
• Загальна кількість ВПО з 
Криму та східної України 
становить 1 446 840, за  
даними Міністерства соціаль-
ної політики України на  
24 квітня 2020 року.

• Із 2014 року МОМ  
допомогла понад  
505 000 вразливих  
переселенців та людей, 
що постраждали від 
конфлікту, у 24 регіонах 
України.

• Протягом березня 2020 
року УВКПЛ ООН задоку-
ментувало 19 жертв серед 
цивільного населення, з яких 
2 загиблих та 17 поране-
них. Це найвищий показник 
за місяць із вересня 2019 року. 

• Більше від половини 
(55%) респондентів, опи-
таних МОМ у 5-кілометровій 
зоні вздовж лінії розмежуван-
ня на контрольованих урядом 
територіях (ТКУ), і 40% опи-
таних на неконтрольованих 
урядом територіях (ТНКУ) 
відзначили, що під час спала-
ху COVID-19 ціни на засо-
би гігієни підвищилися.

• За оцінками Офісу ООН з 
координації гуманітарних пи-
тань, машини швидкої до-
помоги не обслуговують 
20% сільських населених 
пунктів уздовж лінії роз-
межування (ТКУ), і ще до 
10% сільських поселень у цій 
місцевості швидка виїжджає 
лише в денний час.

 АКЦЕНТИВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ КОНФЛІКТУ, 
ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ COVID-19
МОМ І ЯПОНІЯ СПРИЯЮТЬ БЕЗПЕЦІ НАСЕЛЕННЯ 
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ  
В ДОНЕЦЬКІЙ І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Представник Державної прикордонної служби України отримує 
засоби індивідуального захисту, які будуть використовуватися на 
лінії розмежування на сході України, тільки-но контрольні пункти 
в’їзду-виїзду знову відкриються

Спалах COVID-19 і запроваджені 
карантинні заходи принесли нові 
проблеми мешканцям сходу Украї-
ни, що постраждали від конфлікту. 

Шість років постійних бойових дій 
обмежили доступ до працевлашту-
вання та можливостей отримання 
доходу. Новий коронавірус став 
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додатковим випробуванням: ізоля-
ція посилилася, кількість робочих 
місць скоротилася, а ціни зросли. 
Вісімдесят сім відсотків (87%) рес-
пондентів, опитаних МОМ у 5-кі-
лометровій зоні вздовж лінії розме- 
жування на контрольованих Уря-
дом України територіях Донецької 
й Луганської областей, відзначили 
зростання цін на продовольство 
вже в перші тижні карантину.
Із 23 березня був заборонений 
пропуск осіб і транспортних засо-
бів через лінію розмежування, крім 
виняткових випадків. Поновлення 
пропуску може підвищити ризики 
розповсюдження хвороби, адже 
в 2019 році середньомісячна кіль-
кість перетинів становила 1,2 міль-
йона. У профілактиці й реагуванні 
на COVID-19 важливо враховувати 
прогнозовану другу хвилю захво-
рювання, що очікується восени, а 
також додаткові фактори: високу 
частку літнього населення в Доне-
цькій та Луганській областях (36%, 
що вище, ніж загальнонаціональ-
ний показник 23%) та погіршення 
стану системи охорони здоров я́ 
внаслідок кумулятивного впливу 
збройного конфлікту.
За фінансування від Уряду Японії 
МОМ нещодавно розпочала про-
єкт, який вирішує частину проблем, 
пов’язаних із безпекою населення в 
умовах COVID-19. МОМ закупила й 
передала Державній прикордонній 
службі України 5 000 масок, 3 400 
респіраторів, 1 200 захисних рука-

вичок, 100 окулярів, 40 комплектів 
медичного спецодягу, а також засо-
би для дезінфекції та гідравлічні роз-
пилювачі, які будуть використовува-
тися на п’яти контрольних пунктах 
в’їзду-виїзду на лінії розмежування, 
щойно ті знову відкриються.
Соціально-економічний компо-
нент проєкту МОМ також було 
скориговано з огляду на нові ре-
алії, що виникли під час спалаху 
COVID-19. У квітні почався при-
йом заявок на освітню грантову 
програму в ІТ та дотичних сферах: 
таким чином МОМ підтримає до 
100 молодих людей з Донецької 
та Луганської областей, оплативши 
їм онлайн-курси з програмування, 
веб- чи графічного дизайну, циф-
рового маркетингу, копірайтингу 

або інших спеціальностей, що доз-
воляють працювати дистанційно, а 
також придбає для учасників про-
єкту ІТ-обладнання, необхідне для 
кар´єрного розвитку.
«На жаль, пандемія COVID-19 є 
величезним тягарем для Украї-
ни, бо вона накладається на кон-
флікт, який триває на сході і від 
наслідків якого страждають міль-
йони, – зазначив Голова Пред-
ставництва МОМ в Україні Ан 
Нгуєн. – Під час цієї безпреце-
дентної кризи ми – з Україною, 
і ми готові продовжувати допо-
могу, спрямовану на збереження 
життів під час пандемії, а також 
підтримувати економічне й соці-
альне відновлення країни, коли 
спалах COVID-19 ущухне».

Відео-анонс грантової програми для молоді з Донецької та 
Луганської областей: bit.ly/apply4grants

Проєкт «Гуманітарна та соціально-економічна підтримка ВПО та постраждалого населення на схо-
ді України», що впроваджується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансування Уряду 
Японії, розпочався в березні 2020 року і триватиме до березня 2021 року. Проєкт підтримає зусилля 
Уряду України щодо надання соціально-економічної підтримки внутрішньо переміщеним особам (ВПО) 
та постраждалому від конфлікту населенню поблизу лінії розмежування шляхом дослідження ситуації із 
зайнятістю молоді, а також через ярмарки вакансій та гранти на професійні курси й розвиток кар’єри. 
Проєкт має на меті підвищити рівень інформованості серед відповідних груп населення про ризики 
торгівлі людьми та експлуатації, а також покращити медичну інфраструктуру закладів охорони здо-
ров’я поблизу лінії розмежування та на контрольних пунктах в’ їзду-виїзду.
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МОМ відремонтувала дах шко-
ли та двох гуртожитків, а також 
замінила вікна в дитячому садку, 
розташованому на неконтрольо-
ваній Урядом України території 
Луганської області. Реабілітація 
соціальної інфраструктури, що 
проводилася за фінансування від 
Швейцарського агентства з пи-
тань розвитку та співробітництва 
і  Бюро Державного департамен-
ту США з питань населення, бі-
женців та міграції (PRM), є части-

ною програми МОМ з оновлення 
соціальних установ, розташо-
ваних у зоні конфлікту на сході 
України. Пошкодження внаслідок 
обстрілів і застаріла інфраструк-
тура створюють додаткові ризи-
ки й проблеми для тисяч людей, 
які користуються послугами цих 
об’єктів.
Зокрема, у 2014 році під час об-
стрілів було пошкоджено дах 
університетського гуртожитку, 
що унеможливило використан-

ня частини будівлі, а в дитячому 
садку, відколи його побудували в 
1965 році, жодного разу не замі-
нювали вікна. «Можна було від-
чути вітер у кімнатах, де спали й 
гралися діти, – каже директорка 
дитячого садка. – А з новими ві-
кнами, встановленими завдяки 
МОМ, у приміщеннях так багато 
світла, не чути шумів знадвору і 
стало набагато тепліше! Тепер ді-
тям буде комфортніше і вони не 
хворітимуть».

СВІТЛО Й ТЕПЛО ДЛЯ 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ

Дитячий садок у Макаровому Ярі був частково відремонтований МОМ
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«Ми прийняли виклик нових ре-
алій і перейшли на надзвичайний 
режим роботи. Так само, як сво-
го часу мобілізувалися до війсь-
ка»,  — пише на своїй сторінці в 
соцмережі Денис Антіпов, ве-
теран з Києва. Повернувшись із 
фронту, Денис відкрив майстер-
ню, яка виробляла іграшки та су-
веніри з екологічних матеріалів, а 
згодом узяв участь у проєкті МОМ 
з реінтеграції ветеранів*, отримав 
3D-принтер та інше обладнання 
і розширив виробництво. Панде-
мія багатьох змусила переглянути 
плани на майбутнє. Денис також 
відклав виробництво подарунків 
до кращих часів і став шукати ак-
туальну справу. Майстерня пере-
ключилася на виробництво ма-
сок-щитків для людей, що змушені 
контактувати в умовах карантину 
з іншими. Маски зменшують ризи-
ки заразитися інфекціями, що пе-
редаються повітряно-крапельним 
шляхом. Майстерня робить зниж-
ки для медиків, ветеранів і членів 
їхніх родин.

УЧАСНИКИ ВЕТЕРАНСЬКОГО  
ПРОЄКТУ МОМ ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО 
БОРОТЬБИ З НАСЛІДКАМИ COVID-19
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Маски-щитки готові до відправлення

«Майже півтора року тому ми почали фінансований Європейським Союзом проєкт із підтримки ветеранів у трьох 
областях України: Київській, Львівській та Дніпропетровській, — розповідає Тереза Розенфельд, менеджерка відділу 
надзвичайних ситуацій та стабілізації Представництва МОМ в Україні. — Лейтмотивом наших ветеранських 
тренінгів є те, як важливо переосмислити військовий досвід і використати його як особисту перевагу в процесі 
реінтеграції до цивільного життя. Історії реагування на пандемію COVID-19 свідчать, що це не порожні слова. Кому 
як не ветеранам відомо, наскільки цінним є кожне життя, наскільки в надзвичайних умовах потрібні взаємопідтримка 
та солідарність. Люди з бойовим досвідом швидко орієнтуються в найнесподіваніших обставинах. Ми не перестаємо 
захоплюватися нашими бенефіціарами і з нетерпінням чекаємо на продовження ветеранського проєкту».

*  Фінансований Євросоюзом проект «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей» 
впроваджується МОМ у трьох пілотних областях: Київській, Дніпропетровській та Львівській
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Двоє учасників ветеранського 
проєкту МОМ із Дніпра також 
долучилися до виробництва ма-
сок-щитків: фотограф Тарас Бе-
реза та виробник сувенірів Артур 
Кіносян. Окрім того, на 3D-прин-
тері вони друкують із пластику 
Y-подібні перехідники для апара-
тів ШВЛ. Волонтери допомагають 
розвозити маски-щитки та пере-
хідники в лікарні по всій Україні.

Учасники бойових дій пам я́тають 
підтримку волонтерів, які приво-
зили на «передок» усе, починаю-
чи з продуктів харчування. Сьо-
годні багато ветеранів самі стали 
волонтерами й підгодовують ме-
диків, котрі зараз на передовій 
боротьби з COVID-19. Андрій 
Сарвіра, власник пабу-ресторану 
First Wave у Дніпрі, після спала-
ху нового коронавірусу додав на 
сайті свого закладу можливість 
«підвісити» піцу для медичних 
працівників і регулярно доставляє 
«підвіси» до лікарень.

Ветеран і фермер зі Львівщини 
Іван Павліш є одним зі співза-
сновників благодійної організа-
ції «Тарілка» — продовольчого 
банку, який забирає залишки їжі 
в супермаркетів та закладів хар-
чування й забезпечує щоденне 

Маски-щитки та перехідники для апаратів ШВЛ, що їх друкують ветерани з Дніпра (фото із соціальних мереж)

Співробітники First Wave доставляють піци працівникам  
міської клінічної лікарні в Дніпрі
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харчування людей, які через без-
робіття, низьку зарплату чи пенсію 
не можуть прогодуватися само-
стійно. Під час карантину в «Таріл-
ки» роботи побільшало. До ініці-
ативи долучилися понад десяток 
львівських ресторанів. Волонтери 
щодня доставляють їжу медикам 
кількох лікарень, а також розвозять 
продукти літнім людям.

Під час карантину активісти  
ГО «Тарілка» доставляють 
продукти найуразливішим

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

24 КВІТНЯ 2020

1 446 840
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 24 квітня 2020

482 084
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

505 304
Вимушені переселенці та люди, що  
зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

151 461
30%

чоловіки

230 914
46%

жінки

122 929
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.

6  Міжнародна організація з міграції, Представництво в Україні        ukraine.iom.int

ЗВІТ ЗА БЕРЕЗЕНЬ – КВІТЕНЬ 2020

ДОПОМОГА МОМ 
НАСЕЛЕННЮ, ЩО ПОСТРАЖДАЛО ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ



7  Міжнародна організація з міграції, Представництво в Україні        ukraine.iom.int

ЗВІТ ЗА БЕРЕЗЕНЬ – КВІТЕНЬ 2020

ДОПОМОГА МОМ 
НАСЕЛЕННЮ, ЩО ПОСТРАЖДАЛО ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Бюро у справах 
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США

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 року 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 року багато людей були змушені залишити свої домівки і стали надзвичайно вразливими. Багато з них 
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, зокрема створенню робочих місць та стабілізації 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. 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 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.

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


