
Різке падіння температури повітря на 
сході України наражає на небезпеку 
сотні тисяч найуразливіших людей, 
постраждалих від конфлікту. Тільки 
в контрольованих урядом районах 
Донецької та Луганської областей, у 
населених пунктах, що розташовані 
поблизу лінії розмежування, близько 
70 тис. людей відрізані від базових 
послуг через пошкоджену дорожню 
інфраструктуру і страждають від не-
захищеності. Більше ніж 40% із них 
становлять літні люди, а 13% домо-
господарств мають у своєму складі 
осіб з інвалідністю.
Вірі Семенівні 82 роки. Вона, її син 
Іван та правнук Ярослав живуть у 
селі за 70 кілометрів від Донецька.
Батьки Ярослава покинули село в 
пошуках роботи, і тепер правнук є 

сенсом життя і для Віри, і для Івана. 
«Добре, що люди похилого віку не 
залишаються геть покинутими», – 
сказав Іван, коли МОМ доставила їм 
вугілля для обігріву будинку.
Цієї зими МОМ надасть різноманітну 
гуманітарну допомогу понад 40 тис. 
людей по обидві сторони лінії роз-
межування, які постраждали від кон-
флікту так само, як Віра Семенівна.
Діяльність МОМ є можливою зав-
дяки фінансуванню від Цивільного 
захисту та гуманітарної допомоги 
Європейського Союзу, Бюро Дер-
жавного департаменту США з пи-
тань народонаселення, біженців 
та міграції, Швейцарської агенції 
з розвитку та співробітництва та 
Центрального фонду ООН із реа-
гування на надзвичайні ситуації.  

ІЗ НАСТАННЯМ ЗИМИ  
МОМ ДОПОМАГАЄ ЛЮДЯМ 
НА СХОДІ УКРАЇНИ

Літня жінка, яка проживає в зоні конфлікту на сході України, 
отримує вугілля від МОМ

• Загальна кількість 
внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО)  
з Криму та сходу України 
становить 1 427 211,  
за даними Міністерства 
соціальної політики  
на 2 грудня 2019.

• Iз 2014 року МОМ допо-
могла понад 463 тис. 
вразливих ВПО та людей, 
що зазнали наслідків кон-
флікту у 24 областях.

• 20 листопада 2019 року 
у присутності Президен-
та України Володимира 
Зеленського після завер-
шення будівельно-ре-
монтних робіт було 
відкрито пішохідний 
міст на пропускному 
пункті в’їзду-виїзду в 
Станиці Луганській. 
Реконструкція мосту 
розпочалася 2 вересня 
після демонтажу укріп-
лень по обидва боки 
лінії розмежування.

• 

• Станом на початок 
грудня, План гумані-
тарного реагування 
2019 профінансовано  
на 50%.
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Більше від 12 тис. людей, які прожи-
вають на неконтрольованих урядом 
територіях Донецької та Луганської 
областей, будуть забезпечені вугіл-
лям. В середньому місцевим сім’ям 
потрібні три тонни вугілля для обі-
гріву оселі в зимовий період, щоб 
підтримувати температуру +18 °С у 
своїх домівках, особливо в найсу-
воріший час зими, коли на вулиці 
–20 °С. Середня ціна трьох тонн 
вугілля на ринку становить щонай-
менше 119 доларів США. Ця сума є 
непідйомною для переважної біль-
шості найвразливіших домогоспо-
дарств із доходом, який не переви-
щує 77 доларів США.
Крім того, близько 6 тис. людей, які 
проживають на неконтрольованих 
урядом територіях, отримають зи-
мові набори, що включають теплі 
ковдри, постільну білизну, подушки 
та рушники. Члени 1 тис. домогос-
подарств, які проживають у відда-
лених районах без доступу до газу, 
отримають електричні обігрівачі. 
МОМ також проводитиме ремонт-
ні роботи в понад 30 геріатричних 
центрах та центрах для людей з ін-
валідністю, лікарнях та інших соці-
альних установах, розташованих на 
неконтрольованих урядом територі-
ях. Ремонтні роботи включатимуть 
теплоізоляцію, відновлення покрі-

вель, лагодження систем опален ня, 
каналізації та во допостачання.
Близько 2 тис. найуразливіших людей 
з інвалідністю, людей похилого віку, 
одиноких батьків та сімей з трьома 
та більше дітьми, які проживають по-
близу лінії розмежування на контро-
льованих урядом територіях, отри-
мають безумовну грошову допомогу 
від МОМ, що дозволить придбати 
зимовий одяг та взуття, предмети 
гігієни, ліки, продукти харчування, 
сплатити за опалення та комунальні 
послуги тощо. Кожен бенефіціар що-

місяця протягом трьох місяців отри-
муватиме близько тисячі гривень.
«МОМ є одним із провідних нада-
вачів допомоги тим, хто найбільше 
постраждав від конфлікту по оби-
дві сторони лінії розмежування. З 
початку конфлікту в 2014 році ми 
надали гуманітарну допомогу по-
над 160 тис. людей на сході Украї-
ни, і ми готові продовжувати нашу 
діяльність, рятуючи людські життя, 
оскільки потреби залишаються го-
стрими», – сказав Ан Нгуєн, Голова 
Представництва МОМ в Україні.

http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_14_ukr_web.pdf

Шукаєте дані про добробут,  
працевлаштування, доступ до соціальних  
послуг та наміри переміщення ВПО? 

Ознайомтеся з останнім випуском дослідження Національної системи 
моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, 
підготовленим за фінансування Бюро Державного департаменту США з 
питань народонаселення, біженців та міграції (PRM), на нашому веб-сайті: 
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В Опитному, що на лінії розмежування, залишилося всього  
кілька десятків мешканців. Вони живуть без електропостачання 
вже понад п’ять років
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«Мама розповідала, що я коли був 
маленький, завжди копирсався в 
землі. Та й взагалі кажуть, що росли-
ни заспокоюють. Вийдеш собі в са-
дочок, посидиш трохи на гойдалці, 
і на душі краще стає, — розповідає 
колишній «морський котик», гран-
тер проекту МОМ із реінтеграції 
ветеранів Андрій Дробіт. — Коли 
людина 24 години на добу й сім днів 
на тиждень постійно напружена й 
проживає в такому стресі рік чи пів-
тора, дуже хочеться спокою».  
На його подвір’ї в селі попід Льво-
вом — дві теплиці загальною пло-

щею 500 кв. м, перед хатою виши-
кувалися рівними рядками понад 
5 тис. саджанців туй. «Тут завжди 
садили картоплю, але я нарешті пе-
реконав батьків, що це марна трата 
часу та грошей. Треба вирощувати 
щось, що потребує меншого догля-
ду, а прибуток приносить достат-
ній. Тоді ми за виторг купимо і бу-
ряка, і бульби скільки треба». 
Андрій за освітою радіомонтер і 
контролер радіоелектронної апа-
ратури та приладів. Утім, він не 
знайшов роботу за фахом, тож зде-
більшого працював на будівництві в 

Україні й за кордоном, мав власний 
бізнес із продажу дверей та вікон. 
У 2013 році поїхав працювати до 
Росії, звідки повернувся із почат-
ком протестів на Майдані. У 2015 
розпочав військову службу в складі 
73-го морського центру спеціаль-
них операцій, понад рік виконував 
завдання на сході України. Після 
повернення додому хотів знову за-
робляти будівництвом, але здоров’я 
було підірване: «Доводилося спати, 
де нічка застала, — і в снігу, і в бо-
лоті. По десять днів жили з рюкза-
ком, який важив 40–50 кг». 

«МОРСЬКИЙ КОТИК» МРІЄ 
ПРО ЛАВАНДОВІ ПОЛЯ

«Цей рік у нас видався дуже насиченим, засадили маже всі ділянки, що маємо», – каже Андрій
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Андрій вирішив зайнятися тим, що 
йому до душі. Як ветеран, отримав 
ділянку поруч із батьківською хатою 
і кілька тижнів разом із батьком роз-
чищав ї ї від чагарників. Надихнув-
шись досвідом побратима Миколи 
Стецьківа, відомого власника полу-
ничної плантації, хотів і собі виро-
щувати полуницю. Першу теплицю 
зводили разом із батьком. «Осінь 
була, болото, — сміється Андрій. — 
Люди йдуть і запитують: «То що, 
теплицю під квіти будуєте?» Один 
сусід, другий, третій так запитав, і 
поки до весни дійшло, ми вирішили, 
що таки треба вирощувати квіти». 
Улітку в теплиці квітнули саджан-
ці ірландської троянди еустоми, 
розсаду якої Андрій замовляв аж у 
Голландії. Спершу справи зі збутом 
дорогої у вирощуванні квітки йшли 
не дуже добре, але після того, як 
сюжети про Андрія вийшли на те-
лебаченні, з’явилися гуртові покуп-
ці й бізнес налагодився. 
Згодом Андрій побудував іще одну 
теплицю, і з лютого почав вирощува-
ти в ній салат. «Ночі не спали, бо тре-
ба було опалювати теплицю. Дванад-
цята година, друга, третя ночі, а ти 
підкидаєш паливо в котел. Ну нічого, 
виросла салата: і зелена, і червона». 
Після закінчення салатного сезо-
ну знайомий підказав Андрію, що 
варто посадити огірки, й допоміг із 
розсадою. Зростають огірки в осо-
бливих умовах. Котел, тепловен-
тилятори, до 500 м теплої підлоги, 
закопаної в землю, щоб рослини 
«тримали ноги в теплі», а ще уте-
плення зі спеціальним наповнюва-
чем і обшивкою — Андрій пиша-
ється своїм сонячним вегетарієм. 
Каже, допомогли його знання як 
електромонтера й фахівця з будів-
ництва. Чогось навчився з роликів 
на YouTube, щось підказали друзі: 
«Немає нічого страшного, потріб-

но просто пробувати. Ну помилив-
ся, ну буває. Зрозумів, у чому по-
милка й як треба робити». 
Андрій з дружиною виховують двох 
доньок і зокрема з цієї причини виро-
щують усе за органічними технологія-
ми. «Нам не так важливий бізнес, як 
те, щоб наші діти не потруїлися», — 
каже Андрій. Разом із партнерами 
він також займається озелененням 
ділянок, обрізкою садів, доглядом за 
газонами. Мають інтернет-сторінку з 
продажу декоративних рослин, яка 
наступного року допоможе продава-
ти ті самі туї, що ростуть перед бать-
ківською хатою, — коли вони дорос-
туть до півметра й більше. 
Ще один бізнес на майбутнє для Ан-
дрія — це лаванда, якою він засадив 
одну з теплиць. Каже, йому дуже по-
добається запах. Наступного року 
планує також висадити лавандові 
кущі у відкритий ґрунт і створити фо-
тозону для агротуризму. Для догляду 
за цим «куточком Франції» вже все 
є: як грант від МОМ на кошти Євро- 
союзу Андрій отримав газонокосар-

ку, секатори й інший завжди необхід-
ний дрібний садовий інвентар. 

Фінансований Євросоюзом проект 
МОМ з реінтеграції ветеранів три-
ває із січня 2019 до червня 2020 року 
і впроваджується в трьох пілотних 
областях: Київській, Дніпропетров-
ській та Львівській. У рамках проек-
ту передбачено підтримку заходів 
соціального згуртування: спортивних 
змагань, майстер-класів, круглих сто-
лів із представниками місцевої влади. 
Кваліфіковану психологічну допомогу в 
рамках проекту надають фахівці, які 
пройшли підготовку з роботи з вете-
ранами та членами їхніх родин. Ще 
одним компонентом проекту є тре-
нінги та гранти на підтримку кар’єр-
ного розвитку та самозайнятості 
ветеранів. Так, гранти до 400 євро 
на професійну освіту, перекваліфіка-
цію або підвищення кваліфікації буде 
надано 400 ветеранам, що пройдуть 
конкурсний відбір. Стільки ж ветера-
нів отримають гранти розміром до  
1 000 євро на розвиток власної справи.

Андрій із обладнанням, наданим МОМ
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ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

2 ГРУДНЯ 2019

1 427 211
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 2 грудня 2019

441 197
Люди, які отримали 
гуманітарну  
допомогу

17 239  
Люди, які  
отримали  
допомогу із 
самозайнятістю

5 264 
 

Люди, які  
отримали сприяння  
в рамках проектів  
з розвитку громад

463 750
Вимушені переселенці та люди, що  
зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

137 389
29%

чоловіки

211 780
46%

жінки

114 581
25%
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  
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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.

«Коли ти несеш людину, яка не може самотужки 
піднятися в гори, у тебе з’являються сили і підне-
сення», – розповідає ветеран і альпініст зі Львова 
Віктор Баранник. У листопаді львівські активісти 
піднялися на гору Параска (1 268 м) й допомогли 
здійснити сходження ветерану, який отримав пора-
нення на Донбасі. Спеціальний візок, який дозволяє 
людям з інвалідністю дістатися вершин, було при-
дбано МОМ за фінансування Європейського Союзу 
в рамках спільного проекту з реінтеграції ветеранів.
«Сходження в гори для ветеранів, і особливо для 
людей з інвалідністю – це можливість подолати і 
зовнішні, і внутрішні бар’єри. Це спілкування. Для 
тих, хто везе візок, це шалена групова робота. Як 
для тих, хто допомагає, так і для тих, кому допо-
магають, це круте піднесення», – каже Віктор Ба-
ранник.

МОМ ТА ЄС ДОПОМАГАЮТЬ ВЕТЕРАНАМ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ ПІДКОРЮВАТИ ВЕРШИНИ
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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 23 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 600 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
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