
• Загальна кількість ВПО з 
Криму та східної України 
становить 1 448 234, за 
даними Міністерства соці-
альної політики України  
на 24 червня 2020 року.

• Із 2014 року МОМ до-
помогла понад 509 000 
вразливих переселенців 
та людей, що постраж-
дали від конфлікту,  
у 24 регіонах України.

• 10 липня Україна оголо-
сила про відкриття двох 
контрольно-пропускних 
пункти (КПВВ) через 
лінію розмежування. До 
того часу майже протягом 
трьох місяців усі КПВВ 
були зачинені через каран-
тинні заходи, пов я́зані зі 
спалахом COVID-19. Проте 
робота КПВВ й надалі за-
лишається заблокованою.

• За оцінками Офісу ООН з 
координації гуманітарних 
питань, більше ніж поло-
вина родин, які живуть 
поблизу лінії розмежу-
вання, не мають досту-
пу до охорони здоров´я.

• У Донецькій та Луганській 
областях, як показує 
дослідження МОМ, 49% 
підприємств, власни-
ками яких є ВПО, були 
вимушені припинити 
свою діяльність. Серед 
підприємців, які є членами 
приймаючих громад,  
цей показник нижчий  
і становить 36%.

АКЦЕНТИБАГАТОДІТНІ РОДИНИ  
В ЄНАКІЄВОМУ  
ОТРИМУЮТЬ ПІДГУЗКИ

Юлія разом з Дашею на кухні в гуртожитку.  
Тут готують їжу чотири родини

Раніше Єнакієве було великим про-
мисловим центром: шахти, мета-
лургійний комбінат, заводи з ви-
робництва будівельних матеріалів, 
підприємства харчової промисло-
вості. Із 2014 року, через зброй-
ний конфлікт, більшість із великих 
підприємств тут зачинені. Як і в 
інших населених пунктах у регіоні 
конфлікту, тут дуже високий рівень 
бідності, а можливостей працев-
лаштування — обмаль. У 2015 ба-
гато будівель були пошкоджені під 
час обстрілів, а під сусідньою Гор-
лівкою й досі тривають збройні дії.
Як виховувати дітей під подвій-
ним тягарем затяжного конфлік-
ту й пандемії COVID-19? Під час 

доставки підгузок співробітники 
МОМ поспілкувалися з кількома 
мамами в Єнакієвому. 

Юлія виховує трьох дітей. Стар-
шій — сім років, молодшій —  
сім місяців. Раніше жили в селі 
Спартак, прямо біля Донецького 
аеропорту, але під час боїв їхній 
будинок було зруйновано вщент.  
З 2015 року родина перебралася 
до гуртожитку в Єнакієвому.
Разом із чоловіком Віктором вони 
зробили ремонт у гуртожитку: помі-
няли труби, утеплили стелю і вікно. 
Маляр-штукатур за освітою, Юлія 
працювала на металургійному комбі-
наті, а зараз у декретній відпустці. 
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Раніше, каже жінка, сімейного до-
ходу так-сяк вистачало на те, щоб 
прожити, а з пандемією COVID-19 
настали тяжчі часи. Ціни на дитячі 
речі підскочили, деякі товари взагалі 
зникли. Сімейні заощадження розта-
нули, коли Юлія з Дашею, наймолод-
шою дитиною, на два тижні потра-
пили до лікарні. Палати в жахливому 
стані, бракує практично всього. Май-
же всі ліки довелося купувати самим. 
У таких умовах навіть упаковка під-
гузок — велика допомога.

У Катерини вдома гамірно, тут 
живуть четверо енергійних малю-
ків. «Зараз як розіграються, потім їх 
не вкладеш», — каже вона, але не 
перестає милуватися дітьми. Що не 
момент, то привід для радощів.
Утім, не все так весело. Протягом 
двох місяців такі сім´ї, як їхня, не 
могли потрапити до лікаря. Спо-
чатку місцевий дитячий стаціонар 
закрили через підозру на інфікуван-
ня COVID-19, а потім лікарі були 
перевантажені.
Соціальних виплат, які Катерина 
отримує як багатодітна мама, ледь 
вистачає. «Часом навіть їжі не до-
статньо, — каже жінка. — Буває, 
доводиться вибирати: купити про-
дукти, засіб для прання або підгуз-
ки для меншенької».

Оксана мешкає в багатоквартир-
ному будинку. Вона на декреті, пі-
клується про двох синів. Владисла-
ву — два роки, а Станіславу — сім 
місяців. Перебої з водо- та елек-
тропостачанням у їхньому районі 
— звична справа, але дотримувати-
ся гігієни в таких умовах важче.
«Однієї пачки підгузок вистачить 
на тиждень. Це серйозна допомо-
га», — каже Оксана й жаліється, 
що протягом останніх місяців у 
місцевих магазинах важко знайти 
деякі товари для дітей.

Катерина разом із дітьми вдома

Оксана розписується за отримання підгузок для Станіслава

Понад 2 250 малюків, які мають інвалідність або зростають у ба-
гатодітних сім´ях, отримують підгузки від МОМ у неконтрольованих 
урядом районах Донецької області. Доставка підгузок — це частина 
допомоги людям, що зазнали наслідків конфлікту, по обидва боки від лінії 
розмежування в Донецькій і Луганській областях. Фінансований Бюро 
у справах населення, біженців та міграції Держдепартаменту США, 
проєкт також включає забезпечення вугіллям та ремонт громадських 
установ, багатоцільову грошову допомогу, гранти на розвиток мік-
ропідприємництва, а також проведення масштабних досліджень про 
становище внутрішньо переміщених осіб в Україні.
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Авторемонтні майстерні, салони 
краси, інформаційні технології, бу-
дівництво, сільське господарство, 
роздрібна торгівля — грантери 
МОМ працюють у різних сферах. 
Серед них і досвідчені підприємці, 
і ті, хто недавно написав свій пер-
ший бізнес-план. Чоловіки й жінки, 
переселенці і члени приймаючих 
громад — 169 уразливих мешкан-
ців контрольованих урядом районів 
Донецької та Луганської областей 
отримали обладнання для розвитку 
підприємництва в рамках проєкту 
МОМ, фінансованого Бюро у спра-
вах населення, біженців та міграції 
Держдепартаменту США. Пріори-
тет мали підприємці, котрі працю-
ють поблизу лінії розмежування або 
найбільше постраждали внаслідок 
збройних дій.
Більшість бенефіціарів уже почали 
використовувати отримане облад-
нання, і ця підтримка стала осо-
бливо доречною в умовах пандемії 
COVID-19. Недавнє дослідження 
МОМ показує, що оскільки ВПО є 
вразливою групою, то підприєм-
ствам, власниками яких є пересе-
ленці, більше загрожує небезпека не 
відновитися від економічного шоку, 
який спричинили запобіжні заходи, 
пов’язані з COVID-19. У скрутнішо-
му становищі опинилися також і 
жінки-підприємиці з Луганської та 
Донецької областей.

Дмитро — переселенець із Горлів-
ки. З початком конфлікту його ро-
дина була вимушена перебратися 
до селища Новолуганського, що в 

Донецькій області. Раніше Дмитро 
виробляв корми для тварин і тримав 
невеличкий зоомагазин, але згодом 
повністю переключився на пасіку. 
«У бджільництві важливий досвід, 
ми весь час вчимося, — каже він. 
— Дружина сміється, що за перший 
рік на пасіці ми встигли зробити всі 
можливі помилки бджолярів, але з 
кожним роком виходить усе краще».
У 2018 році збройні дії знову втру-
тилися в життя родини: снаряд зруй-
нував гараж і половину вуликів. До-
велося відновлювати все власноруч.
Сьогодні в Дмитра на ділянці 75 
вуликів, бджоли приносять близь-
ко 2,5 тонн меду на рік. Частину 
купують односельці, частину про-
дають на місцевому ринку, а дея-
ким клієнтам відправляють мед в 
інші області й міста. Квітковий пи-
лок, маточкове молочко, прополіс 

та інші продукти бджільництва теж 
користуються попитом.
Дмитро порахував, що вулики і 
рамки до них вигідніше робити са-
мому, аніж купувати готові. У своїй 
грантовій заявці як бажане облад-
нання він вказав п´ять різних дере-
вообробних верстатів. На додачу 
до пасіки, Дмитро готується виро-
бляти меблі на замовлення. 

Людмила тримає сільмаг у Щер-
бинівці, Донецька область. Кілька 
років тому вона була тут просто 
продавчинею. Якось власниця ма-
газину повідомила, що переїздить і 
хоче закрити справу. Людмила з чо-
ловіком, попри багато сумнівів, ви-
рішили скористатися шансом. «Хто 
як не я, — подумала Людмила. — Я 
ж знаю покупців і постачальників, 
розбираюся в документах і прави-

МОМ ПРОДОВЖУЄ ПІДТРИМУВАТИ 
МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВО У РЕГІОНАХ, 
ЩО ЗАЗНАЛИ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ

Після обстрілів Дмитро власноруч відбудував гараж та пасіку 
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лах зберігання товару». Магазин ви-
купили, вклавши в справу всі сімейні 
заощадження.
«Зараз я в магазині і директор, і про-
давець, і техперсонал. Звісно, втом-
лююся, бо весь день на ногах, май-
же без вихідних», — каже Людмила. 
Система обліку товару й касовий 
апарат значно спростили б роботу і 
дозволили працювати ефективніше. 
Така покупка була ї ї родині не по ки-
шені, тож вирішили подаватися на 
грант.
Заявку в програму МОМ Людмилі 
допомагали заповнювати друзі: вона 
не дуже впевнена користувачка ПК, 
хоча, як з я́сувалося, все зовсім не 
складно. А от на захисті бізнес-пла-
ну Людмила почувалася впевнено: 
вона давно працює в цій сфері. 
«Це великий крок у розвитку нашо-
го магазину, — розповідає підприє-
миця. — З новою системою обліку 
в мене з я́виться більше часу, я візь-
муся до розширення асортименту. 
Я вже запланувала відкрити додат-

ковий відділ з господарськими това-
рами та побутовою хімією, а ще — 
найняти нового продавця». А може, 
мріє Людмила, новою продавчинею 
стане ї ї дочка, яка зараз працює на 
шахті. Так хочеться, щоб магазин 
став прибутковим, по-справжньому 
сімейним бізнесом.

З 2014 року в рамках програм з 
розвитку економічного потенціа-
лу МОМ підтримала понад 11 000 
людей, що зазнали наслідків конфлік-
ту й належать до вразливих груп, 
надавши їм гранти на самозайня-
тість, розвиток власного бізнесу 
та професійне навчання.

З новою системою обліку працювати значно легше, каже Людмила

«РАЗОМ ДО УСПІХУ»: МОЛОДІ ЛЮДИ З 
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 
ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ У ЛІТНІЙ ОНЛАЙН-ШКОЛІ

Результати досліджень і глобаль-
ний досвід МОМ свідчать, що 
економічні кризи та збройні кон-
флікти підвищують вразливість на-
селення до торгівлі людьми, і се-
ред груп ризику — молодь.
Молодіжна літня школа, яку МОМ 
проводить щороку з 2014, дове-
ла свою ефективність у підтримці 
юних активістів, заохоченні міс-
цевих ініціатив і збільшенні обі-
знаності про небезпеки торгівлі 
людьми. Школа — це можливість 
більше дізнатися про безпеч-
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ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

24 ЧЕРВНЯ 2020

1 448 234
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 24 червня 2020

486 217
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

509 437
Вимушені переселенці та інші люди,  
що зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

151 905
30%

чоловіки

232 682
46%

жінки

124 850
24%
діти
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ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ 
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ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ  
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, 

НАРАЗІ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:

Бюро з питань  
населення, біженців  

та міграції  
Держдепартаменту США
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ну міграцію, протидію торгівлі 
людьми, культурне розмаїття й 
толерантність, громадянську від-
повідальність і здоровий спосіб 
життя, а також покращити лідер-
ські й комунікативні навички.
Як і багато інших аспектів про-
грамної діяльності МОМ, у 2020 
році школа «Разом до успіху» 
зазнала змін через пандемію но-
вого коронавірусу й карантин. 
Цьогоріч школа вперше пройде в 
онлайн-форматі. Захід відбудеть-
ся з 10 по 16 серпня. Молодих 
людей віком від 18 до 25 років, 
які проживають на території До-

нецької та Луганської областей, 
запрошуємо подавати заявки.
Усім учасникам буде надіслано необ-
хідні матеріали для тренінгів, футбол-
ки та іншу продукцію з логотипом 
Школи. Завершивши навчання, мо-
лоді люди матимуть шанс отримати 
малі гранти на втілення власних со-
ціальних ініціатив у своїх громадах.

Молодіжна літня онлайн-школа «Ра-
зом до успіху — 2020» є частиною 
проєкту МОМ «Гуманітарна і соці-
ально-економічна підтримка ВПО 
та постраждалого населення на 
сході України», фінансованого Уря-

дом Японії. Проєкт підтримує вну-
трішньо переміщених осіб (ВПО) 
та постраждале від конфлікту на-
селення поблизу лінії розмежування, 
зокрема буде здійснено дослідження 
ситуації із зайнятістю серед моло-
ді, проведено ярмарки вакансій та 
надано гранти на професійні курси 
й розвиток кар’єри. Крім того, буде 
покращено доступ уразливого насе-
лення до послуг з охорони здоров́ я: 
у п´ятьох медичних установах по-
близу лінії розмежування і п´ятьох 
контрольно-пропускних пунктах 
встановлять нагально необхідне 
медичне обладнання.
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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 їх 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 шляхом створення робочих місць та стабілізації громад. Населення, 
яке залишається на Донбасі, особливо у зонах уздовж лінії зіткнення, де відбуваються бойові дії, неминуче стикається 
із загрозою безпеки. 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 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:

Бюро у справах 
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США
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