
• Через конфлікт, що триває на сході 
України вже чотири роки, гуманітарна 
ситуація в регіоні залишається тяжкою 
і стосується базових питань: доступу до 
охорони здоров’я, їжі та води, а також 
можливостей працевлаштування. МОМ, 
Агентство ООН з питань міграції, зверта-
ється до донорів із запитом про  
38 млн доларів США, щоб цього року 
мати змогу надати допомогу 340 тис. 
людей, які опинилися в скрутній ситуації.

• Загальна кількість внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО) з Криму та сходу 
України становить 1 495 505 осіб, за 
даними Міністерства соціальної полі-
тики України на 16 квітня 2018 року.

• З 2014 року МОМ допомогла понад 
223 тис. уразливих ВПО та людей,  
що зазнали наслідків конфлікту,  
у 24 регіонах України.

АКЦЕНТИ

МОМ НАДАЄ ДОПОМОГУ ТИМ, ХТО НА МЕЖІ
Обстріли, зруйновані будинки, обме-
жений доступ до працевлаштуван-
ня, – затяжний конфлікт на Донбасі 
спричинив багато проблем, з якими 
щодня стикаються люди, що мешка-
ють поблизу лінії розмежування. 
Міжнародна організація з мігра-
ції, за фінансової підтримки Бюро 
Держдепартаменту США у справах 
народонаселення, біженців і мі-
грації (PRM), надає багатоцільову 
грошову допомогу тим, хто нале-
жить до найуразливіших груп: літ-
нім людям, людям з інвалідністю,  
багатодітним та неповним сім’ям. 
Допомога становить 860 грн на 
особу щомісяця протягом до півро-
ку. Виплати є безумовними, тобто 
учасники програми можуть самі 
обирати товари та послуги, що 
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Виплата грошової допомоги у відділенні «Укрпошти», с. Кримське, Луганська обл.
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їх вони оплатять з отриманої суми. 
У квітні 2018 року МОМ розпоча-
ла другий раунд виплат для 4 600  
обраних бенефіціарів, що меш-
кають поблизу лінії конфлікту на 
підконтрольних Уряду України те-
риторіях Донецької та Луганської 
областей.
З початку конфлікту у 2014 році гро-
шову допомогу від МОМ отримали 
понад 60 тис. ВПО та інших людей, 
що постраждали внаслідок кон-
флікту, у десяти областях України. 
У зоні конфлікту на сході України 
банки та інші фінансові установи 
представлені обмежено, тому гро-
шова допомога надається через 
«Укрпошту», яка має найширшу ме-
режу відділень у локаціях поблизу 
лінії розмежування.
Гаряча лінія 0 800 215 025 забезпе-
чує зворотний зв’язок із бенефіці-
арами й допомагає їм з’ясовувати 
процедурні питання.
Як свідчить моніторинг, проведе-
ний після виплат, люди найчастіше 
витрачають отриману готівку на 
закупівлю вугілля, дров і теплих ре-
чей, товари для дітей, охорону здо-
ров’я, а також на продукти та інші 
невідкладні потреби.
Серед місць, де працює МОМ, – Крим-
ське, одне з найізольованіших сіл Лу-
ганської області, що зазнало тяжких 
наслідків конфлікту. Регулярні арти-
лерійські обстріли призвели до руйну-
вання 290 приватних будинків, систем 
електро- та газопостачання. Раніше 
головним джерелом доходу для меш-
канців Кримського було сільське 
господарство, проте зараз більшість 
полів заміновані. За роки конфлікту 
кількість місцевого населення скоро-
тилася вдвічі. Люди, що залишилися 
в селі, живуть у тяжких умовах, адже 
постачання товарів та доступ до соці-
альних послуг обмежені.
Шістдесят уразливих людей, переваж-
но літнього віку, отримують у Крим-

ському грошову допомогу від МОМ. 
Раз на місяць сюди приїздить спеці-
альна машина «Укрпошти», що розво-
зить пенсії, соціальні виплати та гро-
шову допомогу МОМ. Якщо через вік 
або хворобу люди не можуть прийти 
до відділення, співробітники «Укрпо-
шти» приносять гроші їм додому. 
«Я тремчу щоразу, як чую вибухи», – 
каже 72-річна Ганна Антонова, яка 
мешкає в будинку, пошкодженому 

внаслідок частих обстрілів. Цій хво-
рій на діабет жінці важко ходити, і 
вона заледве може дозволити собі 
купити ліки, які в Кримському ще й 
коштують набагато дорожче, ніж у 
середньому по Україні. Якщо комусь 
у селі потрібна медична допомога, 
доводиться наймати машину і їхати 
до сусіднього міста, – тоді на оплату 
транспорту Ганна віддає половину 
своєї щомісячної пенсії.

Літня бенефіціарка отримує грошову допомогу у себе вдома

Ганна, 72-річна мешканка Кримського, розповідає співробітниці МОМ  
про скрутні умови, в яких вона живе
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ЗІГРІВАЮЧИ ЛЮДЕЙ

МОМ, за підтримки Міністерства за-
кордонних справ Литви, надає побу-
тові печі (буржуйки) 175 уразливим 
сім’ям, що проживають на підкон-
трольній Уряду території Луганської 
та Донецької областей. 
Роздача здійснюється на територіях, 
розташованих близько до лінії роз-
межування та в буферній зоні, або 
на так званій нічиїй землі, між двома 
сторонами конфлікту. Буржуйки міц-
ні та відносно легкі. Завдяки своїй уні-
версальності вони можуть викорис-
товуватись для обігріву двох кімнат 
взимку і приготування їжі протягом 
усього року, потребуючи незначної 
кількості твердого палива – вугілля 
або деревини. З цієї причини вони 

69-річний Віктор, мешканець м. Авдіївка, отримав від МОМ побутову піч завдяки фінансуванню  
Міністерства закордонних справ Литви

Віктор показує свій будинок, зруйнований обстрілом. Тепер він живе зі своїми дітьми
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особливо підходять для віддалених 
та постраждалих від конфлікту тери-
торій, які зараз відрізані від постачан-
ня газу, і де вугілля є занадто дороги-
ми або взагалі недоступним. Багато 
будинків, розташованих уздовж лінії 
розмежування, були частково або 
суттєво пошкоджені обстрілами. 
Власники будинків або переїхали до 
друзів чи родичів, які живуть поруч, 
або мешкають у тих частинах буді-
вель, які вціліли і можуть слугувати 
прихистком.
«Подивіться! Ось звідти прилетів 
снаряд і влучив у мій будинок... Ви 
самі бачите результати. Мій буди-
нок повністю зруйнований і спале-
ний, а будинки моєї дочки та сина 
були частково пошкоджені тієї ж 
ночі», – розповів Віктор Анатолі-
йович, 69-річний житель найбільш 
постраждалої околиці м. Авдіївка  
Донецької області. 
МОМ надає підтримку найбільш 
уразливим сім’ям, що живуть у пе-
редмісті Авдіївки, яке значно по-
страждало внаслідок ескалації кон-
флікту на початку 2017 року.
Валерія Іванівна – 82-річна жінка, яка 
також проживає в передмісті Авдіїв-
ки. Коли почався конфлікт, вони з чо-
ловіком переїхали до Харкова, проте 
незабаром чоловік помер, і їй не за-
лишилося іншого вибору, окрім як 
повернутися додому до Авдіївки. 
«Я ледве можу пересуватись у своєму 
будинку, – каже Валерія Іванівна. – Че-
рез постійні обстріли в деяких місцях 
будівлі з’явилися тріщини, і мій підвал 
затопило. Сирість змушує мене трем-
тіти цілий день. Подивіться на мою 
велику піч: у ній добре щось пекти, 
але в зимові місяці я не можу цього 
собі дозволити, тому що навіть вугілля 
найгіршої якості коштує від 3 тис. грн 
за тонну. Я дуже радію, що ви принес-
ли мені цю буржуйку... це все, що мені 
потрібно, щоб обігрівати оселю та го-
тувати їжу». 

Варвара Архипівна, бабуся Варя, – 
82-річна мешканка селища Катеринів-
ка Луганської області. Вона самостійно 
готує їжу та порається по господарству, 
але взимку боїться виходити з дому 
через ожеледицю. «Мій син прихо-
дить сюди час від часу і рубає для мене 
трішки дров, оскільки ми не отримує-
мо вугілля і немає газопостачання, – 
розповідає вона. – Із цією пічкою я буду 
більш незалежною, тому що дров, які 

мій син заготує для мене, буде достат-
ньо для обігріву та приготування їжі до 
його наступного приходу». 
Бабуся Варя має дуже старий жов-
тий автобус, припаркований у саду: 
«Автобус належить моєму сину, він 
довгий час кермував ним. Я тримаю 
його там, тому що він нагадує мені 
про добрі часи, а його яскраво-жов-
тий колір дарує мені радість навіть у 
лихоліття».

Варвара, 82-річна бенефіціарка МОМ із с. Катеринівка

Автобус, яким колись кермував син Варвари, зберігають як символ старих 
добрих часів
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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. 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 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 її 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
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