
Від пелет до програмного забезпе-
чення – підприємці, підтримані МОМ, 
розвивають свій бізнес та створюють 
нові робочі місця по всій Україні. 
МОМ є одним із основних надавачів 
грантової допомоги на підтримку са-
мозабезпечення вразливих груп насе-
лення та людей, які постраждали від 
конфлікту. Починаючи з 2014 року, 
організація підтримала більше 10 тис. 
ВПО та членів приймаючих громад 
шляхом надання негрошових грантів 
на професійну освіту, самозайнятість 
та мікропідприємництво. 
Цієї осені МОМ підсумовує резуль-
тати проекту зі зміцнення економіч-
ного потенціалу, впровадженого в 
24 областях України за фінансування  

Німецького Банку Розвитку KfW, що 
діє від імені Уряду Німеччини.
Протягом кількох останніх років, чис-
ленні дослідження, зокрема дані Наці-
ональної системи моніторингу МОМ, 
свідчать, що основними передумовами 
для успішної інтеграції ВПО в нові при-
ймаючі громади є наявність стабільно-
го доходу та постійної роботи.
Мета МОМ – не лише підтримати ВПО 
у їхньому прагненні отримувати по-
стійний дохід, а і сприяти інтеграції цих 
людей в громади, що їх приймають. 
Отримавши допомогу від МОМ на 
започаткування або розвиток бізнесу, 
грантери проекту МОМ, фінансовано-
го Урядом Німеччини, створили більше 
2 тис. нових робочих місць.

МАЛІ КРОКИ ДО 
ВЕЛИКОГО УСПІХУ

Після переїзду до Харкова Оксана кардинально змінила  
сферу діяльності. Вона досягла успіхів у новій  
для себе галузі завдяки підтримці МОМ

• Загальна кількість 
внутрішньо 
переміщених  
осіб (ВПО) з Криму  
та сходу України 
становить 1 410 615,  
за даними Міністерства 
соціальної політики  
на 23 вересня 2019.

• Середній дохід  
ВПО на місяць 
становить 3 039 грн, 
за даними опитування 
МОМ, проведеного в 
квітні–червні 2019 року. 

• МОМ допомогла 
понад 428 тис. 
вразливих ВПО та 
людей, що зазнали 
наслідків конфлікту, 
у 24 областях  
із 2014 року.

• Із середини травня по 
середину серпня УВКПЛ 
ООН задокументувало 
68 жертв серед 
цивільного 
населення  
(35 чоловіків, 24 
жінки, 3 хлопчики та 
6 дівчаток), із яких 
восьмеро загинули 
та 60 отримали 
поранення. Це на 51% 
більше, ніж за період 
із середини лютого 
до середини травня 
поточного року.
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Цього місяця ми би хотіли поділитися 
з вами яскравими історіями ВПО, яким 
МОМ допомогла розпочати власний 
бізнес у Харківській області. 

Олександру 45, і майже все жит-
тя він присвятив електроніці. У 2014 
році луганська науково-дослідницька 
лабораторія, в якій він пропрацював 
багато років, припинила своє існу-
вання, а її співробітники розбіглися 
по всьому світу. Олександр із дружи-
ною й трьома дітьми тоді виїхав до 
Одеси, а потім до Харкова.
«Якщо ви робите софт, то вам лег-
ше, – розповідає Олександр. – Пра-
цюєте з будь-якого куточку світу, і 
все, що вам треба – це ноутбук. У 
мене старший син такий: програ-
мує і вже заробляє втричі більше за 
мене. Я ж розробляю не тільки про-
грамне забезпечення, а й «залізо» 

під нього, тут потрібна майстерня й 
особливе обладнання». З Луганська 
дослідникові вдалося вивезти тільки 
комп’ютер і кілька жорстких дисків, а 
все устаткування довелося купувати 
заново. Проект МОМ став дуже до-
речним: захистивши свій бізнес-план, 
Олександр отримав цифровий осци-
лограф, мікроскоп, ноутбук та інше 
обладнання для виготовлення плат.
В Олександра широке коло інтересів, 
але, здається, найменше його ціка-
вить власне бізнес: шкода витрачати 
безцінний час на маркетинг і просу-
вання. Тож зазвичай Олександр ро-
бить пілотну партію виробів, а потім 
передає зацікавленим клієнтам фран-
шизу на їх масове виробництво. По-
шукові маячки і системи відстежен-
ня автомобілів, системи стеження 
за вітром і Face ID для «розумного 
дому», системи управління сонячни-

ми панелями – уже реалізовано без-
ліч успішних проектів, а задумок на 
майбутнє ще більше.

Оксана виробляє деревні пелети  – 
гранули з деревного пилу, які вико-
ристовують для опалення як альтерна-
тиву газу, вугіллю або дровам.
Разом із чоловіком і двома дітьми 
Оксана перебралася в Харків із То-
рецька у 2015 році. «Молодший на-
родився в березні 2014 року. У доне-
цький пологовий будинок ще встигли 
проскочити нормально, а забирали 
нас уже під обстрілами. Нам вистачи-
ло трьох обстрілів, і третій був най-
страшнішим, – розповідає Оксана, – 
прямо навколо нас гинули люди. Ми 
схопили дітей, документи і втекли».
У Торецьку їхнім сімейним бізнесом 
було виготовлення металопластико-
вих вікон, але вивезти обладнання 

бенефіціарів пройшли 
тренінги з самозайнятності, мікро- 
підприємництва та розвитку бізнесу

3 509 1 753
члени  

місцевих 
громад

1 756
ВПО

50% 50%

1 725
чоловіки

1 784
жінки

49%51%

бенефіціарів 
отримали гранти

2 155 1 054
члени  

місцевих 
громад

1 101
ВПО

49%51% 49%51%

1 047
чоловіки

1 108
жінки

Типи грантів

50
розвиток 
бізнесу

до 5 000 євро

9%
70%
1,153

самозайнятість
до 650 євро

952
мікропідприємництво 

до 2 500 євро

21% Сфери діяльності бенефіціарів

виробництво

21% 8%
сільське 

господарство

послуги

63%
торгівля

8%
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не вдалося, та й конкуренція у цій 
сфері в Харкові набагато вища. 
Спочатку чоловік спробував влаш-
туватися найманим працівником, 
але зарплату платили через раз, 
так родину не прогодуєш. Стали 
шукати ідеї для власного виробни-
цтва, побачили, що газ дорогий, а 
з вугіллям і дровами бувають про-
блеми, прочитали про пелети – і 
наважилися. Узявши участь у про-
екті МОМ, отримали кулер-гра-
нулятор, який значно підвищив 
виробничі потужності і забезпе-
чив належний рівень пожежної 
безпеки. Сьогодні в підприємства 
налагоджене постачання сирови-
ни з деревообробних компаній, 
є постійні клієнти і вже працює 
один найманий працівник. Бізнес 
потроху розширюється, Оксани-
ними пелетами вже навіть цікав-
ляться замовники з Євросоюзу.

Близько третини Олександрових розробок стосуються альтернативної енергетики 

«Дедалі більше господарств переходять на пелету, і справа не 
тільки в ціні, — розповідає Оксана. — Пелета значно екологічніша 
за вугілля, а золу від неї можна використовувати як добриво»
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Щороку наприкінці серпня тради-
ційно більша частина світу готуєть-
ся до першого вересня, купуючи 
зошити та шкільну форму. Попасна, 
яка розташована всього за чотири 
кілометри від лінії розмежування, 
також потрапила у цей вир перед-
шкільної лихоманки. Окрім тради-
ційних для цієї пори проблеми, з 
якими стикаються батьки – додат-
кові витрати, новий режим дня, – 
сім’ям зі сходу також доводиться 
думати про те, як оминути міни на 
шляху до школи та як не потрапити 
під обстріли під час уроків.
Для Діми цей рік особливий: він 
випустився з дитсадка і, коли ми зу-
стрілися з ним наприкінці серпня, 
збирався до першого класу. Робо-
че місце для першокласника вже 
обладнали: тато переробив старий 
стіл, і тепер він підходить до Діми-
ного зросту. Діма щодня тренував-
ся писати прописи і читати книжки. 
Новенький рюкзак купили заздале-
гідь, ще взимку. Діма час від часу ді-
ставав його з шафи і ходив по дому, 
як справжній школяр. Мама Яна, 
отримавши грошову допомогу від 
МОМ та Бюро з питань населення, 
біженців та міграції Держдепарта-
менту США, одразу пішла в магазин 
і купила Дімі спортивний костюм, 
футболки, джинси і сорочку – ми 
саме потрапили на примірку.
У сім’ї троє дітей: Діма та дві його 
старші сестри. «Дитячі речі зараз 
дорогі, – каже Яна. – Джинси кош-
тують цілих 200 гривень. Мабуть, 
дорослі ще дорожчі, я вже забула, 
коли щось собі купувала… Зате ми 
майже повністю підлатали наш бу-
динок і паркан після обстрілів. 

ПЕРШИЙ РІК ШКОЛИ,  
ШОСТИЙ РІК КОНФЛІКТУ

Діма старанно готувався до школи

Попри труднощі, батьки Діми роблять все від них залежне, 
щоби хлопчику нічого не бракувало для навчання
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ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

2 ЖОВТНЯ 2019

1 410 615
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 23 вересня 2019

406 589
Люди, які отримали 
гуманітарну  
допомогу

17 068  
Люди, які  
отримали  
допомогу із 
самозайнятістю

5 059 
 

Люди, які  
отримали сприяння  
в рамках проектів  
з розвитку громад

428 716
Вимушені переселенці та люди, що  
зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

129 598
30%

чоловіки

196 594
46%

жінки

102 524
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.

У кімнаті дівчат переклеїли шпа-
лери. Лишилося підштукатурити 
кілька слідів від осколків у вітальні, 
і зможемо забути про цей жах».
Яна вже рік як втратила роботу, 
стоїть на біржі праці. Весь вільний 
час вона проводить на городі: су-
сіди, які виїхали з Попасної, доз-
волили обробляти свої ділянки, і 
це допомагає родині прохарчу-
ватися. Янин чоловік щодня хо-
дить на роботу, але його завод 
уже кілька місяців простоює. Ос-
таннього разу він отримав лише 
400 грн. Зібравши заощадження 
та допомогу, отриману від МОМ, 
родина купила мотоблок. Під час 
осінньої оранки вони сподівають-
ся заробити на зиму.

Троє школярів у родині – це серйоз-
ний виклик, особливо в ситуації еко-
номічної нестабільності та небезпе-
ки через військові дії.
Збройний конфлікт триває вже шо-
стий рік, і близько 500 тис. дітей, 
що проживають у 20-кілометровій 
зоні по обидва боки від лінії роз-
межування, потребують допомо-
ги та захисту. Дорогою до школи 
тисячі дівчаток і хлопчиків нара-
жаються на ризики мін, вибухоне-
безпечних залишків війни, а часом 
навіть обстрілів. Протягом друго-
го півріччя минулого навчального 
року (січень–травень 2019) щонай-
менше 14 шкіл постраждали від 
обстрілів, що призвели до пошко-
дження приміщень та переривання 

навчального процесу. Психологіч-
на травма та емоційні розлади є 
реальністю для багатьох школярів, 
їхніх батьків та вчителів. 
Із 2014 року МОМ, у рамках своїх 
гуманітарних програм, надала до-
помогу понад 100 тис. дітей, які 
зазнали наслідків конфлікту, та ді-
тей-переселенців. 
В умовах кризи діти дорослішають 
швидше. «Я хочу бути таким же 
дорослим, як мої сестри, що йдуть 
у 9 та 11 клас!», – сказав нам Діма. 
Він переодягнувся, склав новий 
спортивний костюм і сховав його 
в шафу разом із рюкзаком. Діма 
повів нас до саду, де квітнули тро-
янди. Першого вересня він пода-
рував їх своїй першій вчительці.
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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 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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