіціарів робить результат 
настільки вражаючим».
«Участь світової спільноти є життєво 
важливою для наданння допомоги 
найбільш уразливим людям, для під-
тримки мільйонів українців, що зазна-
ли наслідків конфлікту, а також для 
зміцнення потенціалу та відновлення 
на місцевому рівні. Народ України 
повинен мати можливість знову ста-
ти на ноги та побудувати майбутнє, 
наповнене надією, – наголосила Ар-
гентіна Сабадош. – Час діяти!»

Регіональна директорка МОМ Аргентіна Сабадош відвідує 
підтримані МОМ курси із шиття в Краматорську
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Соціальний аспект інтеграції ВПО 
набуває дедалі більшого значення. 
Як свідчать дані регулярного мо-
ніторингу МОМ, Агентства ООН 
з питань міграції, наразі 47% виму-
шених переселенців називають не-
обхідною умовою своєї інтеграції в 
нову громаду перебування у цьому 
новому місці своїх сім’ї та друзів.
Від початку конфлікту МОМ, за фі-
нансової підтримки донорів, надає 
допомогу постраждалим особам 
шляхом підтримки самозайнятості 
та ініціатив із розвитку громад. «Ми 
прагнемо запропонувати ВПО та 
місцевим громадам платформу для 
знаходження нових друзів, обміну 
думками та об’єднання зусиль 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ ЯК 
РУШІЙНА СИЛА ЗМІН: МОМ ПІДТРИМУЄ 
СОЦІАЛЬНЕ ЗГУРТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Учасниця ініціативної групи проекту МОМ з Івано-Франківська розповідає про досвід соціального 
згуртування у своїй громаді

Сорок дев’ять ініціативних груп були нагороджені  
за успішну участь у проекті
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для загального блага», – зазначає 
д-р Томас Лотар Вайс, Голова Пред-
ставництва МОМ в Україні.
Першого червня МОМ зібрала 
на конференції в Києві понад 150 
ВПО, представників місцевих гро-
мад, громадських організацій та 
органів влади для обміну найкра-
щими практиками розвитку громад 
та закладення фундаменту подаль-
ших спільних програм, спрямова-
них на створення інклюзивного та 
багатокультурного середовища. 
Конференція була організована за 
сприяння Європейського Союзу 
та ознаменувала завершення ком-
поненту проекту, у рамках якого 
49 громад по всій Україні змогли 
провести понад 5500 заходів, таких 
як фестивалі під відкритим небом, 
майстер-класи, концерти та теа-
тральні вистави тощо, охопивши 
понад 46 тис. учасників.
«Проекти Євросоюзу та МОМ за-
безпечують чудові можливості для 
соціального згуртування по всій 
країні, ― сказав Микола Шамбір, 
заступник Міністра соціальної по-
літики України. ― Людина, що по-
чувається у своїй громаді як удома, 
стає рушієм величезних позитив-
них змін».

За словами Хельги Пендер, мене-
джерки проектів у Представництві 
ЄС в Україні, Євросоюз і надалі 
продовжуватиме підтримку вну-
трішньо переміщених осіб в Україні 
та громад, що їх приймають. «Наш 
досвід показав, що залучення лю-
дей до суспільного життя має по-

двійний позитивний вплив. Громад-
ський активізм не тільки дозволяє їм 
збільшити свій соціальний капітал у 
громадах, а й допомагає впоратися 
з наслідками травми, адже роблячи 
свій внесок у позитивні зміни, люди 
розширюють і власний потенці-
ал», ― сказала Хельга Пендер.

Ініціативні групи та місцеві неурядові організації  
складають плани сталого розвитку своїх громад 

Яскравим прикладом того, як ВПО вливаються в нові 
громади й очолюють зміни, став Валерій Поліщук, ко-
трий був вимушений переїхати з Криму до села Дольськ, 
що на Волині. МОМ надала йому сучасний бойлер для 
обігріву теплиці, а згодом Валерій став членом ініціа-
тивної групи в проекті МОМ із соціального згуртування. 
Минулої осені активіста обрали депутатом об’єднаної 
територіальної громади. Він брав участь в очищенні 
місцевого озера, а також очолює сільський комітет  
із питань культури й ознайомлює місцевих мешканців з 
традиціями Криму. «Ми не просто стали частиною цієї 
громади, ― каже Валерій, ― ми пустили тут коріння».

Переглянути відео про Валерія та інших учасників фінансованого ЄС проекту МОМ із соціального згуртування 
можна на нашому YouTube-каналі: https://bit.ly/2KjBxl6
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Дмитро зустрічає нас серед тонн на-
півготових керамічних виробів у при-
ватному будинку, який він винаймає 
на околиці Слов’янська, приблизно за 
70 кілометрів від лінії розмежування. 
Колишній шахтар і переселенець із 
Донецька, який знайшов тут свій но-
вий дім, дуже заклопотаний і має чи-
мало планів на майбутнє.
Переїхавши до Слов’янська кілька ро-
ків тому, Дмитро не вагався з вибором 
нової професії. Кераміка ― традицій-
ний промисел і візитівка Слов’янська 
ще з часів Радянського Союзу. Тоді 
в місті працювали кілька великих за-
водів, які також виробляли посуд та 
інші товари широкого вжитку. Коли 
заводи стали закриватися, люди, що 
працювали у цих майстернях, відкри-
ли власні дрібні підприємства. Тепер 
у місті працюють десятки таких ви-
робників, тому конкуренція висока. 
«Потрапити на цей ринок було не-
просто, ― зізнався Дмитро. ― І пра-
цювати зараз нелегко, проте я хочу й 
надалі розвивати свій бізнес, планую 
розширити асортимент і знайти нові 
можливості для збуту».
Своє виробництво Дмитро розпо-
чав із простеньких виробів на кшталт 
скарбничок, згодом до асортименту 
додалися садові скульптури та посуд. 

«Як ви навчилися робити все це?» ― 
питаємо, а він сміється у відповідь: 
«Руками! Найголовніше ― мати силь-
ну волю і пробувати знову й знову. 
Пробуєш, пробуєш, пробуєш – а по-
тім у тебе виходить!»
МОМ змогла підтримати Дмитра 
завдяки фінансуванню від Посоль-

ства Великої Британії в Україні. 
Тепер, отримавши ноутбук і ко-
льоровий принтер, гончар може 
виробляти декоративні панно, котрі 
з-поміж усієї його продукції мають 
чи не найбільший попит.
Дмитро працює разом із дружиною. 
Вони продають кераміку опто-

Дмитро радо проводить екскурсію своєю майстернею

Частина товару чекає на наступний ярмарок

ВОЛОДАР 
ГЛИНИ
МОМ ДОПОМАГАЄ 
ШАХТАРЮ-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЮ 
РОЗВИВАТИ 
ГОНЧАРНУ СПРАВУ
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ДОПОМОГА МОМ ІЗ САМОЗАЙНЯТІСТЮ 
ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ, 
ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

ДОПОМОГА ІЗ 
САМОЗАЙНЯТІСТЮ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ, 
ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ, НАДАЄТЬСЯ 

ЗА ПІДТРИМКИ:

13 748
Переселенці та члени місцевих 
громад, які пройшли тренінги із 
мікропідприємництва та самозайнятості

7 129
Бенефіціари, які отримали гранти 
на дрібний бізнес, самозайнятість 
чи професійну освіту

11 ЧЕРВНЯ 2018

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

815
професійна

освіта

11%

72%
5 127

самозайнятість

Види грантів

5 558
чоловіки

8 190
жінки

3 704
члени місцевих

громад

10 044
переселенці

2 912
чоловіки

4 217
жінки

1 766
члени місцевих

громад

5 363
переселенці

587
торгівля

8% 16%
1 114

виробництво

4 683
сфера послуг

66%

Сфери діяльності грантерів
1 187

дрібний бізнес

17%

745
сільське 

господарство

10%

© Представництво МОМ в Україні

МІГРАЦІЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО БЛАГА

41%59%

927
Львів

270
Тернопіль

621
Вінниця

1 022
Одеса

810
Дніпро

729
Запоріжжя

1 555
Донецьк

977
Луганськ

1 323
Харків

603
Полтава

719
Суми

100
Миколаїв

187
Кропивницький

623
Житомир

517
Хмельницький 523

Черкаси

526
Херсон

676
Київ

229
Чернігів

240
Чернівці

149
Івано-Франківськ

138
Луцьк 156

Рівне

119
Ужгород

Регіони, де було 
проведено тренінги, 

та кількість їх учасників

40%60% 27%73%

25%75%

викам з Полтави, Києва, Рівного та 
Хмельницького за надзвичайно низь-
кими цінами. Наприклад, чашка кош-
тує всього дев’ять гривень. Також ре-
гулярно беруть участь у ярмарках по 
всій Україні. Цього літа найбільшою 
подією для Дмитра стане знамени-
тий Сорочинський ярмарок, який від-
будеться наприкінці серпня на бать-
ківщині Миколи Гоголя.
«Нам потрібно розширювати свій 
бізнес і придбати якесь приміщення, 
а не орендувати будинок, як зараз, 
але поки що бюджет не дозволяє вті-
лити ці плани», ― говорить Дмитро. 
Однак він не боїться труднощів. Ко-
лишній шахтар, який зараз успішно 
працює з глиною, здається, черпає 
силу в донбаській землі та сповна по-
вертає свою енергію рідному регіону.

Дмитро показує декоративне панно, виготовлене за допомогою 
ноутбука та кольорового принтера, наданих МОМ 
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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 вразливими. 
Більшість виїжджали з невеликою кількістю особистих речей і 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, серед яких зокрема 
створення робочих місць та стабілізація 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. 
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 та 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 внутрішньо 
переміщених осіб та протидіяти неврегульованій міграції шляхом вдосконалення 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, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, надала 
допомогу близько 500 тис. мігрантів (українців та представників інших національностей), переміщених осіб, 
потенційних мігрантів, 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.

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

Бюро з питань 
населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту 

США

Європейський 
Союз


