
• Ситуація з безпекою на сході 
України значно погіршилася з по-
чатку травня, призводячи до нових 
руйнувань та жертв серед військових 
та цивільних. Роботу Донецької філь-
трувальної станції було призупинено, 
що поставило під загрозу постачання 
води для 345 тис. осіб. 

• Станом на 23 травня, План гумані-
тарного реагування для України 
на 2018 рік був профінансований 
лише на 12%.

• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) з Криму 
та сходу України становить  
1 506 476 осіб, за даними  
Міністерства соціальної політики 
України на 21 травня 2018 року.

• З 2014 року МОМ допомогла 
понад 245 тис. уразливих ВПО 
та людей, що зазнали наслідків 
конфлікту, у 24 регіонах України.

АКЦЕНТИ

МОМ ТА ЯПОНІЯ ВІДНОВЛЮЮТЬ ГРОМАДСЬКУ 
ІНФРАСТРУКТУРУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Понад 40 тис. мешканців, що зазна-
ли наслідків конфлікту на Донбасі, 
будуть користуватися дев’ятьма гро-
мадськими осередками ― бібліоте-
ками та культурними центрами, що 
їх відремонтувала МОМ, Агентство 
ООН із питань міграції, за фінансової 
підтримки Уряду Японії.
За даними Міністерства соціальної 
політики України, приблизно 800 тис. 
із 1,5 млн офіційно зареєстрованих 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 
проживають на підконтрольній Уряду 
України території Донецької та Луган-
ської областей. «Значне збільшення 
кількості мешканців створює додатко-
вий тягар для соціальної інфраструкту-
ри та може призвести до напружено-
сті серед членів громади», ― зазначив 
Голова Представництва МОМ в 

Івано-Франківськ
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Посол Шигекі Сумі та д-р Томас Лотар Вайс на офіційному 
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Україні д-р Томас Лотар Вайс. Задля 
сприяння інтеграції ВПО, спілкування 
та діалогу між різними групами в при-
ймаючих громадах, МОМ, за фінансу-
вання Уряду Японії, підтримує місцеві 
ініціативні групи у 29 громадах Донба-
су та ремонтує об’єкти соціальної інф-
раструктури, які широко використову-
ються всіма представниками громади: і 
ВПО, і місцевими мешканцями.
Торецьк, шахтарське місто з насе-
ленням майже 70 тис. жителів, 10% з 
котрих ― вимушені переселенці, є од-
ним із населених пунктів, де працює 
МОМ. Місто розташоване менш ніж 
за десять кілометрів від лінії розмежу-
вання. У 2014, в перші місяці конфлік-
ту, Торецьк постраждав від обстрілів. 
ВПО, головним чином із сусідньої Гор-
лівки, почали прибувати до міста піс-
ля липня 2014, коли Уряд України по-
вернув контроль над містом. Місцева 
бібліотека одразу почала виконувати 
роль інформаційного центру з вільним 
доступом до інтернету та місця, де ви-
мушені переселенці шукають допомо-
ги та підтримки. Тепер, після того як 
МОМ здійснила ремонт, стару бібліо-
теку не впізнати: вона стала доступним 
відкритим простором для проведення 
заходів соціального згуртування, орга-
нізованих місцевою ініціативною гру-
пою. П’ятнадцять членів ініціативної 
групи, серед яких і місцеві мешканці, 
і вимушені переселенці, протягом ос-
танніх шести місяців уже організували 
понад 50 майстер-класів, концертів та 
фестивалів просто неба.
«Нам відремонтували вестибюль на 
першому поверсі, конференц-зал, зали 
на першому та другому поверхах, сан-
вузол, а також читальний зал», ― роз-
повіла директорка бібліотеки Тетяна 
Щербакова. «Зими із сильними моро-
зами були для нас тяжким випробуван-
ням, та це все в минулому, адже зараз 
старі потріскані вікна та вхідні двері 
замінені. МОМ встановила резервуар 
для води на 300 літрів, і тепер у бібліо-
теці завжди буде вода, навіть в умовах 

частого відключення водопостачання. 
А на вході в нас уже є пандус, завдяки 
якому відвідувати бібліотеку можуть і 
люди з інвалідністю».
На початку травня відбулося від-
криття відремонтованих бібліотек у 
Торецьку та Попасній за участі Над-
звичайного та Повноважного Посла 
Японії в Україні Шигекі Сумі та Голо-
ви Представництва МОМ в Україні  
д-ра Томаса Лотара Вайса.
Кульмінацією візиту посла Японії на 
схід України стала церемонія виса-
дження сакур на головній площі Бах-
мута. «На знак солідарності з Укра-
їною, від початку конфлікту Японія 
надає гуманітарну та економічну до-
помогу громадам Донбасу. Я споді-
ваюся, що кожної весни, коли сакури 

розквітатимуть, мешканці Бахмута 
будуть насолоджуватися прекрасним 
цвітінням і згадувати про народ Япо-
нії», ― зазначив посол Сумі.
«МОМ працює на Донбасі, тому що 
нам не все одно, ― сказав Томас 
Вайс. ― Агентство ООН з питань мі-
грації змогло надати підтримку грома-
дам на сході України завдяки щедро-
му фінансуванню донорів, такому як 
підтримка з боку Японії, та активному 
залученню всіх членів громад. Незва-
жаючи на близькість до зони конфлік-
ту, люди тут пропонують блискучі 
ідеї та виявляють величезну здатність 
долати труднощі, і це допомагає їм 
примножувати результати отриманої 
допомоги та змінювати на краще свої 
рідні міста й містечка».

Посол Шигекі Сумі та д-р Томас Лотар Вайс відвідують 
відремонтовану бібліотеку в Попасній
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На початку п’ятого року конфлікту в 
Україні нові дані, зібрані МОМ, Агент-
ством ООН з питань міграції, в рамках 
фінансованого Євросоюзом опитуван-
ня, свідчать, що понад половина (54%) 
внутрішньо переміщених осіб витрача-
ють свої кошти лише на харчування чи 
змушені заощаджувати навіть на цьому. 
Цей показник зріс на 10% у порівнян-
ні з попереднім раундом опитування, 
проведеним у грудні 2017. За оцінками 
ООН та її гуманітарних партнерів, рі-
вень продовольчої безпеки постражда-
лих від конфлікту людей впав вдвічі за 
останній рік. Низький та наднизький рі-
вень споживання продуктів харчування 
мають 400 тис. людей на контрольова-
ній Урядом території та 800 тис. жителів 
неконтрольованих Урядом територій. 
«Конфлікт на сході України та його еко-
номічні наслідки за останні роки піді- 
рвали здатність людей долати труднощі, 
натомість посиливши їхню уразливість», ― 
підкреслив Голова Представництва МОМ 
в Україні д-р Томас Лотар Вайс.
За даними опитування, поточний се-
редньомісячний дохід на одного чле-
на домогосподарства ВПО становить  
2 239 грн, і це трохи менше від 2 446 грн, 
зафіксованих у грудні 2017. Середньо-
місячний дохід залишається нижчим 
за фактичний прожитковий мінімум,  

розрахований Міністерством соціаль-
ної політики України в березні цього 
року на рівні 3 215 грн. Чверть опита-
них домогосподарств ВПО має серед-
ньомісячний дохід до 3 тис. грн, тоді як 
майже половина сімей ВПО живуть на 
3–7 тис. грн на місяць.
Згідно з даними дослідження, наразі ме-
дичне обслуговування є недоступним 
для багатьох вимушених переселенців 
через високу вартість ліків та послуг. 
Частка ВПО, задоволених доступністю 
медичних послуг, різко знизилася з 85% 
у грудні 2017 до 62% у березні 2018.
Водночас ситуація із зайнятістю ВПО 
залишається відносно стабільною з 
червня 2017. Наразі працевлаштовані 
48% переміщених осіб. 12% ВПО на да-
ний час активно шукають роботу, і пе-
реважна більшість із них (78%) ― жінки. 
Майже 40% серед тих, хто шукає робо-
ту, зазначили, що найбільшою пробле-
мою є відсутність вакансій.
«Надавши допомогу понад 240 тис. 
людей, що постраждали від конфлікту 
в Україні, МОМ прагне й надалі спів- 
працювати з Урядом та громадянським 

суспільством України, донорами, Гу-
манітарною групою країни та іншими 
міжнародними партнерами задля під-
вищення стійкості найуразливіших груп 
населення, постраждалих від конфлікту 
на сході країни», ― сказав Томас Вайс.
«Конфлікт на сході України продовжує 
викликати нові гуманітарні потреби, 
руйнувати місцеву інфраструктуру та 
негативно впливати на дохід багатьох 
родин. На жаль, вимушене переміщен-
ня та брак можливостей змушують 
багатьох переселенців повертатися в 
небезпечні регіони й ризикувати своїм 
життям», ― зазначив Голова Представ-
ництва ЄС в Україні, посол Хюґ Мінґа-
реллі. «Євросоюз як найбільший донор 
продовжить робити все можливе задля 
поліпшення становища ВПО та покра-
щення їхнього доступу до працевлаш-
тування та основних послуг», ―  додав 
посол Мінґареллі. Він пояснив, що тися-
чі ВПО вже скористалися допомогою 
ЄС на поліпшення умов проживання, 
ще більше людей отримують необхідне 
навчання та малі гранти для власного 
бізнесу. Окрім грантів та гуманітарної 
допомоги, Європейський інвестиційний 
банк надає Україні позики на проекти з 
відбудови у п’ятьох східних регіонах. 

Представництво МОМ в Україні 
проводить регулярні досліджен-
ня ситуації з внутрішньо перемі-
щеними особами з березня 2016. 
В останньому раунді, проведе-
ному в березні цього року, 2 420 
ВПО були опитані шляхом особи-
стих інтерв’ю, а ще 3 611 ВПО ― 
телефоном.

Читайте останній звіт Національної системи моніторингу 
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_9_ukr_press.pdf

СЕРЕДНІЙ БЮДЖЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ ― 
МЕНШЕ ТРЬОХ ДОЛАРІВ НА ДЕНЬ

ВПО, яка живе у 5 км від лінії 
розмежування 
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В Івано-Франківську та області важко 
знайти людину, яка б не чула про На-
дію Стефурак ― паралімпійську спортс-
менку, призерку Кубка світу з біатлону, 
котра представляла Україну на зимо-
вих паралімпійських іграх у Ванкувері 
у 2010 році. Надія відома не тільки як 
спортсменка, а й завдяки своїй соціаль-
ній роботі з дітьми з інвалідністю. МОМ, 
Агентство ООН з питань міграції, пи-
шається тим, що Надія входить до чис-
ла його бенефіціарів, які отримали гран-
ти на розвиток самозайнятості.
Надія взяла участь у програмі МОМ з 
підтримки внутрішньо переміщених 
осіб з Криму та Донбасу та вразливих 
членів громад, що їх приймають. Успіш-
но захистивши свій бізнес-план, вона 
отримала від МОМ в’язальну машину. 
Зараз машина стоїть на почесному місці 
в Надіїному будинку в селі Забережжя, 
де паралімпійська зірка мешкає разом зі 
своїм літнім батьком. Ця машина дозво-
ляє створювати в’язані речі власного ди-
зайну, їх продаж приносить додатковий 
дохід до Надіїної пенсії, що становить 
усього 1500 гривень. «Зараз кожен хоче 
мати щось унікальне», ― показує деякі зі 
своїх виробів майстриня, розповідаючи, 
як вона створювала різні візерунки.
«Я отримала травму в 1998, і протягом 
наступних двох років у мене не було 
візка. У той період я почала вчитися 
в’язання та брати перші замовлення. Це 
була тяжка робота, від якої у мене болі-
ли очі», ― розповідає Надія. 
Згодом відбулася подія, що змінила жит-
тя Надії. Вона зустріла місцевих пред-
ставників Мальтійської служби допомо-
ги, які посприяли їй із реабілітацією та 
початком спортивної кар’єри. Школи 
запрошували Надію виступати з моти-
ваційними промовами як знану пара-
лімпійську спортсменку, й після Пара-
лімпійських ігор ― 2010 вона вирішила 
завершити спортивну кар’єру та присвя-
тити себе роботі з дітьми з інвалідністю. 
Спортсменка заснувала благодійну ор-

ганізацію «Світла Надія», що опікується 
120 дітьми з Богородчанського району, 
30 з яких прикуті до ліжка. Екскурсії, май-
стер-класи, засоби гігієни  ―  на все це 
потрібні кошти, і Надія докладає чима-
лих зусиль, щоб знайти фінансування. 
У приміщенні центру є реабілітаційна 
кімната, а тих дітей, які через стан здо-
ров’я не можуть приходити до центру, 
масажист-терапевт відвідує вдома. «Я по-
яснюю батькам, що їхні діти мають пра-
цювати, працювати і ще раз працювати. 
Спорт, яким я займалася, вимагав від мене 
неймовірних зусиль, ―  говорить Надія. ― 
Проблема в тому, що зазвичай батьки жа-
ліють дітей з інвалідністю. А в мене була 
інша ситуація. Моя мама померла, і я розу-
міла, що маю сама давати собі раду».
Ця сильна жінка самостійно піклуєть-
ся про себе протягом багатьох років. 
Нещодавно вона купила додаткове 
обладнання для своєї в’язальної маши-
ни, яке дозволить їй урізноманітнити 
асортимент виробів. Окрім того, вона 
заощаджує кошти для придбання до-
даткових перфокарт, щоб потроху роз-
ширювати свій маленький бізнес.
Проте передусім Надія прагне знайти 
ще дві-три машини, щоб організувати 
майстер-класи для дітей з інвалідністю, 
зацікавлених в отриманні практичних 
умінь. «Діти дорослішають, і коли настає 
час шукати роботу ― їх ніхто не хоче 
брати. Я просто не бачу для них інших 

варіантів, окрім отримання певних про-
фесійних навичок, а надалі ― самозайня-
тості, ― каже Надія, і її очі сяють рішу-
чістю. ― В’язання також дозволить їхнім 
матерям підзаробити й трохи урізнома-
нітнити своє життя, оскільки коли в ро-
дині є дитина з інвалідністю, то мати, як 
правило, повністю присвячує себе догля-
ду за дитиною і не може знайти роботу».

Невдовзі після анексії Криму та початку 
конфлікту на сході України у 2014 році 
МОМ, Агентство ООН з питань міграції, 
почало надавати гранти внутрішньо пе-
реміщеним особам (ВПО) на покращення 
можливостей для професійного навчан-
ня, самозайнятості та мікропідприємни-
цтва. Пізніше, щоб запобігти виникнен-
ню напруги між місцевим населенням та 
ВПО, програму розширили, включивши в 
неї й уразливих членів місцевих громад. 
Станом на травень 2018 року на конкур-
сних засадах було виділено майже 7 тис. 
мікрогрантів. Мета програми ― надати 
нові можливості для самозабезпечення 
та самозайнятості внутрішньо перемі-
щеним особам та мешканцям регіонів, 
які зазнали наслідків конфлікту. Завдяки 
грантам на самозайнятість та мікропід-
приємництво, вимушені переселенці та 
члени громад, що їх приймають, відкри-
вають новий або розширюють уже на-
явний бізнес, здобуваючи фінансову ста-
більність та економічну незалежність.

МОМ змогла підтримати Надію завдяки фінансуванню  
від Посольства Великої Британії в Україні

МРІЇ НАДІЇ 
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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 ї ї країн-членів.

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

Бюро з питань 
населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту 
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