
ГРАНТЕРИ МОМ 
ПРЕДСТАВИЛИ 
СВОЮ ПРОДУКЦІЮ 
НА ПРОВІДНОМУ 
ЯРМАРКУ КИЄВА
П’ятдесят мікропідприємців, котрі отримали 
підтримку МОМ у рамках програми для вну-
трішньо переміщених осіб та людей, що за-
знали наслідків конфлікту, виставили свої това-
ри на популярному фестивалі «Вулична їжа», 
який пройшов у столиці 13–14 жовтня.  Ф
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• Загальна кількість  
внутрішньо переміщених  
осіб (ВПО) з Криму та сходу 
України становить 1 521 444,  
за даними Міністерства  
соціальної політики  
на 22 жовтня 2018. 

АКЦЕНТИ

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

1 521 444
Загальна кількість переселенців 
в Україні за даними Мінсоцполітики 
від 22 жовтня 2018

280 846
Вимушені переселенці та люди, 
що зазнали наслідків конфлікту, 
які отримали допомогу МОМ

89 132
32%

чоловіки

129 058
46%

жінки

62 656
22%
діти

260 720
Люди, які отрима-

ли гуманітарну 
допомогу

15 940
Люди, які отримали 

допомогу із 
самозайнятістю

4 186
Люди, які отримали 
сприяння в рамках 

проектів з розвитку громад
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© 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.

Бюро з питань 
населення, біженців 

та міграції 
Держдепартаменту США

Європейський
Союз

Від 
народу Японії

• МОМ надала допомогу  
понад 280 000 уразливих  
ВПО та постраждалих від конфлікту 
людей у 24 регіонах України.

• Станом на 23 жовтня План гуманітарно-
го реагування для України на поточний 
рік було профінансовано на 31%.

• Із січня 2017 по жовтень 2018  
у зоні конфлікту на сході України 
було зафіксовано 57 випадків по-
шкодження навчальних закладів, що 
безпосереденьо торкнулося майже  
5 600 дітей, повідомляє Офіс ООН 
із координації гуманітарних питань.
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Зазвичай подія збирає понад 15 000 
гостей, які приходять сюди поласува-
ти й купити сувеніри ручної роботи. 
Грантерам МОМ, що продавали на яр-
марку мед, шоколад, печиво, натураль-
ні йогурти, косметику, гончарні вироби, 
іграшки та сумки власного виробни-
цтва, організатори ярмарку надали тор-
гові місця безкоштовно.
Від початку кризи в 2014 Агентство 
ООН з питань міграції допомогло 
понад 8 000 ВПО та людей, що за-
знали наслідків конфлікту, відкрити 
власний бізнес або стати самоза-

йнятими. І майже вдвічі більше лю-
дей пройшли тренінги з бізнесу та 
кар’єрного розвитку, організовані 
Представництвом МОМ в Україні.
Агентство ООН з питань міграції 
також започаткувало Національну 
платформу бізнес-взаємодії – онлайн- 
та офлайн-ресурс, який об’єднує до  
4 500 підприємців з-поміж ВПО та 
членів місцевих громад, сприяючи 
їхній співпраці, розбудові бізнесу та 
створенню нових робочих місць.
«Конфлікт тягнеться вже п’ятий рік, 
створюючи масштабні проблеми для 

української економіки та відбираючи 
величезні ресурси. У цих умовах залу-
чення донорів та міжнародних спіль-
нот залишається надважливим для 
того, щоб задовольняти потреби міль-
йонів постраждалих людей, – зазначає 
Голова Представництва МОМ в Україні 
д-р Томас Лотар Вайс. – Водночас роль 
громадянського суспільства та бізнесу 
в інтеграції ВПО є незаперечною. Ми 
глибоко вдячні бізнес-партнерам, котрі 
долучаються до ініціатив із соціальної 
відповідальності, спрямованих на під-
тримку вразливих мігрантів в Україні».
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Посол США в Україні Марі Йовано-
вич відвідала постраждалі від кон-
флікту райони Донецької та Луган-
ської областей. Під час візиту вона 
зустрілася з переміщеними особа-
ми, місцевими жителями та людьми, 
які перетинають лінію розмежуван-
ня. Посол Йованович також обгово-
рила ситуацію в регіоні з місцевими 
органами влади та гуманітарними 
організаціями. Зокрема, вона від-
відала Станицю Луганську, єдиний 
контрольний пункт в’їзду-виїзду в 
Луганській області, який працює 
лише в пішохідному режимі. 
«Мене вразила діяльність МОМ, 
Агентства ООН з питань мігра-
ції, УВКБ ООН, Агентства ООН 
у справах біженців, Міжнародно-
го комітету Червоного Хреста та 
місцевих організацій, які надають 
допомогу українцям на передовій 
конфлікту. США пишаються тим, 
що підтримують їхню роботу», – 
сказала Посол Йованович після ві-
зиту до Станиці Луганської.
У Краматорську Марі Йованович зу-
стрілась із бенефіціарами проекту 
грошової допомоги МОМ, котрий фі-
нансується США, та з особами, яким 
Представництво МОМ в Україні на-
дало підтримку із самозайнятістю та 
мікропідриємництвом.
Ірина, одинока мати трьох дітей (на 
фото ліворуч), переїхала з Красного 
Луча Луганської області до Крама-
торська у 2014 році. Жінка оренду-
вала місце на ринку, поставила влас-
ний холодильник і почала продавати 
фаст-фуд. Завдяки гранту МОМ Іри-
на планує відкрити пельменну і в 
такий спосіб розраховує збільшити 
свій дохід.

ПОСОЛ США ЗУСТРІЛАСЯ  
З БЕНЕФІЦІАРАМИ МОМ НА СХОДІ 

В Олени (на фото друга зліва), 
мешканки Північного, що біля То-
рецька, також троє дітей. Її скром-
ні доходи складаються із соціаль-
них виплат, які вона отримує після 
втрати чоловіка, та маленької зар- 

платні, яку вона заробляє, приби-
раючи в місцевій медичній устано-
ві. Отримавши грошову допомогу 
від Представництва МОМ в Україні, 
Олена змогла зробити ремонт у 
дитячій кімнаті.
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Обстріли Донецька в червні 2014 
року змусили Тетяну та ї ї чоловіка 
виїхати з міста з новонародженою 
дитиною. Це було болісним рішен-
ням для дослідниці та експертки зі 
штучного інтелекту: тоді ї ї батько 
помирав від раку, але безпека ма-
ленької Марії була пріоритетом.
Ще за рік до цих трагічних подій 
Тетяна була цілком щаслива. Вона 
самостійно виховала та поставила 
на ноги двох дочок. А потім зустрі-
ла Володимира – батька-одинака 
з двома синами. Тетяна та Воло-
димир закохалися й одружилися. 
Вони чекали на дитину, аж тут їхній 
світ перевернувся з ніг на голову.
«У мене була наукова робота, я чита-
ла лекції та мала приватні заняття, – 

ЖИТТЯ ТРИВАЄ
МАТИ ЧОТИРЬОХ ВИХОВУЄ ДІТЕЙ  
ТА КЕРУЄ ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ
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згадує Тетяна. – Я не жила в роз-
кошах, проте могла дозволити собі 
все необхідне».
«Через місяць після народження 
Марії ми переїхали в Мирноград, 
де мій чоловік працював на шахті 
і мав приватний будинок з базо-
вими умовами. Ми взяли одяг для 
Марії, дитяче крісло та ліжечко. 
Цьому ліжку вже більше 23 років! 
Мої дві старші доньки виросли в 
ньому, а потім усі мої друзі вико-
ристовували його для своїх дітей».
Збираючись поспіхом, Тетяна зо-
середила увагу на потребах ново-
народженої дочки. «Зі своїх речей 
я взяла тільки запасну нижню бі-
лизну, шорти і блузку. Ми думали, 
що повернемося в Донецьк через 
місяць-два... Звичайно, ми не сум-
нівалися, що повинні взяти з со-
бою ліжечко».
Перші місяці були тяжкими. На 
шахті, де працював Володимир, 
затримували заробітну плату, а во-
допостачання міста було відклю-
чене майже на півроку. Відсутність 
предметів першої необхідності 
та невтішний стан здоров’я бать-
ка, який стрімко погіршувався, 
змусили Тетяну почати купувати 
підгузки онлайн і перепродавати 
їх за роздрібними цінами. Проте 
підприємницькій діяльності було 
покладено край, коли ї ї «біз-
нес-партнер» раптово зник з усіма 
відкладенними грошима та кошта-
ми, що були позичені у друзів. 
«Я зрозуміла, що мені доведеться 
все починати з нуля. У мене була 
тяжка депресія; якби не моє немов-
ля, я навіть не знаю, як би я вижила. 

Я відчувала, наче в мене забрали все 
моє життя», – сказала вона.
«Тоді мені якимось чином вдалося 
зібрати себе до купи. Я отримала 
соціальні виплати та інвестувала їх 
у предмети гігієни для подальшо-
го продажу. Я орендувала магазин, 
який у той час не опалювався. Мій 
чоловік працював на шахті з 6 ран-
ку до 4 години дня, а я працювала 
в магазині, поки моя дитина спала 
на стільчику».
Наразі Тетяна є власницею двох не-
великих магазинів, в яких працюють 
чотири інші переселенки. Частину 
обладнання для бізнесу вона отри-
мала завдяки проекту МОМ, фінан-
сованому Європейським Союзом. 
Деякі товари Тетяна віддає на бла-
годійну допомогу вразливим місце-
вим жителям. Дитяче ліжечко також 
стало у пригоді: у пари народилася 
ще одна донька вже після того, як 
вони оселилися в Мирнограді. 

«Я вкладаю всю енергію у свій 
бізнес. Коли я була вагітна моєю 
четвертою донькою, Олексан-
дрою, я регулярно заходила до 
інших магазинів, намагаючись 
навчитися кращої викладки това-
рів,  – розповідає Тетяна. – Разом 
з Володимиром ми облаштовували 
наш другий магазин, а Олександра 
народилася через тиждень після 
його відкриття».
Крихітка Олександра замінила Ма-
рію в ліжечку, яке стало символом 
відродження та наполегливості.
«Мої найкращі спогади пов’язані з 
цим ліжечком. Воно було придба-
не в 1995 році в магазині вживаних 
товарів, – розповідає Тетяна. – У 
ньому виросли мої три донечки, 
і тепер воно належить четвертій. 
Ви бачите, що воно виглядає вже 
трохи «втомленим», тому що я пе-
ресуваю його за собою по всьому 
будинку разом із дитиною».
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Ця історія є частиною глобального інтерактивного проекту МОМ «Тримаємося/Holding 
On», який відзначає 20-річчя затвердження Керівних принципів ООН з внутрішнього 
переміщення. Проект розповідає історії внутрішньо переміщених осіб через призму 
речей, які мають для них особливе значення. Читайте та дивіться більше історій з 
України та інших країн на http://holding-on.iom.int.
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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. 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 зіткнення, 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 нерегульованою 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 22 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 500 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 її країн-членів.

Від  
народу Японії

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

Європейський 
Союз Бюро з питань 

населення, 
біженців та міграції 
Держдепартаменту 
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