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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

Як отримати компенсацію за розміщення внутрішньо переміщених 

осіб. 

Розв'язана росією війна досі змушує українців покидати свої будинки й 

переїздити у безпечніші місця. Ті, хто прихистили внутрішньо переміщених 

осіб, можуть отримати компенсацію від держави. 

Для цього необхідно: 

подати заяву в паперовій або електронній формах до органів місцевого 

самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім’я й по-батькові 

кожного з розміщених, додаючи копії документів, що посвідчують їх особу; 

протягом 5 днів органи місцевої влади можуть перевіряти кількість 

переселенців та їхні дані, а також чи безкоштовно вони проживають. 

Отримати компенсацію можуть тільки громадяни України віком від 18 

років, які є власниками житлових приміщень і безоплатно розміщують у них 

ВПО. Розмір грошової допомоги становить 450 гривень за одну особу на 

місяць. 

Додатково інформуємо: в Україні діє проєкт «Там, де вас чекають», 

що допомагає українцям евакуюватися потягом і знайти прихисток. Доступна 

інтерактивна мапа 

(https://public.tableau.com/app/profile/hum6904/viz/free_posel/Dashboard1) з 

вільними місцями в областях. 

Крім цього, для пошуку безкоштовного житла можна скористатись 

платформою «Допомагай» (https://dopomagai.org) або зателефонувати на 

номер «гарячої» лінії 0 (800) 332 238. 

Також за допомогою веб-ресурсу «Прихисток 

(https://prykhystok.gov.ua), обравши опцію «Знайти житло», можна 
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переглянути наявні пропозиції надання безкоштовного житла в усій Україні 

та зв’язатися з його власником. 
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(Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України (https://minre.gov.ua/news/yak-otrymaty-kompensaciyu-

za-rozmishchennya-vnutrishno-peremishchenyh-osib). – 2022. – 24.05). 

 

*** 

Уряд спростив механізм передання дитини, тимчасово 

евакуйованої на територію іншої держави, в сім’ю усиновлювачів 

Уряд врегулював механізм передання дитини, тимчасово 

евакуйованої (переміщеної) на територію іншої держави, в сім’ю 

усиновлювачів. 

Наразі із різних закладів вже евакуйовано понад 6 тис. дітей, з яких 

понад 3,7 тис. дітей – за межі України, в складі сімейних форм виховання 

евакуйовано понад 4 тис. дітей, з них понад 3 тис. дітей за межі України. 

Серед них є діти, рішення про усиновлення яких вже прийнято судом. 

Зокрема, 5 дітей, які перебувають за межами України, усиновлено 

громадянами США та Італії, відповідні рішення суду вже набули законної 

сили. Упродовж двох-трьох тижнів наберуть законної сили судові рішення 

відносно ще 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

усиновлених громадянами США та Італії. 

До прийняття цього рішення усиновлювачі були зобов’язані особисто 

забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій вона виховується, в присутності 

представника служби у справах дітей. В умовах воєнного стану присутність 

представника служби у справах дітей за кордоном для передачі дитини 

усиновлювачам є великою проблемою, тому передбачено передання дитини 

за умови набуття чинності відповідного рішення суду в присутності 

представника консульської установи України. 

Таким чином держава забезпечує реалізацію права тимчасово 

переміщених дітей бути усиновленими (Міністерство соціальної 

політики (https://www.msp.gov.ua/news/21852.html). – 2022. – 24.05). 

https://minre.gov.ua/news/yak-otrymaty-kompensaciyu-za-rozmishchennya-vnutrishno-peremishchenyh-osib
https://minre.gov.ua/news/yak-otrymaty-kompensaciyu-za-rozmishchennya-vnutrishno-peremishchenyh-osib
https://www.msp.gov.ua/news/21852.html
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*** 

25.05.2022 

Міністерство соціальної політики 

https://www.msp.gov.ua/news/21853.html 

Марина Лазебна відвідала Приймаючий центр у Стальовій Волі, в 

якому перебувають українські діти, переміщені внаслідок воєнних дій з 

території України до Республіки Польща 

З першого дня повномасштабної війни Росії проти України Польща 

підставила дружнє, надійне плече українським жінкам, дітям, літнім людям – 

всім, хто рятувався від ракетних ударів Росії по мирним містам України. 

Підтримку і допомогу польського народу українці відчули одразу, адже вже 

24 лютого на українсько-польському кордоні оперативно було організовано 

надання гуманітарної допомоги (їжа, одяг, транспорт, житло). 

Серед українців, зареєстрованих у польській системі PESEL, 47% або ж 

півмільйона - діти. І в фокусі уваги держави Україна в першу чергу 

перебувають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, захист 

їхніх прав та інтересів. 

24 травня в рамках робочого візиту до Польщі та Литви Міністр 

соціальної політики України Марина Лазебна відвідала Польський центр 

з прийому та реєстрації груп українських дітей, переміщених внаслідок 

повномасштабної війни Росії проти України, який розташований у місті 

Стальова Воля та провела зустріч із заступником Міністра родини та 

соціальної політики Республіки Польща Барбарою Соха, посадовими 

особами та керівництвом Центру. 

До цього Центру направляються всі українські групи дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також, діти без супроводу, які 

евакуйовуються з території України через Польщу. Тут дітям надають базову 

допомогу, заповнюють документи, звідси діти вирушають у місця 

перебування по всій Польщі. 
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Марина Лазебна ознайомилась з роботою Приймаючого центру та 

поспілкувалась з працівниками і волонтерами, які забезпечують його роботу, 

в тому числі з працівниками Міністерства соціальної політики України та 

Національної соціальної сервісної служби, які тимчасово там 

перебувають. 

Головним предметом обговорення з польськими колегами було 

питання тимчасової опіки над українськими дітьми, які перемістилися без 

супроводу законного представника або особи, яка наділена таким правом. І 

основна проблема на сьогодні - це діти без супроводу у віці 16-18 років, 

оскільки відповідно до українського законодавства вони мають право на 

вільний самостійний виїзд за межі України, а польське законодавство не 

дозволяє дітям до 18 років подорожувати самостійно. 

Чинне законодавство Республіки Польща передбачає, що інтереси 

дитини, яка перебуває на її території без супроводу дорослої особи і опіку 

над нею, представляє тимчасовий опікун визначений польською стороною. 

Наразі у Приймаючому центрі перебувають 32 підлітків, яким не 

призначено польською стороною тимчасових опікунів. 

Міністр поспілкувалась із ними та переконалась, що підлітки 

забезпечені всім необхідним, перебувають під наглядом фахівців 24\7. Для 

них створені комфортні умови перебування, забезпечено повноцінне 

харчування та активне, цікаве дозвілля. 

Обговоривши з польськими колегами це питання, домовились, що 

українська сторона задля убезпечення в подальшому подібних випадків 

підготує рішення про супровід підлітків 16-18 років через кордон та 

напрацює чіткий алгоритм дій саме щодо підлітків, які опинилися в складних 

життєвих обставинах: від виявлення їхніх потреб до кінцевої стадії 

вирішення їхніх проблем. 

Марина Лазебна також зауважила, що з початку введення в Україні 

воєнного стану 4177 дітей з вразливих категорій були евакуйовані за кордон, 

з них – 2897 дітей до Республіки Польща. Тому для Мінсоцполітики 



7 
 

питання захисту прав та інтересів українських дітей за кордоном є 

надважливим. 

«Наша держава активно працює над тим, щоб забезпечити захист прав 

дітей за кордоном, у місцях тимчасового переміщення, та гарантувати їх 

безумовне повернення в Україну після стабілізації ситуації. Наш обов`язок - 

попередити незаконне переміщення дітей за кордоном та усиновлення без 

дотримання вимог законодавства України. Тому для нас дуже важливо 

підписання двосторонніх меморандумів про захист прав переміщених дітей 

та гарантії їх повернення в Україну», - наголосила Міністр. 

Крім того, Марина Лазебна привернула увагу польської сторони до 

необхідності узгодження окремих питань, які постали за наслідками візиту в 

квітні Моніторингової групи, створеної Координаційним штабом з питань 

захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Зокрема, про відсутність 

процедури обміну інформацією між компетентними органами обох держав. 

В цьому контексті Міністр запропонувала створення, за підтримки 

ЮНІСЕФ, українсько-польського координаційного штабу із захисту прав 

дітей, які тимчасово перемістились з України та залучити до цього штабу 

юристів, психологів, педагогів, соціальних працівників та інших фахівців. 

Наприкінці візиту Марина Лазебна висловила глибоку вдячність 

полякам - справжнім друзям, союзникам і партнерам українського народу. 

«Ми дякуємо Уряду Польщі за безпрецедентні програми підтримки для 

вимушено переміщених українців, за гуманітарну, фінансову та військову 

допомогу. Ми дякуємо народу Польщі за те, що відкрили свої серця для тих 

із нас, кого війна змусила покинути домівку і рятувати життя своїх дітей. Ви 

надаєте прихисток найбільшій кількості українських дітей і сімей з дітьми, 

розділяєте наш біль і смуток. Таку допомогу неможливо переоцінити, і 

український народ дякує польскому суспільству на всіх рівнях», - сказала 

Міністр. 
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*** 

 

25.05.2022 

Міністерство соціальної політики 

https://www.msp.gov.ua/news/21857.html 

Міністри соціальної політики України та Литви обговорили 

програми підтримки тимчасово переміщених українців 

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, під час 

візиту до Литовської Республіки обговорила з Монікою Навіцкене, 

Міністром соціального захисту та праці Литви, умови перебування та 

програми підтримки тимчасово переміщених українців. 

У Литовській Республіці зареєструвались близько 54 тисяч 

тимчасово переміщених громадян України. З них більше 21 тисячі – це 

діти, а переважна більшість дорослих – жінки. 

Після прибуття до Литовської Республіки, громадяни України та члени 

їхніх сімей мають звернутися до Реєстраційних центрів, які відкриті, зокрема, 

у містах Вільнюс, Алітус, Клайпеда, Каунас, Шяуляй. Під час реєстрації 

громадянам України надається детальна інформація щодо умов перебування 

на території Литви, вони також можуть отримати тимчасове житло, харчові 

набори, медичну допомогу, отримати інформацію щодо соціальних виплат. 

Литва надає тимчасово переміщеним з України посвідку на 

тимчасове проживання у Литві з гуманітарних міркувань. Ця посвідка дає 

право на освіту, медичне страхування, право на постійне проживання 

терміном на один рік з можливим продовженням до трьох років, доступ до 

ринку праці, соціальної допомоги на рівні з громадянами республіки. 

Громадяни України можуть влаштовуватись на роботу відразу після 

прибуття до Литви з біометричними паспортами. За інформацією 

Міністерства соціальної політики та захисту праці Литовської республіки, 
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понад 7,6 тисяч громадян України працюють легально у Литві. Це третина 

тимчасово переміщених українців працездатного віку. 

Переміщені українці, які працюють, вже сплатили за цей час понад 3 

мільйона євро податків, тільки у квітні - майже 2 мільйона євро. Середній 

заробіток громадян України у Литві складає близько 900 євро після сплати 

податків. За інформацією Служби зайнятості Литви, понад 8,7 тисяч 

громадян України шукають роботу. 

Українським дітям у Литві гарантується безкоштовне відвідування 

дитячих садків та шкіл. Станом на травень 2022 року литовські школи 

відвідують понад 8 тисяч, а дитячі садки – понад 2,6 тисяч українських дітей. 

Діти отримують безкоштовні обіди у школах, можуть безоплатно 

користуватись громадським транспортом та відвідувати гуртки у 

позашкільний час. 

За безпосереднього сприяння Посольства України у Литві у квітні у 

містах Вільнюс та Каунас розпочала свою діяльність Міжнародна українська 

школа. У деяких школах у Вільнюсі почали факультативно викладати 

українську мову, літературу та історію. 

Зараз опрацьовується питання організації безкоштовних літніх таборів 

в Литві для українських дітей. 

Близько 300 українських студентів безкоштовно продовжили своє 

навчання у вищих навчальних закладах Литви та отримують стипендії у 

розмірі 300 євро. 

Для громадян України організовані безкоштовні курси литовської 

мови. У бібліотеках українці можуть безоплатно отримати читацькі 

сертифікати, доступ до комп’ютерів та бездротового Інтернету, освітніх 

заходів, дитячих сенсорних читань, виставок та інших культурних заходів, 

доступ до настільних та інтерактивних ігор. У багатьох бібліотеках створені 

українські куточки для дітей. 
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У багатьох литовських містах проїзд у громадському транспорті для 

громадян України є безкоштовним, крім того, безкоштовно можна 

подорожувати Литвою потягом. 

Оскільки частина тимчасово переміщених українців вже повертається 

додому, то з травня «Stiprus kartu» організовано безкоштовні автобуси за 

маршрутом Каунас-Львів, Вільнюс-Львів (3-4 рази на тиждень). А з 1 червня 

такі автобуси будуть відправлятися щоденно. 

*** 

26.05.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-zustrilas-z-delegaciyeyu-

upravlinnya-verhovnogo-komisara-oon-u-spravah 

Ірина Верещук зустрілась з делегацією Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців 

Про це Віцепрем'єр-міністр України повідомила у своєму Телеграм-

каналі1.  

"Сьогодні мала зустріч з делегацією Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців на чолі з Кароліною Ліндхольм Біллінг. 

Обговорили соціальні та гуманітарні питання, зокрема фінансову 

підтримку внутрішньо переміщених осіб і розв'язання житлових проблем", – 

уточнила Ірина Верещук. 

Посадовиця щиро подякувала нашим партнерам з ООН за стабільну 

та невпинну допомогу Україні. 

 

 

27.05.2022 

Офіційне інтернет-представництво Президента України 

                                                           
1 Див.:   https://t.me/vereshchuk_iryna/1353 
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https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-proviv-naradu-z-

chlenami-uryadu-ukrayini-75417 

Глава держави провів нараду з членами уряду України 

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з 

членами Кабінету Міністрів щодо актуальних питань діяльності виконавчої 

влади. У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Глави 

держави… 

Окрему увагу було приділено підготовці програми повернення до 

України тимчасово переміщених громадян, зокрема створенню для них 

робочих місць. Було наголошено, що держава має невідкладно повертати 

своїх громадян… 

 

*** 

27.05.2022 

Офіційне інтернет-представництво Президента України 

https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-obgovorila-z-golovoyu-

predstavnictva-yunisef-75397 

Олена Зеленська обговорила з головою Представництва ЮНІСЕФ в 

Україні безпечне повернення дітей до школи 

Перша леді Олена Зеленська провела зустріч з головою 

Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Муратом 

Шахіним. Зокрема, було обговорено відкриття 50 центрів «Спільно» в 

українських містах. Це ініційовані ЮНІСЕФ хаби для сімей з дітьми – 

вимушених переселенців, де можна отримати медичну, психологічну, 

інформаційну допомогу. 

Дружина Президента також розповіла про гуманітарні проекти, 

якими опікується під час війни. Серед іншого, це евакуація онкохворих дітей 

та дитбудинків за кордон, гуманітарна допомога дитячим будинкам в Україні 
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та жителям міст, де точаться бої, запуск програми психологічної допомоги 

українським громадянам, яка стартує за підтримки ВООЗ. 

«Після Першої світової існувало ціле втрачене покоління. Для нас 

важливо не втратити жодного покоління українців. У Другу світову був 

термін «діти війни». Так от, ми повинні налагодити допомогу дітям так, щоб 

вони не асоціювали себе з війною все життя, щоб вони щасливо переросли її 

та подорослішали з мирним світосприйняттям», – розповіла перша леді про 

мету програми психологічної реабілітації. 

 

*** 

27.05.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-zustrilasya-iz-ministerkoyu-

ekonomichnogo-spivrobitnyctva-ta-rozvytku 

Ірина Верещук зустрілася із міністеркою економічного 

співробітництва та розвитку Німеччини 

Опубліковано 27 Травня 2022 року, о 14:03 

Про це Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України повідомила у своєму Телеграм-

каналі2. 

 «Сьогодні мала продуктивну зустріч із федеральною міністеркою 

економічного співробітництва та розвитку Німеччини пані Шульце», – 

дописує Ірина Верещук. 

Під час зустрічі сторони обговорили німецьке фінансування проєктів 

із покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Посадовиця щиро подякувала німецьким партнерам за допомогу в 

такий непростий для всіх час. 

                                                           
2 Див.:   https://t.me/vereshchuk_iryna/1354 
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*** 

27.05.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-

boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-0 

Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ 

та тих, що в оточенні 

Наказом Мінреінтеграції3 затверджено оновлений перелік, на основі 

якого внутрішньо переміщеним особам (ВПО) здійснюватимуть виплати. 

Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом – він регулярно 

актуалізується. 

Станом на 24.05.2022 року в оновлений перелік територіальних 

громад4, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які 

перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додано 8 громад у 

Сумській області. 

Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади 

Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 

громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської 

(51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (8 громад) областей. 

Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за 

посиланням5 на цифровій мапі. 

Тобто, всі ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано 

отримають грошову допомогу від держави. 

Як ми повідомляли, зазначений перелік формується за погодженням 

Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської 

                                                           
3 Див.:   https://www.minre.gov.ua/doc/doc/73 
або нижче 
4 Див.:   https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok.pdf 
5 Див.:   https://map.edopomoga.gov.ua/ 
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міської військових адміністрацій, спираючись на три ключові критерії 

визначення територій. Це: 

території, що є тимчасово окупованими; 

території, що перебувають в оточенні (блокуванні); 

території, на яких тривають активні бойові дії. 

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша 

громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової 

адміністрації (особисто або на «гарячу» лінію) й уточнити інформацію. 

 

*** 

 

28.05.2022 

Міністерство охорони здоров'я України 

https://moz.gov.ua/article/news/oleksandr-komarida-pracjuemo-schob-

ukrainci-jaki-timchasovo-perebuvajut-u-krainah-evropi-mogli-kupiti-ukrainski-

liki 

Олександр Комаріда: Працюємо, щоб українці, які тимчасово 

перебувають у країнах Європи, могли купити українські ліки 

Одна із стратегічних цілей Міністерства охорони здоров’я – щоби 

люди, які тимчасово знаходяться в країнах Європи через війну з росією, 

могли купити там українські ліки, які вони звикли купувати вдома. Це 

відзначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр 

Комаріда. 

«Одна із наших стратегічних цілей – щоби люди, які тимчасово 

знаходяться в країнах Європи, могли купити там українські ліки. Адже ліки – 

це такий специфічний продукт, коли люди можуть не знати назву препарату 

чи діючої речовини, але добре знають, як виглядає упаковка і шукають саме 

її. Однак тут задіяно багато регуляторних механізмів, тому процес не такий 

простий, як нам хотілося б», – зазначив Олександр Комаріда. 
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Реєстрація лікарських засобів в країнах ЄС – дуже складний процес, 

адже зарубіжні ринки себе захищають, а український продукт може стати 

потужним конкурентом на європейському ринку. Це продукт з меншою 

вартістю, але фактично тієї ж якості, як європейські лікарські засоби.  

«Ми постійно зв'язуємося із нашими іноземними партнерами, щоб 

збільшувати експорт з України, шукаємо для них нові ринки, щоб за 

кордоном закуповували українські лікарські засоби так, як це було в час 

активного ковіду. Зараз ми просимо дружні країни допомогти нашій 

економіці, щоб ми могли продавати лікарські засоби за кордон. Наші 

виробники, вже просто змінивши маршрут, відновили експорт до таких країн 

як Казахстан, Узбекистан», – підсумував перший заступник міністра. 

 

 

30.05.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-prav-

ditej-z-chisla-vimushenih-pereselenciv-u-chinadiyivskij-selishchnij-teritorialnij-

gromadi-zakarpatskij-oblasti 

Моніторинг додержання прав дітей з числа вимушених переселенців 

у Чинадіївській селищній територіальній громаді Закарпатській області 

Регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в Закарпатській області Діаною Швардак 

здійснено моніторинг додержання прав дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб у Чинадіївській селищній територіальній громаді. 

Під час моніторингу встановлено, що в ССД наявні Журнали та Книги, 

ведення яких передбачено чинним законодавством. Службою ведеться облік 

дітей, які мають відповідний статус, нерухомого майна дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування. Також встановлено, що відомості про 

дітей вносяться до Єдиної електронної бази даних ЄІАС «Діти». 
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За потреби, внутрішньо переміщеним сім’ям з дітьми надається 

гуманітарна допомога. Всі, хто звертається за такою допомогою, отримують 

необхідні речі відповідно до заявленої потреби, зокрема: сезонний одяг, 

взуття, мийні засоби та засоби гігієни, питну воду, їжу тощо. 

Для забезпечення потреб внутрішньо переміщених дітей вживаються 

наступні заходи: 

- створення належних умов для тимчасового проживання; 

- забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, 

визначених законодавством; 

- діти мають можливість дистанційно навчатись; 

- отримання гуманітарної та благодійної допомоги; 

- надання у разі необхідності медико-психологічної допомоги. 

Повідомлень про внутрішньо переміщених дітей, які стали жертвами 

сексуального, фізичного насильства, зазнали поранень, контузії, каліцтва в 

результаті агресії рф чи звернення від таких осіб не надходили. 

Крім того, здійснюється контроль за станом розміщення сімей з дітьми 

в межах територіальних громад. 

Внутрішньо переміщені діти при зверненні в медичні підрозділи 

закладів охорони здоров’я/лікарів забезпечуються в повному обсязі 

первинною медичною допомогою (огляд лікаря, аналізи та обстеження за 

потреби, скерування до спеціалістів, вакцинація). 

Додержується право на здобуття освіти: діти забезпечені підручниками, 

шкільним приладдям тощо. 

Згідно з наданою селищною радою інформацією, працівниками 

закладів культури для дітей, в тому числі внутрішньо переміщених, 

організовуються культурно-масові заходи, змістовне дозвілля. 

За результатами моніторингу буде підготовлено звіт. 

 

*** 
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30.05.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-prav-

vnutrishno-peremishchenih-ditej-u-kaluskij-specialnij-shkoli-ivano-

frankivskoyi-oblasnoyi-radi 

Моніторинг додержання прав внутрішньо переміщених дітей у 

Калуській спеціальній школі Івано-Франківської обласної ради 

У зв’язку із військовою агресією рф проти України та переміщенням 

дітей із закладів інституційного догляду та виховання у безпечні регіони 

України, моніторингова група у складі регіонального представника 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-

Франківській області Людмили Непийводи та регіонального 

координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Івано-

Франківській області Світлани Дем’янчук з метою перевірки додержання 

прав внутрішньо переміщених дітей здійснила візит до КЗ «Калуська 

спеціальна школа Івано-Франківської обласної ради», куди наразі 

переміщено здобувачів освіти Сєвєродонецького вищого професійного 

училища та Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею 

Луганської області. 

Під час візиту встановлено, що у Калуській спеціальній школі 

перебуває 15 учнів, в тому числі 5 неповнолітніх, з яких 13 учнів із 

Сєвєродонецького ВПУ (2 дитини позбавлені батьківського піклування, 10 

осіб із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 учень із 

багатодітної родини) та 2 учні Рубіжанського ПХТЛ (мають статус дітей, 

позбавлених батьківського піклування). 

Учні прибули до Калуської спеціальної школи 22.03.2022. Наразі з 

дітьми перебуває одна супроводжуюча особа із Сєвєродонецького ВПУ, яка 

має відповідне доручення представляти інтереси здобувачів освіти вказаного 

училища з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та має їхні особові справи. Представництво та захист інтересів 2-х статусних 
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дітей з Рубіжанського ПХТЛ здійснює Служба у справах дітей Калуської 

міської ради. 

Усіх неповнолітніх учнів узято на облік Служби у справах дітей. 

Також усі учні мають довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб та звернулися за виплатою відповідної соціальної 

допомоги. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, здійснюється виплата грошової компенсації за харчування. 

Для учнів створені комфортні умови для перебування та навчання. 

Вони забезпечені 3-разовим харчуванням, одягом, засобами догляду. Всі учні 

навчаються дистанційно у закладах, у яких навчались до евакуації. Мають 

безперешкодний доступ до мережі Інтернет. Медикаментами забезпечені в 

повному обсязі. Також у закладі забезпечено достатній запас продуктів 

харчування, засобів особистої гігієни та предметів першої необхідності. 

З часу прибуття для учнів організовано постійні зустрічі з 

психологами, з представниками БФ «Право на захист», спеціалістами 

Калуського міського центру соціальних служб. 

Також адміністрацією Калуської спеціальної школи вживаються 

заходи щодо захисту дітей та персоналу на випадок надзвичайних ситуацій в 

умовах воєнного стану (розроблено алгоритм дій, проведено відповідні 

інструктажі). 

Водночас під час перевірки встановлено, що є необхідність у 

впорядкуванні документів переміщених дітей/осіб у відповідності до 

Порядку тимчасового переміщення (евакуації) та забезпечення умов для 

перебування на території України, де не ведуться бойові дії, або за 

межами України дітей та осіб, які проживають або зараховані до 

закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове 

перебування, затвердженого постановою Уряду від 27 березня 2022 р. № 

385. 

Крім цього, моніторами з’ясовано, що учням Сєвєродонецького ВПУ з 

березня не виплачується стипендія. 
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Встановлено також необхідність вивчення керівництвом закладу 

питання наявності поблизу інших захисних споруд, які можуть бути 

використані для укриття учнів та персоналу в разі надзвичайної ситуації. 

За результатами моніторингу будуть направлені відповідні 

рекомендації та акти реагування з метою належного захисту прав дітей. 

 

*** 

31.05.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-upravlinnya-

soczahistu-naselennya-kiyivskoyi-rajonnoyi-u-m-poltavi-radi-z-pitan-

zdijsnennya-kontrolyu-za-doderzhannyam-prava-vpo-na-socialnij-zahist-v-

umovah-voyennogo-stanu 

 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко та регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Полтавській 

області Віра Яковенко здійснили моніторинг управління соціального 

захисту населення Київської районної у м. Полтаві ради питань здійснення 

контролю за додержанням права внутрішньо переміщених осіб на 

соціальний захист в умовах воєнного стану. 

За результатами моніторингового візиту визначено напрями подальшої 

спільної роботи у сфері захисту прав ВПО. Під час моніторингового візиту 

проводилось ознайомлення з діяльністю відділу персоніфікованого обліку 

осіб, які мають право на пільги, до функціональних обов’язків якого 

належить забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

Станом на 31.05.2022 року, за даними Єдиної інформаційної бази 

даних про внутрішньо переміщених осіб у Київському районі м. Полтава 

перебуває 18249 осіб (14169 сімей), в тому числі: 9653 – працездатних особи; 
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3828 осіб – діти до 18 років; 953 – особи з інвалідністю та 3784 особи – 

пенсіонери. 

На даний час управлінням соціального захисту населення Київської 

районної у м. Полтаві ради призначено допомогу на проживання 11402 

сім’ям. Ведеться та підтримується в актуальному стані Єдина інформаційна 

база даних внутрішньо переміщених осіб. Управлінням також 

здійснювались виїзди до Бричківського та Тахтаулівського старостинських 

округів Полтавської територіальної громади, шкіл та дитячих садочків 

району. Були охоплені увагою і особи з інвалідністю, до яких з метою 

оформлення необхідних документів здійснювався адресний виїзд працівників 

до місця проживання. 

Станом на 01.05.2022 року, в управлінні соціального захисту населення 

Київської районної у м. Полтаві ради зареєстровано 10 учасників АТО/ООС з 

числа внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасника бойових 

дій. Питання виплати грошової компенсації на придбання житла окремим 

пільговим категоріям осіб перебуває в управлінні соціального захисту 

населення Київської районної у м. Полтаві ради на особливому контролі. 

Здійснюється щомісячний моніторинг та проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота з вказаних питань. 

За результатами моніторингового візиту визначено напрями подальшої 

спільної роботи в сфері захисту прав ВПО. 

 

*** 

 

31.05.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/21871.html 

 

Більше 2 мільйонів внутрішньо переміщених осіб отримали майже 

9 мільярдів гривень допомоги на проживання 

 

https://www.msp.gov.ua/news/21871.html
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Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, 

що протягом квітня-травня на виплату допомоги на проживання 

Мінсоцполітики спрямувало майже 9 мільярдів гривень. В результаті, 

допомогу на проживання отримали більше 2 мільйонів людей. 

Зокрема протягом останнього тижня було перераховано дев`ятий 

транш в розмірі 1,6 мільярдів гривень для виплати допомоги на проживання 

майже 272 тисячам людей. Ощадбанк перераховує ці кошти на рахунки 

людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на 

виплати. 

«Від областей продовжують надходити заявки на фінансування виплат 

за березень-травень по мірі того, як вони опрацьовують отримані заяви від 

людей. Тому в червні ми продовжимо фінансувати людям виплати допомоги 

на проживання за березень-квітень відповідно до заявок, які отримаємо від 

областей. Також ми фінансуємо допомогу на проживання за травень. 

Виплату допомоги на проживання в травні Уряд не скасовував жодній 

категорії внутрішньо переміщених осіб. Надання допомоги на проживання 

передбачено двом категоріям: 

• Переміщеним з територій активних бойових дій, оточених, 

окупованих, заблокованих населених пунктів. 

• Переміщеним, у яких зруйноване житло. 

Але перелік територій, де відбуваються воєнні дії, протягом війни 

змінюється. Подивіться на карти активних бойових дій початку березня та 

зараз. Дякуючи нашим Збройним Силам України, замість 14 областей на 

початку широкомасштабного вторгнення ми маємо сьогодні 300 громад у 8 

областях, де ідуть бойові дії або є окуповані, заблоковані, оточені населені 

пункти. 

Мінреінтеграції за поданням військово-цивільних адміністрацій та за 

погодженням Міноборони регулярно оновлюють перелік таких громад 

відповідно до ситуації на фронті. І всім людям, які перемістились з цих 

громад, держава виплачує допомогу на проживання. 
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Тобто, принцип залишається незмінним: перемістився з території 

активних бойових дій - маєш допомогу на проживання від держави», - 

прокоментувала Марина Лазебна. 

Станом на зараз до переліку територій, на яких ведуться активні бойові 

дії, або які є окупованими, оточеними, заблокованими включено: 

• 6 громад Дніпропетровської 

• 66 громад Донецької області, 

• 61 громаду Запорізької області, 

• 37 громад Луганської області, 

• 22 громади Миколаївської області, 

• 51 громаду Харківської області, 

• 49 громад Херсонської області, 

• 8 громад Сумської області. 

Нагадуємо що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання 

внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах: 

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; 

для інших осіб — 2 000 гривень. 

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на 

доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу 

домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги. 

Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо 

переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але 

є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 

Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема 

через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. 

 

Місцеве самоврядування 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ:  
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Кількість осіб, які планують виїхати з України за кордон – 

зменшилась 

Станом на 24 травня в області прийнято 66 716 вимушено 

перемішених українців. За останню добу розселено майже сотню осіб. 

Найбільше внутрішньо переміщених осіб розселено у Луцькому 

районі (з урахуванням міста Луцьк). 

Варто наголосити, що частина вимушено перемішених громадян 

України  використовують нашу область як транзитну для подальшого 

переміщення в  країни Європи. Для таких громадян місцевими органами 

влади організовані тимчасові місця перебування, надається спальне місце, 

харчування та медична допомога тощо. 

Варто наголосити, що наразі, кількість осіб, які планують виїхати за 

кордон в рази зменшилась. 

Загалом, згідно Єдиної  інформаційної бази даних ВПО в області 

обліковано (ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

(https://voladm.gov.ua/new/kilkist-osib-yaki-planuyut-viyihati-z-ukrayini-za-

kordon-zmenshilas/). – 2022. – 24.05). 

 

*** 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ:  

У Новопразькій громаді відновлюють багатоквартирний будинок 

для переселенців 

У селі Пантазіївка Новопразької ТГ Олександрійського району місцеві 

мешканці власними силами вирішили відновити багатоквартирний будинок, 

аби там змогли оселитись люди, які були вимушені тікати від війни. 

Як повідомляє Новопразька селищна рада, більшість помешкань у 16-

квартирному будинку знаходяться у вкрай занедбаному стані. У деяких 

квартирах немає вікон або дверей, каналізації, тепла та води. 

Втім, мешканці села своїми силами вирішили відремонтувати 

помешкання, а народний депутат України Олег Воронько надав кошти на 

https://voladm.gov.ua/new/kilkist-osib-yaki-planuyut-viyihati-z-ukrayini-za-kordon-zmenshilas/
https://voladm.gov.ua/new/kilkist-osib-yaki-planuyut-viyihati-z-ukrayini-za-kordon-zmenshilas/
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будівельні матеріали. Товариство «Украгроком» виділяє понад 100 000 

гривень на відновлення водопостачання будинку. 

Тим часом Новопразька селищна рада займається документами на 

житло, щоб можна було передати його для користування переселенцям. 

Планується перш за все надати квартири сім’ям з дітьми і спеціалістам, які 

побажають залишитися жити та працювати у громаді (Кіровоградська 

обласна державна адміністрація (https://kr-

admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/24052202.html). – 2022. – 24.05). 

 

*** 

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА: 

 У Центрі “Джерело” діти з інвалідністю, які знайшли прихисток у 

Львові, можуть отримувати реабілітаційні послуги 

Центр “Джерело” відкриває програми реабілітації та денного догляду 

для дітей з інвалідністю з числа тих, які вимушені були залишити свої 

домівки через війну та приїхали до Львова. 

“Вимушені переселенці приїжджають до Львова з дітьми з 

інвалідністю часто без візка чи іншого реабілітаційного обладнання, діти 

налякані від сирен та непередбачуваних подій дня, від великого скупчень 

людей у сховищах чи евакуаційних вагонах поїздів, фізично втомлені та 

безсилі, в станах емоційної дестабілізації. Якщо в таких станах не надати 

фахової підтримки та певних реабілітаційних втручань, то вплив стресу може 

спричинити психологічну травму, та привести до регресу усіх навичок та 

погіршення фізичного стану дітей”, - пояснюють фахівці Центру 

“Джерело”. 

У Центрі “Джерело” мають великий досвід роботи з дітьми з 

інвалідністю. Враховуючи багато запитів на підтримку та допомогу команда 

Джерела готова приймати на реабілітаційні заняття та програми денного 

догляду дітей з інвалідністю з числа ВПО, а також дітей з групи ризику. 

https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/24052202.html
https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/24052202.html
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Зараз тут готові прийняти  на реабілітацію та раннє втручання близько 80 

дітей. 

«Ми проведемо коротку діагностику стану дитини, визначимо нагальні 

потреби, запити сім’ї, сплануємо реабілітаційні курси для дітей з 

інвалідністю від 4 до 18 років, або від народження до 4 років для дітей з 

труднощами розвитку. Також в нас діти з інвалідністю мають змогу 

отримувати послуги з денного догляду. Наша майстерня з підбору та ремонту 

обладнання готова індивідуально підібрати інвалідні візки чи інше 

обладнання, при потребі здійснити ремонт наявного”, -  каже директорка 

Центру Джерело, Зореслава Люльчак. 

Для більш детальної інформації, запису на консультації слід звертатись 

за тел. 032 227 36 00, 067 820 59 90 (Львівська міська рада (https://city-

adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291640-u-tsentri-dzherelo-dity-z-

invalidnistiu-iaki-znaishly-prykhystok-u-lvovi-mozhut-otrymuvaty-reabilitatsiini-

posluhy). – 2022. – 24.05). 

 

*** 

 

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА: 

До відома внутрішньо переміщених осіб. Оптимізовано процедуру 

призначення чи відновлення соціальних виплатроцедуру 

Виконавчий комітет Калуської міської ради 24 травня на черговому 

засіданні ухвалив рішення «Про втрату чинності рішень виконавчого 

комітету Калуської міської ради від 29.06.2016 № 125 та від 22.12.2020 № 

285», якими були відповідно затверджені Положення про міську комісію з 

питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщених осіб та її персональний склад. 

    В основі скасування цих рішень є постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.03.2022 № 363 «Про внесення змін до деяких постанов 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291640-u-tsentri-dzherelo-dity-z-invalidnistiu-iaki-znaishly-prykhystok-u-lvovi-mozhut-otrymuvaty-reabilitatsiini-posluhy
https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291640-u-tsentri-dzherelo-dity-z-invalidnistiu-iaki-znaishly-prykhystok-u-lvovi-mozhut-otrymuvaty-reabilitatsiini-posluhy
https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291640-u-tsentri-dzherelo-dity-z-invalidnistiu-iaki-znaishly-prykhystok-u-lvovi-mozhut-otrymuvaty-reabilitatsiini-posluhy
https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291640-u-tsentri-dzherelo-dity-z-invalidnistiu-iaki-znaishly-prykhystok-u-lvovi-mozhut-otrymuvaty-reabilitatsiini-posluhy
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Кабінету Міністрів України щодо виплат пенсії та грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам та визнання таким, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», внаслідок якої 

норма щодо попереднього розгляду на комісії заяв внутрішньо переміщених 

осіб щодо соціальних виплат втратила чинність.  

Це, загалом, оптимізує процес призначень чи відновлення виплат ВПО 

(Калуська міська рада (https://kalushcity.gov.ua/news/do-vidoma-vnutrishno-

peremishenih-osib-sprosheno-proceduru-priznachennya-chi-vidnovlennya-

socialnih-viplatroceduru). – 2022. – 24.05). 

 

*** 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА: 

У Миколаєві продовжується добровільна евакуація громадян 

У Миколаєві продовжується добровільна евакуація громадян. 

24 травня автобусами КП «Миколаївпастранс» виїхали 95 осіб, з них 

65 - до Одеси та 30 - на Паланку (кордон Республіки Молдова). 

Ще 40 миколаївців відправились до Німеччини, Австрії та Молдови. 

(Перевізник «Be an Angel») 

Нагадуємо, КП «Миколаївпастранс» перевозить містян безкоштовно. 

Евакуація відбувається двічі на тиждень - у вівторок і п’ятницю. 

Для цього потрібно або заповнити форму 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc.../viewform 

та очікувати вхідного дзвінка або зателефонувати самостійно: 

+380507680483 

+380967403595 

для запису на найближчий рейс (Миколаївська міська рада 

(https://mkrada.gov.ua/news/16649.html). – 2022. – 24.05). 

 

*** 

https://kalushcity.gov.ua/news/do-vidoma-vnutrishno-peremishenih-osib-sprosheno-proceduru-priznachennya-chi-vidnovlennya-socialnih-viplatroceduru
https://kalushcity.gov.ua/news/do-vidoma-vnutrishno-peremishenih-osib-sprosheno-proceduru-priznachennya-chi-vidnovlennya-socialnih-viplatroceduru
https://kalushcity.gov.ua/news/do-vidoma-vnutrishno-peremishenih-osib-sprosheno-proceduru-priznachennya-chi-vidnovlennya-socialnih-viplatroceduru
https://mkrada.gov.ua/news/16649.html
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25.05.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/24-travnya-v-oblasti-rozselili-193-vnutrishnih-

pereselenciv/ 

24 травня в області розселили 193 внутрішніх переселенців 

З початку війни, на Волині прийняли 66 909 вимушено-евакуйованих 

осіб з інших регіонів. Найбільше приїхало людей у Луцький район, а 

найменше – Камінь-Каширський.   

Зокрема минулої доби в області розселили 193 внутрішніх 

переселенців.           

Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 2 000 осіб. 

Слід зазначити, що статус внутрішньо-переміщеної особи отримали 

на Волині 60 540 людей. Це становить 42 224 сімей, у яких 19 158 – діти. 

Нагадаємо, що при Волинській ОВА  діє цілодобова «Гаряча лінія» 

для вимушено евакуйованих осіб щодо поселення. 

Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211. 

 

*** 

25.05.2022 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/25052201.html 

В області зарезервовано 426 місць для проживання ВПО 

Про це обласній військовій адміністрації повідомили в обласному 

штабі по роботі з переселенцями. 

- Станом на 25 травня в громадах Кіровоградщини зарезервовано      

426 об'єктів для проживання внутрішньо переміщених осіб. За останню 

добу до нас прибуло майже триста чоловік, а трохи більше ста виїхало, - 

говорить керівник обласного штабу Валентина Кулачко. 
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Також вона повідомила, що, наразі, в області офіційно мешкає 77 398 

внутрішньо переміщених осіб, з них 22 872 діти. Майже стовідсотково усі 

переселенці отримали довідки про статус ВПО. 

 

*** 

 

25.05.2022 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/25052202.html 

47 місцевих підприємств готові взяти участь у держпрограмі 

будівництва житла для переселенців 

24 травня під головуванням заступника начальника ОВА Сергія 

Поліщука відбулась робоча нарада з питання будівництва житла для 

внутрішньо переміщених осіб. 

У ній взяли участь керівники структурних підрозділів обласної 

військової адміністрації, представники проектних організацій, 

архітектори. 

«Місцевих будівельних підприємств готових долучитися до державної 

програми вже маємо 47», - повідомив Сергій Поліщук. 

Керівникам профільних управлінь ОВА разом із будівельниками 

посадовець доручив системно відпрацювати пропозиції на ринку 

будівельних матеріалів, наявність та цінові пропозиції, а також їх 

виробництво чи поставку. 

У робочому порядку були обговорені питання виконання законодавчих 

нововведень і нормативних актів під час будівництва, реалізації вимог до 

проєктних і технологічних рішень, благоустрою, цивільного захисту, 

доступності об’єктів. 

Нагадаємо, на території області сформовано перелік з 111 земельних 

ділянок загальною площею 179,2 га під будівництво житла для переселенців. 
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Першочергово проєкт будівництва житла буде реалізований в 

Кропивницькому. Наразі Кропивницька міська рада розпочала процедуру 

відведення земельних ділянок під будівництво житла. 

 

*** 

 25.05.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/v-oblasti-vzhe-33-relokovanih-pidpriyemstva 

В області вже 33 релокованих підприємства 

На Рівненщині відбулася вже восьма зустріч із підприємцями області. 

Під час неї влада та підприємці обговорили питання пального, 

відновлення реєстрів та можливості виїзду за кордон на презентації регіону. 

«Вже традиційно познайомилися з новим релокованим у наш регіон 

бізнесом. На сьогодні на Рівненщині маємо уже 33 таких підприємства», - 

розповідає начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

Нагадаємо, Рівненською ОВА створено Центр релокації бізнесу. Його 

мета — супровід переведення бізнесу із постраждалих від війни регіонів 

в нашу область. Контактний телефон - 0 800 332 723. 

 

*** 

25.05.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/u-rivnenskij-oblasti-vzhe-vakcinuvali-ponad-

1000-vnutrishno-peremishchenih-osib 

У Рівненській області вже вакцинували понад 1000 внутрішньо 

переміщених осіб 

опубліковано 25 травня 2022 року о 15:53 
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На Рівненщині мобільні бригади з імунізації здійснили 1016 щеплень 

від інфекційних хвороб переселенцям. Захист населення здійснюється за 

підтримки офісу ВООЗ в Україні. 

«З початку травня 2022 року дві мобільні бригади з вакцинації 

проводять щеплення внутрішньо переміщених осіб у пунктах масового 

перебування. За цей період провакциновано 1016 осіб, з них 447 дорослих та 

569 дітей. Щеплення відбувається з дотриманням усіх умов «холодового 

ланцюга», - заявила координаторка з вакцинації у Рівненській області 

Олена Гандзюк. 

З 2 травня вакцинатори відвідали 20 місць компактного розселення 

переміщених осіб… 

 

*** 

25.05.2022 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/115871 

Євросоюз та МОМ розробили правила безпеки для внутрішньо 

переміщених осіб 
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Європейський Союз спільно з Міжнародною організацією з міграції 

(МОМ), за підтримки Міністерства соціальної політики України 

запустили всеукраїнську комунікаційну кампанію, присвячену безпеці 

внутрішньо переміщених осіб. 

Станом на кінець квітня таких було 7,7 мільйона. Очевидно, їхня 

кількість зростатиме. 

Мета кампанії – привернути увагу людей до ймовірних ризиків,  

пов’язаних  з переїздом з охоплених війною регіонів, пояснити основні 

правила безпеки під час пошуку житла, транспорту, роботи. Адже 

надзвичайна уразливість людей може призводити до різних форм шахрайства 

та експлуатації, і навіть до випадків торгівлі людьми. 

У рамках кампанії розроблено низку інформаційних матеріалів, які 

допоможуть внутрішньо переміщеним особам уникати цих ризиків. 

Організатори закликають пам’ятати про 5 маркерів безпеки – правил, яких 

слід дотримуватися у різних ситуаціях. 
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Документи. Надавайте документи лише офіційним особам. Заздалегідь 

зробіть та збережіть копії найважливіших документів, у тому числі онлайн. 

Транспорт. Знайте, куди їдете, та повідомте про поїздку рідних чи 

друзів. Не сідайте в авто до незнайомих чи підозрілих людей. Вишліть 

рідним чи друзям номер транспортного засобу, яким пересуваєтеся. 

Допомога. Приймайте допомогу лише від людей та організацій, що 

заслуговують на довіру. 

Спілкування. Не віддавайте нікому  мобільний телефон чи інші засоби 

зв’язку. Будьте обачними та обережними при спілкуванні з незнайомцями. 

Зв’язок. Підтримуйте постійний зв’язок із рідними, друзями, колегами. 

Повідомляйте про будь-які зміни  свого маршруту, місця проживання чи 

роботи. Домовтеся з ними про кодове слово або фразу, які повідомлять, що 

ви в небезпеці. 

Кампанія має також на меті спонукати внутрішньо переміщених осіб 

активніше користуватися гарячою лінією з консультування мігрантів 527. 

На неї можна зателефонувати анонімно та безкоштовно з мобільного 

телефону в Україні. Гаряча лінія працює щодня з 8:00 до 20:00. 

 

*** 

25.05.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/z-gumanitarnogo-shtabu-olimpiya-shchodnya-

vidpravlyayut-dopomogu-pereselencyam-yaki-prozhivayut-u-gromadah-bukovini 

З гуманітарного штабу «Олімпія» щодня відправляють допомогу 

переселенцям, які проживають на Буковині 

опубліковано 25 травня 2022 року о 16:26 

З гуманітарного штабу «Олімпія» щодня відправляють допомогу 

переселенцям, які проживають у громадах Буковини. 



33 
 

Внутрішньо переміщені особи, які розмістилися у освітніх та 

соціальних закладах області, отримують продуктові набори та засоби гігієни. 

Допомогу доставляють також у спеціалізовані установи – інтернати, 

дитячі будинки тощо. 

Крім того, продукти харчування та іграшки передають 

малозабезпеченим та багатодітним сім’ям нашого краю. 

Наближаємо перемогу, підтримуючи своїх! 

 

*** 

25.05.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/u-velikokuchurivskij-gromadi-stvorili-bazu-

dlya-prozhivannya-vimushenih-pereselenciv 

У Великокучурівській громаді створили базу для проживання 

вимушених переселенців 

У Великокучурівській громаді створили базу для проживання 

вимушених переселенців. Облаштували її у дитячому садочку за сприяння 

благодійної організації «Remar S.O.S». 

Відтак вже за декілька днів внутрішньо переміщені особи, які 

знайшли прихисток у Годилівській школі, переїдуть на нове, комфортне 

місце до сусіднього села Великий Кучурів. 

Базу для ВПО відвідав начальник Чернівецької ОВА Сергій Осачук. 

«З першого вересня ми плануємо відновити очне навчання у всіх 

школах Буковини. Наразі триває робота щодо переведення людей із закладів 

освіти у облаштовані помешкання. Дякую за плідну, злагоджену роботу у 

цьому напрямку Великокучурівській громаді та нашим іспанським друзям, 

які приїхали рятувати українців від зухвалого окупанта», – сказав Сергій 

Осачук. 
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Він також наголосив на тому, що вимушені переселенці на Буковині не 

в гостях, вони – вдома. 

«Ми відчуваємо зворотній зв’язок із цими людьми. Вони віддають нам 

доброту і прагнуть повернути її своїми ініціативами. Вважаю, що синергія 

Буковини із Харковом, Лисичанськом, які сьогодні у біді, створить ще 

міцніший фундамент нашої вільної України у майбутньому», – додав він. 

База для проживання вимушених переселенців розрахована на 150 

осіб. В одній кімнаті можуть проживати до 16 людей. 

«Громада надала нам приміщення. Тут ми створили спальні місця із 

ліжками, матрацами та подушками. Є також їдальня, де переселенці 

отримуватимуть безкоштовне триразове харчування, душові, туалети. Також 

на місці щодня працюватиме група наших волонтерів, які надаватимуть 

допомогу переселенцям. Крім того, раз на тиждень сюди приїжджатиме 

мобільна медична бригада», – розповів координатор «Remar S.O.S» в 

Україні Ізраель Гальвез. 

Він також сказав, що свої двері база відкриє вже за декілька днів. Разом 

з тим голова Великокучурівської громади Василь Тодеренчук зазначив, що 

станом на 24 травня у громаді зареєстровано 1597 внутрішньо переміщених 

осіб. З них близько двох сотень проживає у комунальних закладах, а більше 

тисячі у приватних домогосподарствах. Ще 129 людей прихистили у садибах 

та релігійних організаціях громади. 

 

*** 

25.05.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/pracyuye-na-blago-tg-pereselen-igor-stvoriv-

u-godilovi-majsternyu 

Працює на благо громади: переселенець Ігор відкрив у Годилові 

майстерню 
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опубліковано 25 травня 2022 року о 19:08 

Працював під обстрілами. Та коли не стало харчів, води і світла – 

евакуювався на Буковину. І хоч без власних інструментів, але почав 

працювати на новому місці. 

Для Ігора із Лисичанська, що на Луганщині, Великокучурівська СТГ 

стала другою домівкою. Тут він уже третій місяць живе у школі. На знак 

вдячності відкрив майстерню, де разом з іншими переселенцями трудиться 

на благо громади. Крім того, проводить для місцевих дітей заняття із 

англійської мови. 

«Тут люди мене гостинно зустріли, допомагають всім, чим можуть. 

Тому я вирішив створити так звану «Майстерню вдячності». Займаюся тут 

тим, чим займався вдома. Місцеві жителі допомогли купити болгарку, 

необхідні деталі. Наразі тут є вже 5 станків, за якими ми щодня із іншими 

чоловіками працюємо», – сказав Ігор. 

У своїй майстерні переселенець створює різні вироби. Чоловік планує 

облаштувати у Годилові парк, тож наразі працює над виготовленням лавок та 

альтанок. Аби вистачило коштів на фарбу, Ігор продав власні колекційні 

монети. 

«Ідея створення такої майстерні розкриває вашу щирість. У вас 

конструктивний підхід до роботи. Ви показуєте, наскільки українці єдині. 

Будемо масштабувати ваш успіх», – зазначив під час зустрічі з Ігорем 

начальник Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук. 

 

*** 

25.05.2022 

0522.ua - Сайт міста Кропивницького 

https://www.0522.ua/news/3395545/47-miscevih-pidpriemstv-gotovi-vzati-

ucast-u-derzprogrami-budivnictva-zitla-dla-pereselenciv 
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47 місцевих підприємств готові взяти участь у держпрограмі 

будівництва житла для переселенців 

Дмитро Вишневецький 

24 травня під головуванням заступника начальника ОВА Сергія 

Поліщука відбулась робоча нарада з питання будівництва житла для 

внутрішньо переміщених осіб. 

У ній взяли участь керівники структурних підрозділів обласної 

військової адміністрації, представники проектних організацій, архітектори. 

«Місцевих будівельних підприємств готових долучитися до державної 

програми вже маємо 47», - повідомив Сергій Поліщук. 

Керівникам профільних управлінь ОВА разом із будівельниками 

посадовець доручив системно відпрацювати пропозиції на ринку 

будівельних матеріалів, наявність та цінові пропозиції, а також їх 

виробництво чи поставку. 

У робочому порядку були обговорені питання виконання законодавчих 

нововведень і нормативних актів під час будівництва, реалізації вимог до 

проєктних і технологічних рішень, благоустрою, цивільного захисту, 

доступності об’єктів. 

Нагадаємо, на території області сформовано перелік з 111 земельних 

ділянок загальною площею 179,2 га під будівництво житла для переселенців. 

Першочергово проєкт будівництва житла буде реалізований в 

Кропивницькому. Наразі Кропивницька міська рада розпочала процедуру 

відведення земельних ділянок під будівництво житла. 

*** 

25.05.2022 

Хмельницька міська рада 

https://khm.gov.ua/uk/content/cikavyy-zahid-eko-adaptaciya-provedut-

dlya-pereselenciv 

Цікавий захід «Еко-адаптація» проведуть для переселенців 
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Чи можна в Хмельницькому сортувати відходи? Куди їх можна здати? 

Чи здають в місті відходи на спалювання? Як можна стати 

енергоефективним? На ці запитання відповідатимуть фахівці офісу «Розумне 

довкілля. Хмельницький» та «Хмельницького енергетичного кластеру» під 

час просвітницького заходу «Еко-адаптація». 

На зустріч запрошують внутрішньо переміщених осіб, які наразі 

проживають у Хмельницькому та бажають екологічно адаптуватися в 

нашому місті. 

Захід відбудеться 27 травня о 15.00 у «Гуфі-центрі»                           

(вул. М. Кропивницького, 6 А). 

Для участі необхідно попередньо зареєструватися за посиланням6. Далі 

з учасниками зв’яжуться для узгодження деталей. 

Після заходу для всіх охочих фахівці «Гуфі-центру» проведуть 

екскурсію. 

 

*** 

25.05.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291658-u-lvovi-80-

pereselentsiv-bezkoshtovno-otrymaly-novyi-fakh-ta-zmohu-pratsevlashtuvatysia 

У Львові 80 переселенців безкоштовно отримали новий фах та 

змогу працевлаштуватися 

80 переселенців, що тимчасово проживають у Львові, пройшли 

безкоштовні навчальні курси із здобуття навичок з п’яти професій. Опісля 

курсів вони отримали змогу працевлаштуватись. 

Впродовж квітня-травня в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти для ВПО проводилися навчальні курси із здобуття навичок 

                                                           
6 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0hFoUxZEkj_rIyVH5MBAcjVh_mY4kPsmuz1fXVJmLByKG8Q/viewfor
m?fbclid=IwAR19l02P9ixoXaYtTfaby1XiTb2Y0fwWQdw5Q2mC1JWgxBITeyZB50syAzI 
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з професій «швачка», «взуттєвик», «продавець-касир», «піцайоли», 

«монтажник санітарно-технічних систем і устаткування». Курси проходили у 

5 закладах освіти: Міжрегінальному центрі ПТО художнього моделювання та 

дизайну, Львівському ВПУ побутового обслуговування, Міжрегінальному 

ВПУ автомобільного транспорту та будівництва Львова, Львівському ВПУ 

харчових технологій та Львівському ВПУ технологій та сервісу. 

Курси вже пройшли 80 внутрішніх переселенців, ще 28 навчаються. 

Всі вони отримали сертифікати про проходження професійних курсів. 

Більшість людей після курсів вже знайшли собі роботу. 

Додамо, що на червень заплановано проведення курсів для ще 

орієнтовно  70 людей. 

 

*** 

25.05.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291653-u-lvivskii-hromadi-

oblashtovuiut-pershe-statsionarne-zhytlo-dlia-ukraintsiv-iaki-riatuiutsia-vid-viiny 

У Львівській громаді облаштовують перше стаціонарне житло для 

українців, які рятуються від війни 

Тимчасовий прихисток для вимушених переселенців облаштовують у 

Великих Грибовичах на базі недобудованого народного дому. Це буде 

перший проект такого зразка на території Львівської МТГ. Для його 

реалізації місто залучило благодійну допомогу від Німецької компанії 

міжнародного співробітництва GIZ. Ці кошти на 50% покриють витрати на 

облаштування житла. В департаменті міської агломерації ЛМР 

пояснюють, наразі плани на велике приміщення народного дому змінилися, 

як і потреби воєнного суспільства. Сьогодні в пріоритеті - забезпечити 

тимчасовим житлом вимушено переміщених українців. І зробити це на базі 

народного дому цілком реально. 
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«Йдеться  про можливість облаштувати гідні умови для одночасного 

проживання від 70 до 150 осіб, насамперед матерів з дітьми. В будинку є 18 

кімнат та велике приміщення, де можна розмістити їдальню, кухню та зону 

відпочинку. Без суттєвих перепланувань можна  зробити 8 душових та 10 

туалетних кабін, 2 кімнати для прання та сушіння одягу», - наголосив 

директор  департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський.   

Нагадаємо, на час приєднання грибовицької громади до Львівської 

МТГ приміщення народного дому було добудоване приблизно на  80-90%. 

Саме будівництво тривало з 2006 року.  Отримавши у  спадок  такий 

довгобуд, Львів поставив перед собою завдання – не лише добудувати, а 

також  адаптувати будівлю до сучасних темпів життя, зробивши її 

комфортною, багатофункціональною і максимально економною в 

обслуговуванні.  Окрім народного дому, тут  планували розмістити і 

медіатеку, філію музичної школи, офісу громади, ЦНАПУ та комерційних 

приміщень. Установа мала забезпечувати культурні та освітні потреби не 

лише для мешканців Грибович, але всього старостинського округу. 

Раніше для реалізації запланованого, зокрема закінчити роботи та 

ввести будівлю в експлуатацію у міському бюджеті передбачали близько        

8 млн грн. Ця сума є непідйомною для міського бюджету в умовах війни. 

Тож виконком спочатку прийняв рішення, яке дозволить департаменту 

міської агломерації перепланувати використання будівлі та залучити 

благодійну допомогу на її завершення. 

«Після перемоги  народний дім повернеться до своїх безпосередніх 

функцій – тут працюватимуть різноманітні гуртки, ЦНАП, Офіс Львівської 

громади та  надаватимуть інші потрібні послуги для місцевої громади», - 

запевнив директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій 

Лукашевський. 

Нагадаємо,   у Львові облаштували вже три модульні містечка для 

вимушено переселених українців, де загалом живе орієнтовно 1000 людей. 

Всі будиночки  - подарунок від Польщі. Крім того, у місті зведуть ще 
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дерев’яні будиночки для жінок при надії. Ці роботи фінансує Червоний 

хрест. 

 

*** 

26.05.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/speczaklad-na-rivnenshchini-otrimav-

gumanitarnu-dopomogu-vid-inozemnih-blagodijnih-organizacij 

Спецзаклад на Рівненщині отримав гуманітарну допомогу від 

іноземних благодійних організацій 

опубліковано 26 травня 2022 року о 17:43 

Меблі, пральні машини, засоби гігієни та харчі надійшли у спецзаклад 

Рівненщини, де проживає 257 людей з інвалідністю. Майже півтори сотні 

підопічних - внутрішньо переміщені особи із зони бойових дій. 

«Йдеться про 24 ліжка з матрацами, тумбочки, стільці, столи. Заклад 

отримав ці речі для облаштування комфортного проживання підопічних з 

числа переселенців», - зазначає начальник ГУ Національної соціальної 

сервісної служби у Рівненській області Юлія Шигорева. 

Допомогу передали Міжнародний благодійний фонд «Соціальний 

захист» та Німецький благодійний фонд. 

«Це не перша допомога нашим спецзакладам. Вже раніше іноземці 

передавали гуманітарний вантаж на Рівненщину в соцзаклади. Зокрема, 

долучалися Німеччина та Польща», - розповідає заступниця голови 

Рівненської ОДА Людмила Шатковська. 

Загалом Рівненщина прийняла близько 650 переселенців з 

психоневрологічних інтернатів з регіонів, де відбуваються активні 

бойові дії. 

 

                                                     *** 
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26.05.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/na-volini-mozhlivo-rozmistiti-sche-do-2000-

vimusheno-evakuyovanih-ukrayinciv/ 

На Волині можливо розмістити ще до 2000 вимушено евакуйованих 

українців 

Згідно Єдиної інформаційної бази даних ВПО на Волині обліковано 

60 558 вимушено переміщених громадян України. Серед них: 

29 655 осіб працездатного віку 

2 174 особи з інвалідністю 

7 739 пенсіонерів 

76 багатодітних сімей 

11 сімей батьків-одинаків. 

Загалом станом на сьогодні в області прийнято 67 055 переміщених 

осіб. За останню добу – більше 146 осіб. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 2000 осіб. 

 

*** 

26.05.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/na-bukovini-napracyuvali-dekilka-modelej-

shchodo-zabezpechennya-vpo-zhitlom 

На Буковині напрацювали декілька моделей щодо забезпечення 

переселенців житлом 

опубліковано 26 травня 2022 року о 16:29 

Внутрішньо переміщені особи мають проживати в комфортних 

умовах, а не перечікувати завершення війни в спортивних залах та 

неоснащених приміщеннях. 
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Про це йшлося під час зустрічі першого заступника начальника 

Чернівецької ОВА Богдана Ковалюка із представниками Управління ООН 

з обслуговування проєктів (ЮНОПС) Еленою Агладзе та Клодом-Андре 

Надоном. 

«Чернівецька область прихистила вже понад 100 тисяч переселенців. 

Ця кількість буде надалі зростати. Тому ми напрацювали декілька моделей 

щодо забезпечення ВПО житлом. Йдеться, зокрема, про реконструкцію та 

переобладнання закинутих будинків у громадах області. Таких будівель є 

чимало. Наразі ми шукаємо фінансової підтримки для їх відновлення», - 

зазначив Богдан Ковалюк. 

Натомість представники ЮНОПС розповіли, що пріоритет їхньої 

роботи - допомога ВПО та створення належних умов для проживання людей 

з особливими потребами. 

Елена Агладзе та Клод-Андре Надон запевнили, що продовжуватимуть 

вести перемовини із майбутніми спонсорами та допоможуть створити 

комфортні умови проживання для українських переселенців до початку 

опалювального сезону. 

 

*** 

26.05.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_vidkrili_gumanitarniy_tsentr_vsebic

hno_dopomogi_dlya_pereselentsiv_z_mariupolya/ 

У Києві відкрили гуманітарний центр всебічної допомоги для 

переселенців з Маріуполя 

У Києві, за підтримки Київської міської державної адміністрації, 

відкрився гуманітарний центр всебічної допомоги «ЯМаріуполь», 
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діяльність якого спрямована на допомогу переселенцям з Маріуполя. Участь 

у відкритті взяв міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. 

«Від мого першого телефонного дзвінка Віталію Кличку до відкриття 

«ЯМаріуполь» пройшло 14 днів. Якби не мер Києва, то ми б не отримали 

такого прекрасного приміщення у самому центрі столиці біля метро. Він ще 

нам дав на вибір кілька адрес і ми вибирали найбільш зручну. Я вдячний 

Кличку як другу і як міському голові Києва. Дякую йому від імені усіх 

маріупольців, адже його ніколи не доводиться про щось просити двічі. Тут 

все зроблено якісно і від серця. Чекаю на візит Віталія Кличка до нас, сюди, у 

хаб, після його повернення з Давосу», – сказав Вадим Бойченко. 

Це вже четвертий подібний заклад в провідних українських містах. 

Такі хаби планують відкрити ще в 14 великих містах. В них працюють 

виключно мешканці Маріуполя. 

Переселенці можуть отримати тут психологічну та юридичну 

допомогу, відновити документи та допомогу в пошуку роботи. Крім того, в 

хабі працюють дитячі кімнати. Тут можна отримати дитяче харчування та 

необхідні для дітей речі. 

Знаходиться Центр поруч з метро «Олімпійська», на вулиці 

Антоновича, 39. 

 

*** 

 

26.05.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/tourism/291660-lvivskyi-turystychnyi-ofis-

prodovzhuie-seriiu-ekskursii-dlia-pereselentsiv-ta-lvivian 

Львівський туристичний офіс продовжує серію екскурсій для 

переселенців та львів’ян 

Пресслужба ЛМР 
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Львівські екскурсоводи та музеї в межах проєкту «Прогулянки 

Львовом» за два місяці провели майже 300 екскурсій для львів’ян та тих 

українців, які через війну переїхали до Львова. Враховуючи популярність, 

прогулянки відбуватимуться й у червні. 

Під час «Прогулянок Львовом» професійні екскурсоводи міста 

пропонують свої екскурсії за доступною ціною, за добровільний внесок або 

безкоштовно (для осіб, які не мають змоги оплатити). 

Теми прогулянок різноманітні: «Військова історія Львова XIII-XVIII 

століть», «7 чудес Львова», «Інста-екскурсія», «СТРІТ-АРТ тур», «Львів 

очима видатних львів’ян», «Бейкер стріт по-львівськи», «Вілли Кастелівки» 

та багато інших. З переліком всіх екскурсій можна ознайомитися за 

посиланням7. 

Екскурсовод Наталія Зубик розповіла, як формувала теми своїх 

«прогулянок Львовом». 

«Тему підбирала так, щоб було і цікаво, і пізнавально, і на часі. До 

прикладу, ви хочете дізнатися звідки у нашої нації такий героїзм? - Тоді 

запрошую до екскурсії на тему «Українські Супергерої». Хочете, розкажу, як 

Львів багаторазово захищався від ворогів і виживав під час облог? - Тоді 

запрошую на прогулянку «Мілітарний Львів або нескорене місто». 

Зауважила, що екскурсія про XX ст. була найпопулярнішою. Прогулявшись з 

героями цієї доби людей цікавило глибше занурення, бо зрозуміли, екскурсія 

– це найлегший спосіб пізнати історію. 

Під час екскурсій навіть на серйозну тему відступає напруженість та 

приходить розуміння, що «хтось колись зміг, вижив, переміг» це додає 

настрою, що і ми зможемо. Впевнена, що проєкт «Прогулянки Львовом» 

когось вчить, комусь покращує настрій, когось заспокоює, а в когось 

розбудив приспані відчуття гордості за свою землю», – зазначає Наталія 

Зубик. 

                                                           
7 Див.:   https://lviv.travel/ua/news/Prohulianky-Lvovom 
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Всі екскурсії обмежені у часі та кількості осіб у зв’язку із воєнним 

станом. У разі сповіщення про повітряну тривогу під час прогулянок 

екскурсоводи запропонують пройти в укриття.  Для всіх учасників екскурсії 

обов’язковим є наявність паспорта громадянина України, або документів, які 

посвідчують особу. 

 

*** 

26.05.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/sport/291667-z-mariupolia-do-lvova-zi-

svoieiu-vyshyvankoiu-istoriia-9-richnoho-volodi 

З Маріуполя до Львова зі своєю вишиванкою: історія 9-річного 

Володі 

Соломія Григор’єва 

9-річний Володя приїхав до Львова із Маріуполя 4 квітня. Хлопець 

вдома не займався спортом, однак зараз його дуже полюбив завдяки заходу 

«Спорт активація». Історію юного спортсмена розповіли в управлінні 

спорту Львова. 

«Знайомтеся, це – Володя. Хлопцю 9 років. До Львова він приїхав з 

Маріуполя 4 квітня. Хлопець вдома не займався спортом, однак його дуже 

полюбив під час «Спорт активації». Каже, що жодного разу її не пропустив. 

Більше того, 19 травня виграв вишиванку від партнерів проєкту, однак 

цікавіше те, що на цю «Спорт активацію» у День вишиванки хлопець 

прийшов у власній вишитій сорочці, яку привіз з Маріуполя», – зазначають в 

міському управлінні спорту. 

Володі дуже сподобався  велоспорт, однак, каже, найбільше розуміння 

у нього у спортивному орієнтуванні, адже добре знаходив необхідні локації в 

рідному Маріуполі. Загалом хлопцю подобаються абсолютно усі активності, 

які представили львівські спортивні школи на «Спорт активації» у травні. 
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Додає, що спробував би свої сили в усіх видах спорту, якби у нього була така 

можливість. 

До слова, хлопець хоче залишитися у Львові. Йому тут дуже 

подобається. 

Нагадаємо, впродовж травня, кожного вівторка та четверга, з 15:00 

до 17:00 у Стрийському парку відбувається захід управління спорту Львова 

«Спорт активація», метою якого є адаптація та соціалізація внутрішньо 

переміщених осіб засобами спорту, а також стабілізація їхнього 

психоемоційного стану. 

 

*** 

26.05.2022 

Хмельницька міська рада 

https://khm.gov.ua/uk/content/operatyvna-informaciya-vid-shtabu-

dopomogy-vymushenym-pereselencyam-u-m-hmelnyckomu-61 

Оперативна інформація від Штабу допомоги вимушеним 

переселенцям у м. Хмельницькому станом на 8.00 26 травня 2022 року 

Штаб допомоги вимушеним переселенцям, що знаходиться в 

кінотеатрі ім. Т.Шевченка інформує: 

- всього за попередню добу до нашої громади прибуло близько 150 

переселенців, які розміщуються в освітніх закладах, культових спорудах, 

закладах готельно-ресторанного бізнесу, в приватному секторі. Величезна 

подяка всім, хто долучився до цієї шляхетної справи; 

- орієнтовно в межах Хмельницької міської територіальної громади 

залишилось близько 42,7 тисяч переселенців, ще близько 179,8 тисяч 

зупинялись у нас щонайменше на добу, отримавши допомогу та підтримку, 

вони продовжили свій шлях на захід; 
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- 25 травня в наших громадських приймальнях, ЦНАПі та через 

застосунок Дія зареєструвався, як ВПО - 41 переселенець, починаючи з 16 

березня кількість зареєстрованих ВПО в нашій громаді – 32027; 

- у загальноосвітніх закладах громади на даний момент продовжують 

навчатися 1048 учнів-переселенців; 

- 1614 дорослих подали заяву на працевлаштування. 

В Штабі працює пункт прийому допомоги переселенцям, потреби 

пункту постійно публікуються в різних групах, зокрема у Telegram «Штаб 

допомоги переселенцям Хмельницької МР», чат-бот «Поселення 

Хмельницький», «ХМР координаційна група». В Штабі постійно на зв’язку 

5 телефонів, по яких можуть звертатися переселенці, волонтери для 

координації зусиль. 

 

*** 

27.05.2022 

Портал ГУРТ 

https://gurt.org.ua/news/informator/78396/  

Переселенці системно отримують нові професії у мережі Освітніх 

Хабів 

Надання переселенцям працездатного віку можливості опанувати 

актуальні на сьогодні професії для матеріального забезпечення себе та своїх 

родин у місцях їх тимчасового перебування – це зараз вкрай важливе питання 

для України.  

“Ми ініціювали створення мережі Освітніх Хабів у західних областях 

України, куди тимчасово переїхали мільйони українців, а також за 

кордоном. Наразі Освітній Хаб Хмельниччини охоплює всю область, де 

внутрішньо переміщеним особам безоплатно надають можливість 

отримувати робочі та IT-професії завдяки короткостроковим курсам у 

найкращих профільних державних і комерційних закладах освіти області. За 

https://gurt.org.ua/news/informator/78396/
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перший місяць реалізації проєкту такою можливістю скористалися понад 

16,5 тис. осіб”, – повідомив Міністр освіти і науки України Сергій 

Шкарлет. 

Перший випуск слухачів Освітнього Хабу Хмельниччини8 відбувся 

минулого тижня – переселенці з Маріуполя, Мелітополя, Харкова, Херсону, 

Чернігова, Донбасу та інших українських міст та регіонів отримали базові 

практичні навички за потрібними професіями на ринку праці. 

“Наразі цікаву та корисну спеціальність можна обрати із 48 професій 

різного напрямку: графічний та web-дизайнери, розробники сайтів, кухарі, 

перукарі, будівельники, електрики, швачки, флористи тощо”, – розказав 

координатор Освітнього Хабу Хмельниччини Станіслав Куценко, – “Для 

цього спеціально розроблені програми, які дають можливість отримати 

необхідні знання та навички всього за декілька тижнів для того, щоб можна 

було швидко розпочати працювати за цими професіями. На перший набір 

конкурс по деяким професіям був 5 претендентів на 1 місце, тому одразу по 

завершенні першого випуску був оголошений другий набір. Ми підбирали 

такі професії, які не тільки сьогодні забезпечать переселенців роботою, але і 

знадобляться, коли вони повернуться у свої домівки для відбудови власних 

громад після перемоги”.  

 Також в Освітньому Хабі Хмельниччини можна отримати 14 послуг: 

за допомогою штучного інтелекту визначити найкращі для себе професії у 

відповідності до власних здібностей, оволодіти українською та англійською 

мовами, отримати психологічну та емоційну підтримку, підвищити рівень 

володіння найзатребуванішими навичками ХХІ століття (soft skills), отримати 

допомогу у будь-яких питаннях, пов’язаних з освітою для дітей тощо. 

“Новим напрямком діяльності став проєкт “Освітній Хаб. Діти.”, в 

рамках якого безкоштовно працюють Дитячий Онлайн Садок, курси 

робототехніки та різноманітні розвиваючи  заняття”, –пояснює Виконавча 

директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав, – 

                                                           
8 Див.:   http://osvita.adm-km.gov.ua/?page_id=2998 
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“Весь цей процес вдалося запустити за лічені тижні та без жодної державної 

копійки і тепер ми маємо успішно працюючий проєкт, який можна швидко 

розгорнути по всій країні”.  

Ознайомитись з роботою Освітнього Хабу Хмельниччини можна 

подивившись онлайн-екскурсію9, яку було створено в рамках 

Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри “Обери 

професію своєї мрії”10 Міністерства освіти і науки України. 

“За освітою я філолог, працювала у бібліотеці, але була змушена 

переїхати з Харкова у Хмельницький через війну. Я дізналась через 

соціальні мережі про можливість опанувати професію швачки і подала 

заявку, вирішивши спробувати чи вдасться мені опанувати цю професію та 

працювати за нею. Навчання мені дуже сподобалось, все було у прекрасній 

позитивній атмосфері, чого мені бракувало останнім часом і я отримала 

разом із сертифікатом, практичні вміння, які вже застосовую на практиці 

працюючи на місцевому підприємстві”, – поділилась своїми враженнями 

випускниця першого набору Освітнього Хабу Хмельниччини Ірина 

Березенко.   

Мережа Освітніх Хабів ініційована Міністерством освіти і науки 

України, спільно з Інститутом модернізації змісту освіти та Асоціацією 

інноваційної та цифрової освіти. 

Контакти: Оксана Воронкіна 0979108904 voronkin@ukr.net 

 

*** 

                                                     

27.05.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/rivnenshchina-prodovzhuye-

pracevlashtovuvati-vnutrishnih-pereselenciv 

                                                           
9 Див.:   https://www.youtube.com/watch?v=e6SLNbKgOpo 
10 Див.:    https://hryoutest.in.ua/ 
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Рівненщина продовжує працевлаштовувати внутрішніх 

переселенців 

Днями 8 ВПО працевлаштували в дитячий санаторно-оздоровчий 

комплекс «Країна мрій», на підприємства «Маяк» та «ОДЕК Україна». 

«До Рівненської обласної служби зайнятості найчастіше звертаються 

переселенці, які працювали продавцями, водіями, бухгалтерами, інженерами, 

прибиральниками, слюсарями, менеджерами, електрогазозварниками, 

медсестрами, вантажниками, адміністраторами. Тим часом на сьогодні 

важливо допомогти їм інтегруватися у життя громади», - прокоментував 

начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

З початку воєнного стану з пошуком роботи до служб зайнятості 

області звернулися понад 1,7 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Це 

жителі Київської, Харківської, Донецької, Луганської, Чернігівської, 

Сумської, Херсонської, Житомирської, Дніпропетровської, Миколаївської, 

Одеської областей та міста Київ. За цей час вдалося працевлаштувати 236 

переселенців, із них 143 мають довідки ВПО. 

Якщо ви - внутрішній переселенець і шукаєте роботу, телефонуйте на 

нашу гарячу лінію: 067 363 88 27 або 096 539 53 59. 

 

*** 

 27.05.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/volonteri-vizhnichchini-peredali-dopomogu-

pereselencyam 

Волонтери Вижниччини допомагають вимушеним переселенцям 

опубліковано 27 травня 2022 року о 10:15 

Вижницький районний штаб гуманітарної допомоги продовжує 

роботу на волонтерському фронті. Днями вони направили допомогу 
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вимушеним переселенцям, які наразі проживають у Вашківецькій громаді. 

Передали продукти харчування, засоби гігієни та одяг. 

Також для внутрішньо переміщених осіб, які живуть у Брусницькій 

громаді, зібрали дитяче харчування та засоби гігієни. 

Наразі волонтери готують до відправки на Харківщину авто для 

військових. 

 

*** 

27.05.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-international/291676-yak-nimechchyna-

dopomahatyme-ukraini-rozpovila-nimetska-ministerka-svenia-shultse 

Як Німеччина допомагатиме Україні розповіла німецька міністерка 

Свенья Шульце 

Міністерка економічного співробітництва та розвитку 

Федеративної  Республіки Німеччина Свенья Шульце зустрілася з міським 

головою Львова Андрієм Садовим. На зустрічі пані Шульце розповіла про 

те, що надалі допомога від Німеччини відбуватиметься напряму між містами-

партнерами двох країн. Так, як, наприклад, це відбувається між Львовом та 

Фрайбургом. 

“Німецький уряд надає кошти своїм містам. Вони, своєю чергою, 

знаходять міста-партнери в Україні. І вже у двосторонньому форматі 

домовляються про необхідну підтримку. Для прикладу, містом-побратимом 

Львова є німецький Фрайбург. Всю необхідну допомогу від початку 

повномасштабного вторгнення ми отримуємо саме від них”, — розповів 

Андрій Садовий. 

Натомість німецька гостя подякувала українцям за сильну боротьбу 

проти російської агресії:… 
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З-поміж іншого, обговорили питання забезпечення житлом і роботою 

вимушено переміщених українців та співпрацю із Німеччиною у цьому 

напрямку, а також гуманітарні потреби Львова. 

 

*** 

 

27.05.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291680-u-lvovi-zvodiat-

tymchasovi-budynky-dlia-vahitnykh-pereselenok 

У Львові зводять тимчасові будинки для вагітних переселенок 

У районі вулиці Тракт Глинянський триває будівництво двох 

тимчасових будинків для вагітних жінок-переселенок, які знайшли у 

місті прихисток від війни. Це спільний проєкт Львівської мерії та 

Товариства Червоного Хреста України, завдяки якому тимчасове житло 

отримають понад 100 майбутніх матусь. 

У Львові зводять два двоповерхові будинки загальною площею 1300 

м2. В кожному – будуть облаштовані всі найнеобхідніші умови для 

комфортного тимчасового розселення вагітних жінок, які мають статус 

внутрішньо переміщених осіб: спальні кімнати, пральні, душові, вбиральні, 

кімнати відпочинку, дитячі зони, кухні, їдальні, котельні. А поряд із житлом 

запланований благоустрій, зокрема хідники і оглядовий майданчик. Наразі 

триває монтаж першого поверху. 

«Очевидно, для вагітних жінок потрібно більше комфорту, як, 

наприклад, є у модульних містечках. Тут будуть окремі спальні та санвузли 

для майбутніх мам, а от для відпочинку та приготування їжі простори будуть 

спільними. 

Цікаво й важливо. Поруч є чудова зелена зона. Її теж приведемо до 

ладу – прокладемо доріжки, встановимо лавочки, одним словом, зробимо 
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приємною для прогулянок і відпочинку. І хочу наголосити – цією зеленою 

зоною зможуть користуватись не лише жінки, які оселяться у цих 

змонтованих будинках, - вона буде для всіх мешканців району», - розповів 

Любомир Зубач, заступник міського голови з містобудування. 

У департаменті містобудування ЛМР відзначають, що формат 

будови зовсім інший, аніж модульне житло в містечках для переселенців у 

Львові. Для жінок при надії будинки зводять із дерев’яних конструкцій, які 

збирають просто на місці. За основу взятий досвід аналогічної будови у 

США. 

Спроєктували будинки львівські архітектори. Роботи здійснює одеська 

компанія, яка через війну переїхала до Львова. А профінансував проєкт 

«Червоний Хрест», інвестувавши у нього 26 млн грн. Добудувати житло 

планують до середини липня. 

Нагадаємо, 1 травня підписали Меморандум про співпрацю між 

Товариством Червоного Хреста України та Львівською міською радою 

щодо зведення будинків для тимчасового проживання вагітних жінок, 

які виїхали з місць активних бойових дій до Львова. 

 

*** 

29.05.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/na-rivnenshchinu-pereyihav-luganskij-

onkodispanser-trivaye-oblashtuvannya-medzakladu 

На Рівненщину переїхав Луганський онкодиспансер. Триває 

облаштування медзакладу 

На Рівненщину переїхав Луганський обласний клінічний онкологічний 

диспансер. Медзаклад релокували в нашу область через військову агресію 

росії. 

Наразі відбувається його розташування на теренах місцевих лікарень. 



54 
 

«У Рівненському обласному протипухлинному центрі луганці 

вестимуть прийом хворих. Тих, хто потребуватиме стаціонарного лікування, 

направлятимуть до Сарненської центральної районної лікарні. Наразі там 

триває його розташування. Протипухлинні препарати, призначені лікарем 

для хіміотерапії, видаватимуть пацієнтам безкоштовно. Це входить у 

Програму медичних гарантій», - розповідає начальник Рівненської ОВА 

Віталій Коваль. 

Ймовірно, заклад запрацює вже з середини червня. Наразі до Рівного з 

Луганщини переїхало 10 лікарів – онкологів. 

 

*** 

                                                     

30.05.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/pereselenci-doluchayutsya-do-ekologichnih-

akcij-na-rivnenshchini 

Переселенці долучаються до екологічних акцій на Рівненщині 

Понад 80 мішків та майже 10 тисяч літрів сміття за два тижні. Такі 

результати екологічної ініціативи «Чиста громада», що тривала упродовж 

травня у Смизькій громаді. Місцеві жителі разом із переселенцями 

щосуботи збиралися і разом прибирали територію селища.  

«В екотолоці взяли участь понад 50 людей. Це, переважно, 

переселенці, які хочуть гуляти в чистому лісі і дихати свіжим повітрям! 

Долучаються і вихованці футбольного клубу. Вже у вівторок плануємо 

провести майстер-клас із  виготовлення табличок для маркування прибраної 

території та мотивувати смижан не смітити в лісах», - розповіла 

координаторка акції Віта Костюк. 
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Це спільна ініціатива від ГО Агенція розвитку громад «Інтонація 

ЗМІН», БФ «Рокада» Рівного, дитячо-юнацький ФК «Єврошпон-Смига» та 

ПрАТ Єврошпон-Смига. 

Корисними для громади хочуть бути і нові мешканці Хрінників, тож 

влаштували еко-толоку. Переселенці, які  мешкають  у селі, зібралися 

сім’ями і прибрали береги місцевої водойми від пластику, пляшок, 

поліетиленових пакетів та  іншого сміття, що  його залишили  після себе 

відпочивальники  з минулого сезону. 

На початку травня кілька десятків небайдужих переселенців Рівного 

доєдналися до хорошої справи і допомогли з прибиранням берега озера Басів 

Кут, поблизу Оствиці. 

«Приємно, що переселенці не  сидять осторонь. Хтось долучається до 

волонтерських прибирань, хтось – плете сітки, влаштовується на роботу, 

чоловіки йдуть у військкомати. Такий зворотній зв'язок є дуже правильним. 

Боротьба триває і наш обов'язок - кожного з нас - щодня на максимум 

працювати в тилу», - зазначив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

 

*** 

30.05.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/na-rivnenshchini-do-zsu-mobilizovani-ponad-

40-vidsotkiv-pereselenciv 

На Рівненщині до ЗСУ мобілізовані понад 40 відсотків переселенців 

опубліковано 30 травня 2022 року о 12:31 

41% поставлених на військовий облік внутрішніх переселенців на 

Рівненщині – мобілізовані в ЗСУ. 

Більше половини вже зареєструвалися. 

"Закликаю чоловіків-переселенців не зволікати і невідкладно з’явитися 

в найближчі територіальні центри, щоб стати на військовий облік, - 
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наголосив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. - Дякую всім тим, 

хто вже зареєструвався. У воєнний час має бути злагодженість і порядок". 

Адреси терцентрів комплектування та соціальної підтримки на 

Рівненщині можна знайти за посиланням: https://bit.ly/3t5Qakq11 

Загалом на Рівненщині перебуває 11005 чоловіків-ВПО віком 18-60 

років. 

*** 

30.05.2022 

Хмельницька міська рада 

https://khm.gov.ua/uk/content/operatyvna-informaciya-vid-shtabu-

dopomogy-vymushenym-pereselencyam-u-m-hmelnyckomu-63 

Оперативна інформація від Штабу допомоги вимушеним 

переселенцям у м. Хмельницькому станом на 8.00 30 травня 2022 року 

Штаб допомоги вимушеним переселенцям, що знаходиться в 

кінотеатрі ім. Т.Шевченка інформує: 

- протягом 28-29 травня до нашої громади прибуло близько 200 

переселенців, які розміщуються в освітніх закладах, культових спорудах, 

закладах готельно-ресторанного бізнесу, в приватному секторі. Величезна 

подяка всім, хто долучився до цієї шляхетної справи; 

- орієнтовно в межах Хмельницької міської територіальної громади 

залишилось близько 42,9 тисяч переселенців, ще близько 180,2 тисяч 

зупинялись у нас щонайменше на добу, отримавши допомогу та підтримку 

вони продовжили свій шлях на захід; 

- 27-29 травня в наших громадських приймальнях, ЦНАПі та через 

застосунок Дія зареєструвалися, як ВПО - 87 переселенців, починаючи з 16 

березня кількість зареєстрованих ВПО в нашій громаді – 32242; 

- у загальноосвітніх закладах громади на даний момент продовжують 

навчатися 1010 учнів-переселенців; 

                                                           
11 Див.:   https://www.rv.gov.ua/news/adresi-tercentriv-komplektuvannya-ta-socialnoyi-pidtrimki-na-
rivnenshchini?fbclid=IwAR1jqf2TB3-kX_w1HUwKM2fSAizrrBuIjZcBFwhU0J1WzdQYpDoHG5zjbnA 
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- 1711 дорослих подали заяву на працевлаштування. 

В Штабі працює пункт прийому допомоги переселенцям, потреби 

пункту постійно публікуються в різних групах, зокрема у Telegram «Штаб 

допомоги переселенцям Хмельницької МР», чат-бот «Поселення 

Хмельницький», «ХМР координаційна група». В Штабі постійно на зв’язку 

5 телефонів, по яких можуть звертатися переселенці, волонтери для 

координації зусиль. 

 

*** 

30.05.2022 

Миколаївська міська рада 

https://mkrada.gov.ua/news/16671.html 

У Миколаєві працюють над поліпшенням умов проживання для 

вимушених переселенців 

Місту вдалося залучити біля 2 млн грн на облаштування житла для 

внутрішньо переміщених осіб. Вже розпочали ремонтні роботи цілого 

поверху в одному з гуртожитків Миколаєва. Про це розповів перший 

заступник міського голови Віталій Луков. 

"Буде створений стаціонарний пункт проживання для переселенців з 

гідними умовами для життя. У першу чергу, намагатимемось розмістити тут 

людей, які можуть бути потрібними для забезпечення життєдіяльності міста. 

У нас є зруйновані будівлі, і якщо людина працює у відповідній сфері, ми 

маємо створити їй умови, щоб залишитись у Миколаєві", - пояснив перший 

віце-мер.  

Також Віталій Луков повідомив, що місто планує поліпшити умови 

проживання вимушених переселенців у приміщеннях дитячих садків. З цією 

метою проведені перемовини з міжнародною організацією, яка вже певний 

час працює з Миколаєвом, допомагаючи з забезпеченням водою, продуктами 

харчування. 
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*** 

 

31.05.2022 

Хмельницька міська рада 

https://khm.gov.ua/uk/content/polska-delegaciya-z-gumanitarnoyu-

misiyeyu-vidvidala-hmelnyckyy 

Польська делегація з гуманітарною місією відвідала Хмельницький 

"Сьогодні разом із керівництвом військової адміністрації мав зустріч 

із нашими друзями з Польщі. Адам Квятвовський, Міністр в канцелярії 

Президента Республіки Польща, Мацей Карасінський, генеральний 

директор закордонної служби та інші високопосадовці привезли на 

Хмельниччину чергову гуманітарну допомогу - комп'ютери та ноутбуки. Їх 

використають для навчання дітей-переселенців. Допомогу делегувала 

особисто дружина Президента Республіки Польща. 

Тільки у Хмельницькому навчається понад тисячу дітей з інших 

міст. Всі вони тікали від війни і залишилися без техніки, а, отже, 

доступу до онлайн навчання. Тому потреба у комп'ютерах дуже гостра. 

Разом із гостями з Польщі мали зустріч із громадою Шаровечки. 

Ця війна показала, хто наші справжні друзі. Українські жінки і діти в 

Польщі почуваються не як біженці, а як гості. Таких сусідів не треба 

просити про допомогу. Не перестаю дякувати нашим друзям. У перемозі 

України я впевнений, а з такою підтримкою вона станеться швидше!", - 

розповів міський голова Олександр Симчишин на власній сторінці у 

мережі фейсбук. 

 

*** 

 

31.05.2022 
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Офіційний сайт Харківської міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету 

https://www.city.kharkov.ua/uk/news/ditey-pereselentsiv-iz-nebezpechnikh-

rayoniv-privitali-zi-svyatom-50967.html 

Дітей-переселенців із небезпечних районів привітали зі святом 

Працівники КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» привітали 

дітей-переселенців, які перебувають у Харкові, з прийдешнім Міжнародним 

днем захисту дітей. 

Як повідомили на підприємстві, працівники відвідали дітей та 

подарували їм спортивний інвентар – баскетбольні та футбольні м'ячі, 

ракетки для настільного тенісу та бадмінтону з комплектом м'ячів та воланів, 

а також настільні розвиваючі ігри, верхній одяг та кросівки, іграшки, 

конструктори. 

Подарунки отримали діти віком від 2 до 18 років, які були евакуйовані 

з мікрорайонів Харкова, що найбільш обстрілюються, - з Північної 

Салтівки, вул. Бучми, а також із населених пунктів Харківської області 

– Золочева, Дергачів, Руської Лозової. Нині вони разом із батьками 

тимчасово розміщені у дитячому будинку «Родина», школі-інтернаті №14 та 

гуртожитках на пр. Любові Малої у Новобаварському, а також Слобідському 

та Салтівському районах. 

Начальник управління освіти Адміністрації Новобаварського району 

Олена Світлична зазначила, що одна з матерів пішки йшла із Золочева дві 

доби з дворічною дитиною на руках. Тепер ця сім'я та інші діти отримують 

безкоштовне проживання з усіма побутовими послугами, безкоштовним 

харчуванням та розвагами. Крім того, кожна дитина шкільного віку прийнята 

до навчального закладу, навчається дистанційно й тут закінчить навчальний 

рік. 

Директор КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» Олексій 

Артикуленко наголосив, що на підприємстві й надалі будуть проводити такі 

благодійні заходи, щоб наскільки можна допомагати городянам. 
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ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд: 

на що йдуть кошти 

У квітні українці, що виїхали за кордон через війну з росією, 

витратили там близько $2 млрд, розраховуючись або знімаючи готівку з 

карток українських банків. 

Про це, з посиланням на дані Нацбанку, Forbes розповів12 

представник України у Світовому банку Роман Качур. 

Пресслужба НБУ підтвердила ці цифри. 80% коштів з витрачених у 

квітні $2 млрд — це оплата товарів у pos-терміналах торговельної мережі й 

отримання готівки. 

Найбільше коштів, розраховуючись картками, наші громадяни 

витрачали на: 

17% — оплату в продуктових магазинах/супермаркетах; 

11% — купівлю непродовольчих товарів; 

8% — оплату готелів; 

5% — операції на АЗС; 

4% — розрахунки у закладах харчування. 

Окремо від цих даних Forbes порахував, скільки українці витрачають 

на послуги мобільного звʼязку. 

Якщо порівняти з тогорічною статистику закордонних витрат, то 

можна побачити 3—4-кратне зростання. «У другій половині 2021 року 

українці розраховувались у мережах банків-нерезидентів на $500–700 млн 

                                                           
12 Див.:  https://forbes.ua/inside/takikh-bizhentsiv-evropa-shche-ne-bachila-ukrainski-pereselentsi-
shchomisyatsya-vitrachayut-za-kordonom-2-mlrd-na-shcho-ydut-koshti-23052022-6160 
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щомісячно. Ще до $50 млн знімали в банкоматах готівкою», — коментує 

фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. 

За даними13 міністерки соціальної політики Марини Лазебної, 

понад 5 млн українців з початку війни виїхали за межі країни. З них 4,5 млн 

— до країн-сусідів, у тому числі понад 2 млн — до Польщі. Наприкінці 

квітня Forbes, використовуючи дані мобільних операторів, проводив 

розрахунки, де і скільки українців проживає. Вийшло, що найбільші країни-

реципієнти — Польща, де проживає понад 1 млн українців, Чехія і 

Німеччина — 350 000 і 300 000 відповідно. 

 

                                                           
13 Див.:  https://www.msp.gov.ua/news/21797.html?PrintVersion  



62 
 

 



63 
 

Переїхавши, українці роблять посильний внесок у споживчий ринок 

ЄС. «Враховуючи кількість біженців, виходить, що кожен українець вкладає 

в економіку європейських країн по $400 на місяць», — порахував Качур. 

Нацбанк рахує інакше: вони беруть дані управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців, згідно з якими з України виїхали 6,4 млн 

людей. 

Тож кожен українець у квітні розрахувався карткою в середньому на 

$125 (в еквіваленті) та зняв приблизно $150 готівки в банкоматі. 

Куди переїхали більш заможні українці, а в яких країнах оселились 

наші співвітчизники з низькими доходами? Національний банк не надав 

даних щодо витрат українців у географічному розрізі. Forbes надав дані 

роздрібних українських банків — ПриватБанку та monobank. 
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Всі українці, що виїхали в ЄС, з початку війни витратили зі своїх 

платіжних карток у торгових мережах близько $1,5 млрд, повідомила 

пресслужба ПриватБанку. Загальний обсяг безготівкових оплат у мережі 

ПриватБанку за березень—квітень становить приблизно $2,3 млрд. 
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У monobank за березень—квітень наземні торгові операції клієнтів за 

кордоном становили $159 млн, а в Україні за цей самий період — близько 

$571 млн (Finance.ua (https://news.finance.ua/ua/ukrains-ki-pereselenci-

shhomisyacya-vytrachayut-za-kordonom-2-mlrd-na-shho-ydut-koshty). – 2022. – 

24.05). 

 

*** 

Діти-переселенці з 14 років мають право самостійно звертатися по 

грошову допомогу: як це зробити 

Ніхто з українців не готувався до війни. Тому, коли люди тікали від 

обстрілів, вони не думали про документи. Так, були ситуації, коли батьки 

віддавали дітей родичам, хрещеним і ті евакуювались у безпечні регіони. А 

коли постало питання звернутись для отримання довідки внутрішньо 

переміщеної особи, то і починали проблеми. 

Про те, як оформити довідку ВПО дітям-переселенцям, розповіли14 у 

Криворізькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Міністерства юстиції України. 

Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з 

батьків. Однак неповнолітня дитина з 14 років має право самостійно 

звернутися за призначенням допомоги. І якщо в її інтересах звернеться 

законний представник, це цілком відповідає законодавству. Заяву про 

виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного 

представника, може подавати від її імені: 

особа, яка перебуває у сімейних, родинних стосунках (у тому числі 

хрещені батьки), за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні 

зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем 

звернення; 

                                                           
14 Див.:   
https://www.facebook.com/kr2.dnipro.legalaid/posts/pfbid02pgazKVKhBHsQoTQj5UzFiaHTPdbpoKmmXZjvBMUM
h6D9eZi9DyhfmZNjDLjhN5aul 

https://news.finance.ua/ua/ukrains-ki-pereselenci-shhomisyacya-vytrachayut-za-kordonom-2-mlrd-na-shho-ydut-koshty
https://news.finance.ua/ua/ukrains-ki-pereselenci-shhomisyacya-vytrachayut-za-kordonom-2-mlrd-na-shho-ydut-koshty
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особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили 

супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із 

законних представників, завіреною органом опіки та піклування; 

особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, що залишилася без 

батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей 

про тимчасове влаштування). Це має бути довідка зі служби у справах дітей. 

«Варто розуміти, для чого це зроблено. Дитина, яка перебуває без 

батьків, фактично вважається такою, що не має батьківського піклування. 

Адже законний представник дитини — батьки, опікуни, інша людина, яку 

уповноважили на це батьки. Якщо нотаріально посвідченої довіреності на 

виховання та представництво інтересів дитини немає, то доведеться йти до 

служби у справах дітей за місцем перебування. Служби мають складати акт, 

брати таких дітей на облік, вносити до банку даних і влаштовувати їх на 

тимчасове проживання в ту родину, з якою виїхала дитина. Тоді рішення 

органу опіки та піклування свідчитиме, що родич дитини — законний 

представник/представниця дитини», — пояснили юристи. 

Як здійснюється виплата 

Розмір виплати — 3 тисячі гривень. Виплата допомоги такій дитині 

здійснюється починаючи з березня 2022 року у разі звернення за її наданням 

до 15 травня 2022 року включно. Допомога виплачується: 

на банківський рахунок (за стандартом IBAN) заявника, 

на поточний рахунок для зарахування допомоги «єПідтримка». 

Які документи знадобляться 

Якщо дитина прибула без супроводу законного представника, то 

подавати заяву і відповідні документи має: 

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (наприклад, 

тітка, дядько, а також хрещені батьки). Потрібен документ про 

підтвердження сімейних, родинних відносин, виданий службою у справах 

дітей за місцем звернення; 
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особа, яка уповноважена законними представниками супроводжувати 

дитину. Потрібна письмова заява одного із законних представників, що 

підтверджує повноваження супроводжувати дитину. Заява має бути завірена 

нотаріусом або органом опіки та піклування (у сільській місцевості, де 

нотаріальні дії здійснюють представники органів місцевого самоврядування); 

особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину. Потрібна копія 

наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування (Finance.ua 

(https://news.finance.ua/ua/dity-pereselenci-z-14-rokiv-mayut-pravo-samostiyno-

zvertatysya-po-hroshovu-dopomohu-yak-ce-zrobyty). – 2022. – 24.05). 

 

*** 

24.05.2022 

ITnews 

http://itnews.com.ua/news/95295-kiyivstar-zabezpechit-quotdomashnim-

internetomquot-modulni-mistechka-dlya-pereselentsiv  

Київстар забезпечить "Домашнім інтернетом" модульні містечка 

для переселенців 

«Домашній інтернет» від Київстар підтримує програму президента 

про забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб і 

готовий безоплатно забезпечувати ці поселення інтернетом. 

Першим таким проєктом стало модульне містечко на 120 будинків у 

м. Львові (Сихівський район). Там вже підключена послуга від Київстар, а 

отже, родини, що проживатимуть у них, отримають безоплатний доступ до 

інтернету. 

Компанія готова співпрацювати з обласними адміністраціями та 

забезпечувати доступ до Wі-Fі будь-яких мобільних поселень. Аби подати 

заявку на підключення соціального інфраструктурного об’єкта, потрібно 

звернутись із запитом на адресу wifi@kyivstar.net, зазначивши деталі 

підключення та контакти для зворотного зв’язку. Впродовж кількох днів 

https://news.finance.ua/ua/dity-pereselenci-z-14-rokiv-mayut-pravo-samostiyno-zvertatysya-po-hroshovu-dopomohu-yak-ce-zrobyty
https://news.finance.ua/ua/dity-pereselenci-z-14-rokiv-mayut-pravo-samostiyno-zvertatysya-po-hroshovu-dopomohu-yak-ce-zrobyty
http://itnews.com.ua/news/95295-kiyivstar-zabezpechit-quotdomashnim-internetomquot-modulni-mistechka-dlya-pereselentsiv
http://itnews.com.ua/news/95295-kiyivstar-zabezpechit-quotdomashnim-internetomquot-modulni-mistechka-dlya-pereselentsiv


68 
 

спеціаліст компанії надасть інформацію щодо можливості підключення та 

уточнить час для виконання запиту. 

«Ми як бізнес та як небайдужі українці робимо все можливе, щоб 

наблизити нашу перемогу та полегшити цей непростий період життя для 

співвітчизників, які вимушені були покинути власне житло. Впевнені, що 

можливість доступу до інтернету допоможе налагодити побут, навчання, 

роботу та покращить час очікування повернення додому», – прокоментував 

керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар Сергій Сухорук. 

Окрім цього, компанія активно підключає Wі-Fі в бомбосховищах та 

укриттях по всій країні. Наразі таких уже понад 1150. 

Також технічні спеціалісти компанії продовжують не тільки активно 

відновлювати пошкоджену мережу, але й модернізувати її (зокрема, в містах 

Львові, Дніпрі та Києві став доступний інтернет на швидкості 1 Гбіт/с). 

 

*** 

26.05.2022  

Економічна правда 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687483/ 

У Зеленського розглядають варіант з орендою житла для 

переселенців 

В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для 

внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок 

бойових дій. 

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило 

Тимошенко в коментарі ЕП15. 

"Ми зараз консультуємось з учасниками ринку нерухомості, щоб 

розробити алгоритм. Будемо розглядати всі варіанти", – повідомив 

Тимошенко. 

                                                           
15 Див.:   https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/26/687470/ 
або нижче 
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Проте базовим варіантом для влади залишається будівництво нового 

житла та викуп готових квартир. В ОП хочуть таким чином вирішити 

проблеми з "черговиками", які роками чекають на житло. 

"Чому держава будує житло? Тому що таким чином ми хочемо 

розв’язати проблему людей, які роками стоять в черзі на квартиру – 

військові, медичні працівники, освітяни та інші. У цього процесу є дуже 

важливе соціальне навантаження", – заявив Тимошенко. 

 

26.05.2022  

Економічна правда 

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/26/687470/ 

Будівництво, викуп чи оренда. Що з житлом для переселенців: 

розбір 

Влада обіцяє побудувати для переселенців тисячі квартир за пів року. 

Скільки людей може отримати житло і чи можливо реалізувати цей план за 

такий короткий час? 

Що відбувається? 

Кількість українців, житло яких зруйноване або розташоване в зоні 

активних бойових дій, обчислюється мільйонами. Росія позбавила громадян і 

даху над головою, і цінного активу. 

У квітні заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 

заявив, що держава забезпечить житлом тих, хто цього найбільше потребує, 

до осені 2022 року. 

Згодом з'явився детальний план дій влади. Згідно з ним, до кінця 2022 

року проблема забезпечення житлом вирішиться лише для 10% 

внутрішньопереміщених осіб. При цьому держава планує витратити на це 

десятки мільярдів гривень. 

Учасники ринку одразу запропонували альтернативи розробленому 

державою плану. Чи прислухається офіс Зеленського до рекомендацій? 
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Скільки потрібно житла? 

Через руйнацію житла або активні бойові дії місце проживання змінили 

майже 2,1 млн українців. Такі дані 27 квітня навів заступник керівника 

Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на обласні військові 

адміністрації. 

Саме таку кількість людей вважають внутрішньопереміщеними 

особами (ВПО). Виходячи з цієї цифри, робилися розрахунки щодо потреб 

громадян у житлі. 

В ОП підрахували, що для забезпечення житлом цих українців 

потрібно 600 тис квартир. 

Що пропонують у Зеленського? 

У 2022 році влада планує забезпечити житлом трохи менше 10% від 

згаданої кількості ВПО. Мова йде про 186 тис українців, для яких 

підготують 53,4 тис квартир. 

З цієї кількості побудують щонайменше 32 тис квартир або трохи 

більше 5% від загальної потреби. 

Решту квартир держава викупить у забудовників у житлових 

комплексах або будинках з високою стадією готовності. Так забезпечать ще 

3,86% від потреби. У цих квартирах держава обіцяє зробити ремонт. 

Побудовані та викуплені квартири перебуватимуть у державній 

власності. 

Через кілька років, коли житло ВПО відновлять, і вони переїдуть у 

власні помешкання, державні квартири надаватимуть тим, хто стояв у черзі 

на житло багато років. Мова йде про військових, медиків, учителів та 

"чорнобильців". 

За даними Держстату, у 2021 році на квартирному обліку в місцевих 

органах влади перебували понад 657 тис громадян, з яких понад 68 тис – 

молодь. 

Хто будуватиме житло? 
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Замовником будівництва житла для ВПО стане Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву. 

Процедура викупу відбуватиметься відповідно до постанови уряду16, 

яка спрощує вимоги та принципи проведення закупівель товарів і послуг в 

умовах воєнного стану. 

Як викуповуватимуть квартири в приватних забудовників? 

Купувати у забудовників готові квартири з ремонтом та базовим 

оснащенням (сантехніка, меблі) також буде Держмолодьжитло, розповів 

Тимошенко. 

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

проводитиме викуп відповідно до процедури17, затвердженої урядом у 

квітні. 

Відповідно до документа, Держмолодьжитло замовлятиме зведення 

будинків, реконструкцію гуртожитків, переобладнання нежитлових 

приміщень та ремонт об'єктів соціального призначення. 

Договір з мешканцями підписуватимуть на рік з можливістю 

пролонгації. Квартири не можна буде приватизувати, обміняти чи заселити 

третіми особами. 

Звідки фінансування? 

Житло купуватимуть за кошти держбюджету, необхідні суми ще не 

виділили. Відповідні зміни до закону про державний бюджет на 2022 рік 

будуть внесені найближчим часом, повідомив Тимошенко. 

Що вже почали будувати? 

Купівлю перших ста квартир Держмолодьжитло оголосило18 11 

травня. Фонд планує придбати по 35 квартир у Київській та Чернігівській 

областях, 20 – на Сумщині та 10 – на Житомирщині. 

                                                           
16 Див.:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-2022-%D0%BF#Text 
17 Див.:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2022-%D0%BF#Text   
18 Див.:  https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/derzhmolodzhytlo-oholoshuie-pro-zakupivliu-
zhytla 
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Серед висунутих державою вимог до житла – площа 31,5-94,5 кв м, 

меблі, кухонний гарнітур, змонтована сантехніка, встановлені двері. 

Крім того, Київська облрада передала19 Ірпеню 7 га землі для 

будівництва житла для ВПО. 

Мова йде про територію колишнього санаторію "Ластівка". Там 

зведуть 50 тис кв м житла – 700-1000 квартир залежно від площі. Аналогічну 

кількість квадратних метрів побудують у Гостомелі. 

Загалом план Офісу президента на 2022 рік передбачає будівництво 

100 тис кв м житла в 15 областях на заході та в центрі країни і стільки ж у 

Києві. Тобто по 2 тис квартир у кожному регіоні. 

Чи завершать будівництво до нового опалювального сезону? 

За словами будівельників, термін зведення багатоквартирного будинку, 

підключення його до комунікацій та оздоблення квартир становить півтора-

два роки, тому вони сумніваються в можливості отримати якісні будинки за 

пів року. 

В Офісі президента від своїх слів не відмовляються і переконують, що 

звести житло за такий короткий термін можливо. 

"У нас на волонтерських засадах працювали архітектори. Вони 

розробили проєкт домівок, які можна побудувати за п'ять місяців. На темпи 

будівництва впливатиме поверховість. Запроєктовано пʼяти-шестиповерхові 

будинки, щоб не чекати довго", – повідомив Тимошенко в коментарі ЕП. 

Головний архітектор бюро "Архіматика" Дмитро Васильєв згоден 

з чиновником. Васильєва запрошували на зустріч із Зеленським, де 

обговорювали проєктні рішення для швидкого зведення будинків. 

"Архіматика" спроєктувала конфігурацію житла, собівартість якого 

буде нижчою на 25%, а терміни будівництва скоротяться до пʼяти-шести 

місяців, повідомив Васильєв ЕП. 

"Це будуть монолітні будинки на чотири-шість поверхів з ліфтами. 

Якщо дуже захотіти, то їх можна звести до кінця року. Правда, це будуть 

                                                           
19 Див.:   https://visnyk-irpin.com.ua/irpenyu-nadaly-7-ga-zemli-pid-budivnycztvo-novogo-zhytla/ 
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точкові проєкти. Їх не вийде масштабувати на тисячі квадратних метрів у 15 

областях", – сказав він. 

Скільки готового житла можна викупити в забудовників? 

За словами голови Київської обласної військової адміністрації 

Олександра Павлюка, загальна площа квартир у Київській області, введених 

в експлуатацію та готових до викупу, перевищує 42 тис кв м (600-900 

квартир). 

Як свідчать дані Держстату, за останні вісім років в Україні 

побудували понад 1 млн квартир. 

За оцінками співзасновника сервісу з пошуку нерухомості ЛУН 

Андрія Міми, близько 20% цих помешкань придбані з інвестиційною метою і 

половина з них пустують. Тобто в Україні може бути до 100 тис вільних 

квартир. 

Юрист Георгій Могильний звертає увагу на дані Держстату, 

відповідно до яких в Україні є чимало надлишкового житла – на 18% більше 

від потреби. На його думку, владі слід провести інвентаризацію і за 

можливості розселити нужденних. 

Чи є варіант оренди квартир для ВПО? 

В Офісі президента розглядають варіант оренди житла для ВПО, щоб 

у людей була можливість заселитися раніше. 

"Ми консультуємося з учасниками ринку нерухомості, щоб розробити 

алгоритм. Будемо розглядати всі варіанти", – повідомив Тимошенко. 

Проте зосередиться влада на будівництві. Кажуть, що таким чином убʼє 

двох зайців. 

"Чому держава будує житло? Ми хочемо розв’язати проблему людей, 

які роками стоять у черзі на квартиру: військові, медпрацівники, освітяни. У 

цього процесу є важливе соціальне навантаження", – каже заступник голови 

ОП. 

 

*** 
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27.05.2022  

Економічна правда 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/27/687543/ 

Переселенцям виплатили вже 4,5 мільйона допомоги на залізничних 

вокзалах 

Понад 1,8 тисячі переселенців з евакуаційних потягів отримали         

4,5 мільйона гривень допомоги від держави. 

Про це повідомив20 міністр цифрової трансформації Михайло 

Федоров. 

"Уже в потязі працівники Укрзалізниці фіксують дані про пасажирів і 

одразу передають цю інформацію Укрпошті для офорлення виплат. Поки що 

послугою можна скористатися на вокзалах Львова та Дніпра, але згодом 

перелік місць розшириться", – повідомив міністр. 

 

*** 

27.05.2022 

Finance.ua 

https://news.finance.ua/ua/pereselenci-z-vos-my-hromad-sums-koi-oblasti-

otrymaly-pravo-na-derzhavni-vyplaty 

Переселенці з восьми громад Сумської області отримали право на 

державні виплати 

Перелік внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання 

державних виплат на проживання, знову збільшили. 

Про це повідомили21 в Міністерстві з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій. 

Йдеться про щомісячну допомогу в розмірі 2000 грн на дорослу 

людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю. 

                                                           
20 Див.:   
https://t.me/zedigital/2011?fbclid=IwAR3l_kOEaYjxgLLc15GIETodPLeOOzZrVgLvAmz9meoqc_VHF1mYk6YTcbo 
21 Див.:   https://www.facebook.com/photo/?fbid=315047444136968&set=a.227584499549930 
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Відповідно до оновленого переліку, право на такі виплати отримали 

переселенці з восьми територіальних громад Сумської області: 

Конотопський район — Новослобідська сільська територіальна 

громада; 

Охтирський район — Великописарівська селищна територіальна 

громада; 

Сумський район — Білопільська міська, Краснопільська селищна та 

Юнаківська сільська територіальні громади; 

Шосткинський район — Есманьська селищна територіальна 

громада. 

Таким чином, станом на сьогодні виплати ВПО отримуватимуть 

мешканці 300 громад 8 областей України: 

Дніпропетровської (6 громад), 

Донецької (66 громад), 

Запорізької (61 громада), 

Луганської (37 громад), 

Миколаївської (22 громади), 

Харківської (51 громада), 

Херсонської (49 громад), 

Сумської (8 громад). 

Довідка Finance.ua 

окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть 

отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з 

Урядом України. Перелік організацій, де можна отримати таку допомогу, 

можна знайти за посиланням22; 

українці можуть оформити довідку23 внутрішньо переміщеної особи 

та соціальні виплати у застосунку «Дія» для себе та своїх дітей. Послуга 

доступна для громадян, які перемістилися з територій, що розташовані в 

                                                           
22 Див.:   https://news.finance.ua/ua/vpo-mozhut-otrymaty-mizhnarodnu-hroshovu-dopomohu-yaki-prohramy-
dostupni 
23 Див.:   https://news.finance.ua/ua/v-diyu-povernulasya-posluha-dlya-vpo-mozhna-oformyty-dovidku-ta-vyplaty 
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районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій 

окупації. 

*** 

29.05.2022 

Подробиці 

https://podrobnosti.ua/2448645-chastin-pereselentsv-skasujut-viplatu-

dopomogi.html  

Частині переселенців скасують виплату допомоги 

З травня в Україні припинять виплати грошової допомоги деяким 

громадянам, які оформили собі статус внутрішньо переміщеної особи. 

Про це повідомила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна. 

За її словами, йдеться про тих вимушених переселенців, які 

повернулися до своїх рідних регіонів після деокупації чи припинення 

бойових дій. 

 З травня, як попереджає міністр соцполітики, виплати 

нараховуватимуться лише тим громадянам, які залишаються у зоні бойових 

дій або не можуть через дії окупантів повернутися до своїх будинків. Крім 

того, на грошову допомогу можуть розраховувати українці, чиє майно було 

пошкоджено внаслідок обстрілів. 

"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних 

регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їм дякуємо. Так от, 

таким людям виплати припинятимуться вже з травня", - додала Лазебна. 

 

*** 

30.05.2022 

DOU 

https://dou.ua/lenta/news/a-virtual-center-diia-business/  

Мінцифри запустило віртуальний центр Дія.Бізнес. Це «гаряча 

лінія» для українських переселенців за кордоном 

https://podrobnosti.ua/2448645-chastin-pereselentsv-skasujut-viplatu-dopomogi.html
https://podrobnosti.ua/2448645-chastin-pereselentsv-skasujut-viplatu-dopomogi.html
https://dou.ua/lenta/news/a-virtual-center-diia-business/
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Міністерство цифрової трансформації запустило інноваційний 

формат «гарячої лінії» — віртуальний центр Дія.Бізнес. Він покликаний 

допомагати українським переселенцям за кордоном вирішувати низку 

питань із документами, повідомила пресслужба Мінцифри24. 

Як пояснили у відомстві, тепер українські переселенці, які 

перебувають у країнах Європи, зможуть дистанційно та оперативно отримати 

всю інформацію про: 

отримання статусу тимчасового захисту або інші правові підстави 

перебування на території іншої держави; 

допомогу з житлом і ресурсами підтримки з працевлаштування для 

українців; 

ведення бізнесу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, 

Словенії, Литві та Німеччині) та згодом зробити релокейт в Україну. 

В яких країнах діє функція 

Наразі під час пілотного проєкту фахівці центрів Дія.Бізнес 

консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, 

Литві та Німеччині. 

Водночас запити з інших країн Європейського Союзу готуватимуться 

індивідуально. Центр також надаватиме відповідні консультації внутрішньо 

переміщеним особам в Україні. 

Таким чином, отримати безкоштовну консультацію можна за такими 

номерами телефонів: 

080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України); 

+48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн 

ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора). 

Відомо, що цей проєкт ініційований командами Офісу з розвитку 

підприємництва та експорту й Дія.Бізнес та втілюється                              

ГО «Консультаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу» за 

                                                           
24 Див.:   https://t.me/mintsyfra/3091 
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сприяння «Проєкту підтримки Дії», що впроваджується Програмою 

розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. 

 

*** 

30.05.2022 

TSN.UA 

https://tsn.ua/ato/rozblokuvannya-chornogo-morya-i-zavershennya-viyni-

erdogan-peregovoriv-iz-zelenskim-2074822.html 

Селять у музеях та у власних домівках по десятеро людей: як 

жителі Дніпропетровщини зустрічають переселенців (ВІДЕО) 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багатьом 

українцям довелося покинути свої домівки, аби врятуватися від окупантів. 

Зокрема, багатьом жителям сходу України довелося переїхати до 

Петриківської громади, що на Дніпропетровщині. 

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 

Там уже розмітили понад дві тисячі переселенців. Фактично кожен 10-

й мешканець селища нині втікач від війни. Ба більше, цих людей вже 

називають майбутніми петриківцями. Зокрема, нині людно на етнохуторі 

Козацька Січ. Однак замість звичних туристів – тут тепер переселенці. 

"Ніхто не думав, не гадав, а так вийшло. І син одразу сказав, треба 

приймати людей", - розповідає господиня на етнохуторі Наталія Ламза. 

На хуторі, здебільшого, глиняні хати під солом'яними стріхами. До 

початку війни це були будинки-музеї, а тепер вони слугують прихистком. 

Понад 30 людей живуть тут від березня. Серед них і Тетяна, з двома дітьми, 

молодшому - лише п'ять місяців. Під обстрілами тікали з Волновахи, яка нині 

вщент зруйнована. 

"Ми їхали, як то кажуть, в нікуди, де ми будем ночувати, аби лише щоб 

не під обстрілами. Це хата, їй 160 років за документами, але вона стояла ще 
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задовго до документів. Під солом'яним дахом. Ніколи не думала, що ми так 

будем мешкати, але це краще, ніж в підвалі", - говорить Тетяна. 

Живуть тут переселенці з різних міст нині як одна родина. Навіть їдять 

з одного казана.  

"Великий на 50 осіб борщ, готуємо казан великий, або молочне 

готуємо, а нас господарки приносять безкоштовно молоко", - говорить 

Наталія Ламза. 

Як одна родина живуть і у будинку пані Маргарити. Її чоловік нині на 

фронті, у неї ж свій фронт – волонтерський. Коли до громади почали 

прибувати перші біженці, одразу взяла вісьмох людей із Волновахи і собаку. 

"Спочатку думала, як розмістити. Дякувати, що є пляжні шезлонги. 

Тому я спала тут на шезлонгу. Діти говорили, що нам у погребі добре, лише 

дати обігрівач", - говорить Маргарита. 

Загалом Петриківська громада прийняла понад 2 тисячі 200 

переселенців. Більшість живе у місцевих. Хтось у комунальних закладах. 

Клас англійської мови перетворився на квартиру та офіс для медиків з 

Донеччини. 

 "Ми тут в класах розмістились, Проживаємо і працюємо - все разом", - 

говорить Олександр Овчаренко, начальник відділу охорони здоров'я 

Покровська. 

А лікарка зі Слов'янська змогла навіть працевлаштуватися. Вона 

рентгенолог, а місцева лікарня потребувала такого фахівця. Виїхала сюди із 

півторарічним сином. 

"Одразу ж я влаштувалась сюди на роботу, колектив дуже гарний, 

відчуваю себе як вдома", - говорить Катерина Кулінченко, лікарка-

рентгенолог. 

У громаді, фактично кожен 10-й мешканець – переселенець. 

Утримувати всіх не просто, зізнається голова громади. Однак вихід знайшли.  

"Від перших днів, коли ще не так було налагоджено волонтерський 

рух, всі прийняли рішення, що працівники бюджетних установ - усі здають 
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на благодійний фонд одноденну заробітну плату", - говорить Наталія 

Коваленко, селищна голова Петриківки. 

За ці кошти закуповують продукти й інші необхідні речі. А для 

працевлаштування почали залучати евакуйовані підприємства. Готують і 

земельні ділянки під будівництво житла. Бо розуміють, більшість людей тут 

залишаться. Повертатись їм просто нікуди. 

 

*** 

31.05.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15008 

Про релоковані підприємства та працевлаштування переселенців в 

Тростянецькій громаді - відеокоментарі голови громади 

На території Тростянецької громади проживає більше 200 вимушено 

переміщених осіб. За словами голови громади Михайла Цихуляка,  це, 

переважно, мешканці східних областей, котрим немає куди повертатися. 

Тож у громаді визначили дві земельні ділянки де, за потреби, можна звести 

модульні містечка, а також приміщення, які можна адаптувати під житло. 

Дехто з переміщених осіб вже знайшов роботу у Львові. Кільком із 

працевлаштуванням допоміг голова Тростянецької громади. 

До речі, у перспективі, внутрішньо переміщені особи зможуть 

працевлаштуватися на двох релокованих підприємствах. Одне з них 

спеціалізується на обробці деревини, інше – на швидкому харчуванні. 

 

*** 

31.05.2022 

Слово і Діло 

https://strichka.com/item/122052463 

З'ясувалося, скільки переселенців хотіли б залишитись на Львівщині 
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Трохи менше ніж половина внутрішніх переселенців, які приїхали 

на Львівщину, хотіли б повернутися додому. При цьому залишитися готовий 

кожен четвертий. 

Такі результати соцопитування соцгрупи «Рейтинг» серед мешканців 

області та тимчасово переміщених осіб. 

26% переселенців хотіли б залишитися жити чи знайти роботу у містах 

Львівщини. Ще 30% – можливо, розглянули б таку перспективу. 41% – не 

мають таких намірів. У свою чергу 39% місцевих жителів позитивно 

ставляться до того, що частина переселенців могла залишитися в місті для 

проживання та роботи. 36% ставляться до цього нейтрально і 22% 

негативно», - сказано в опитуванні. 

При цьому 40% місцевих жителів позитивно ставляться до того, що 

частина переселенців залишиться у Львівській області, а 22% – проти. 

«17% опитаних переселенців мають намір повернутись додому 

найближчим часом, це жителі центральних областей України. 33% заявили, 

що повернуться трохи згодом, а 36% мають намір повернутися додому після 

війни», - додали соціологи. 

Також, за даними опитування, 20% переселенців вже працюють і 

приблизно 40% мають намір знайти роботу найближчим часом. 

 

*** 

31.05.2022 

Радіо Свобода 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-dopomahaiemo-peremahaiemo-dity-

pereselentsi-pryvitannia/31877231.html 

«Допомагаємо – перемагаємо». Діти-переселенці малювали 

привітання для воїнів у Львові 

Для дітей-переселенців із різних регіонів України Будинок офіцерів у 

Львові організував благодійну акцію «Допомагаємо – перемагаємо», 
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передає кореспондент Радіо Свобода. Були представлені дитячі малюнки на 

тему «Армія очима дітей» і «Якою я бачу Тебе, Україно». 

«Навіть є малюнки дітей, намальовані ще у 2014-2015 роках, а також 

недавні. Діти можуть і на святі намалювати. Тут є діти з різних міст, зокрема, 

і окупованих Росією. Хочемо привернути увагу до питання захисту дітей у 

час війни, до їхнього емоційного і фізичного відновлення. Сьогодні 

волонтери їдуть на фронт і повезуть українським воїнам малюнки дітей, які 

вони зараз творять», ‒ каже керівник Будинку офіцерів Віталій Провозін. 

Діти на площі перед оперним театром малювали листівки з 

привітальними словами для воїнів. 

«Мій чоловік захищає Україну. Наш тато ‒ наш герой. Донечка дуже 

сумує за татком, за своїми друзями, які залишилися вдома. Нашу хату трохи 

заділо. Зірвало газову трубу, розбило вікна, але наші життя у безпеці і 

дякуємо Львову. Ці свята, організовані для дітей цими днями, дають надію на 

безпеку, якусь надію, що дуже скоро все має бути добре», ‒ говорить 

Оксана Падалка з Бучацького району. 

70 дітям, які сьогодні перебувають у навчально-реабілітаційного 

центрі поблизу Львова, працівники Будинку офіцерів передали подарунки і 

листи від ровесників з Англії… 

 

 

Регіональні 
 

Как оформить выплаты на детей-переселенцев, приехавших с 

оккупированных территорий без родителей 

Дети-переселенцы могут получить госпомощь, даже если 

эвакуировались без родителей. Речь идет о 3 тыс грн. на проживание. Об 

этом рассказали на брифинге в Днепропетровской областной военной 

администрации. 
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«В Кабмине разработали механизм выплаты средств детям, 

вынужденным уехать в более безопасные регионы без родителей. Как и 

остальные несовершеннолетние переселенцы, они имеют право на 

материальную помощь. Это 3 тыс грн», – отметила главный специалист 

Службы по делам детей ДнепрОВА Алла Борисенко. 

Чтобы оформить помощь, ребенок до 14 лет и сопровождающий его 

взрослый должны обратиться в органы соцзащиты по месту временного 

проживания. Там представитель от имени ребенка должен написать 

заявление на получение выплат. Ребята старше 14 лет пишут заявление 

самостоятельно. 

Сопровождать детей могут родственники, крестные. Обязательно – с 

документом, подтверждающим родственные связи. А еще люди, 

уполномоченные письменным заявлением от родителей заботиться о детях. 

Третья категория – семьи, куда временно устроили мальчиков и девочек. 

«Может быть такое, что взрослые не имеют никаких документов на 

детей. Ни подтверждающих семейные отношения. Ни приказа о временной 

опеке над несовершеннолетними. В таком случае советуем сначала 

обращаться в Службу по делам детей. Специалисты предоставят 

необходимые справки и выписки из реестров», – добавила Алла Борисенко. 

На время военного положения в Украине упростили процедуру 

устройства в семьи детей, оставленных без родительской опеки. Их могут 

взять к себе родственники или временно приютить небезразличные люди. 

С начала войны Днепропетровщина приняла более 57 тыс детей-

переселенцев (МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины 

(https://most-dnepr.info/news/society/206215_oformit_viplati.htm). – 2022. – 

24.05). 

*** 

https://most-dnepr.info/news/society/206215_oformit_viplati.htm
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Власники житла, які прихистили переселенців у Києві, можуть 

отримати компенсацію. Заявку можна подати онлайн або у київські 

ЦНАПи. 

У Києві можна отримати компенсацію витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб. Про повідомляє перший заступник голови 

Київської МДА Микола Поворозник.  

Щоб отримати компенсацію, містяни, які розмістили вимушених 

переселенців, мають самостійно внести відомості про житло, доступне для 

безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб до веб-ресурсу 

«Прихисток» за посиланням25. 

Також цю інформацію можна вносити відповідною районною 

держадміністрацією після подання відповідної заяви власника житла. Заяву в 

довільній формі із вказанням прізвища, ім’я та по батькові від кожної 

розміщеної особи потрібно подати до ЦНАПів Києва. Заява подається за 

місцем розташування житлового приміщення. 

Відповідна заява подається і у день припинення розміщення 

внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості із зазначенням 

можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у 

цьому житловому приміщенні. 

Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо 

переміщених осіб не пізніше, ніж протягом п’яти днів з дня закінчення 

звітного місяця подає до ЦНАПу заяву за встановленою формою та 

пред’являє відповідні документи, перелік яких розміщено на сайті. 

Додамо, що ЦНАПи Києва працюють з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 

17:00. Всю актуальну інформацію можна отримати за телефонами гарячої 

лінії call-центру: 202-60-38, 202-60-39. Детальніша інформація про роботу 

соціальної програми «Прихисток» та процедуру отримання компенсації – 

за посиланням26 (Варта 1 (https://varta1.com/2022/05/24/vlasniki-zhitla-yaki-

                                                           
25 Під час підготовки випуску аносоване посилання не було активним 
26 Під час підготовки випуску аносоване посилання не було активним 

https://varta1.com/2022/05/24/vlasniki-zhitla-yaki-prixistili-pereselenciv-u-kiyevi-mozhut-otrimati-kompensaciyu/
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prixistili-pereselenciv-u-kiyevi-mozhut-otrimati-kompensaciyu/). – 2022. – 

24.05).  

 

*** 

Філатов: «Дніпро прийняв 200 тис. переселенців і готовий 

допомагати далі та всі, хто їде до міста, мають дотримуватись правил 

громадського порядку» 

Дніпро залишається ключовим гуманітарним хабом для переселенців. 

Кількість офіційно зареєстрованих у місті людей, що переїхали з гарячих 

точок, продовжує зростати щодня — нині вона вже сягнула 97 тисяч. Про 

це в ефірі програми «Твій вечір» на каналі «ДніпроТV» заявив міський голова 

Дніпра Борис Філатов. 

Водночас, сказав міський голова, реальна цифра переселенців є 

удвічі більшою. Це дає своє навантаження на все місто — від соціальної 

сфери та громадського транспорту до електромереж і решти комунікацій. 

«Та це — наші люди, наші громадяни. І скільки б їх не приїздило, ми 

всім будемо йти назустріч, допомагати та надавати всю необхідну 

підтримку», - сказав Борис Філатов (МОСТ ДНЕПР - новости 

Днепропетровска и Украины (https://most-

dnepr.info/news/society/206208_filatov_dnipro_priynyav_200_tis.htm). – 2022. – 

24.05). 

 

*** 

Понад 3500 переселенців оформили ID-картки і закордонні 

паспорти на Кіровоградщині 

З початку дії воєнного стану підрозділами Управління Державної 

міграційної служби у Кіровоградській області надано 3560 

адміністративних послуг особам, які, рятуючись від збройної агресії, 

прибули на Кіровоградщину. 

https://varta1.com/2022/05/24/vlasniki-zhitla-yaki-prixistili-pereselenciv-u-kiyevi-mozhut-otrimati-kompensaciyu/
https://most-dnepr.info/news/society/206208_filatov_dnipro_priynyav_200_tis.htm
https://most-dnepr.info/news/society/206208_filatov_dnipro_priynyav_200_tis.htm


86 
 

Про це повідомляє Перша електронна газета за інформацією 

міграційної служби. 

Найбільше громадян звернулось із Харківської, Київської, Донецької, 

Луганської, Миколаївської, Запорізької, Чернігівської та Сумської областей. 

Для оформлення ID-картки звернулось 504 громадянина та 

закордонного паспорта – 2268. Зокрема, до підрозділів Міграційної служби 

області звертаються й особи, які подавали заяви щодо оформлення 

паспортних документів у підрозділах в інших областях. За їх заявами 

працівники підрозділів на Кіровоградщині завершують оформлення цих 

документів і отримують їх громадяни вже за місцем звернення. 

Окрім того, 138 осіб з інших регіонів скористались послугою 

вклеювання фото при досягненні відповідного віку до паспорта громадянина 

України у формі книжки. Продовжено на 5 років дію 329 закордонних 

паспортів та 321 особа отримала послугу з вклеювання фото дітей до 

закордонних паспортів батьків. 

Загалом за цей час підрозділами Міграційної служби області 

громадянам України надано понад 21 300 адміністративних послуг 

(Інформаційний Інтернет-портал Кіровоградщини «Перша електронна 

газета» (https://persha.kr.ua/news/life/212989-ponad-3500-pereselentsiv-

oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-

kirovogradshhyni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ponad-

3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-

kirovogradshhyni). – 2022. – 24.05).  

 

*** 

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича переселенців навчатимуть, як організувати власний бізнес 

Навчання розпочнеться… 25 травня, й триватиме до 25 червня 2022 року. 

https://persha.kr.ua/news/life/212989-ponad-3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-kirovogradshhyni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ponad-3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-kirovogradshhyni
https://persha.kr.ua/news/life/212989-ponad-3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-kirovogradshhyni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ponad-3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-kirovogradshhyni
https://persha.kr.ua/news/life/212989-ponad-3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-kirovogradshhyni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ponad-3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-kirovogradshhyni
https://persha.kr.ua/news/life/212989-ponad-3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-kirovogradshhyni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ponad-3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-kirovogradshhyni
https://persha.kr.ua/news/life/212989-ponad-3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-kirovogradshhyni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ponad-3500-pereselentsiv-oformyly-id-kartky-i-zakordonni-pasporty-na-kirovogradshhyni
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Навчатимуть вимушених переселенців. У Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича стартує набір слухачів 

на безкоштовну короткострокову навчальну програму «Підприємництво та 

організація власного бізнесу». 

Вона, зокрема, передбачає поєднання навчально-тренінгових занять, 

заходів з підвищення внутрішньої мотивації та консультацій з пошуку роботи 

і працевлаштування, повідомили в Чернівецькій ОВА. 

Також у програмі: Мотивація та внутрішні ресурси; Бізнес-планування; 

Менеджмент; Юридичні аспекти відкриття власного бізнесу; Оподаткування 

та звітність; Кредитування бізнесу; Маркетинг та просування; Пошук роботи 

та працевлаштування. 

Її учасниками можуть стати офіційно зареєстровані в місті Чернівці 

внутрішньо переміщені особи (віком від 25 до 45 років) з тимчасово 

окупованих територій або з територій, де велися/ведуться бойові дії. 

Навчання розпочнеться…25 травня, й триватиме до 25 червня 2022 

року. Проводитимуть заняття на економічному факультеті ЧНУ імені 

Юрія Федьковича (14 корпус, вул. Кафедральна, 2) з понеділка по п’ятницю 

з 14:00 до 17:00. 

Зареєструватися для проходження навчання можна, заповнивши форму 

за посиланням - https://forms.gle/BrvBXAsEJnQWpuc97 (Чернівецький 

промінь (https://promin.cv.ua/2022/05/24/u-chnu-pereselentsiv-navchatymut-

iak-orhanizuvaty-vlasnyi-biznes.html). – 2022. – 24.05). 

 

*** 

Хостел для переселенців облаштували у Великому Березному  

У занедбаній будівлі колишнього воєнкомату, а згодом соцзахисту, 

спочатку у кількох кімнатах відкрили соціальний магазин для нужденних, а з 

початку війни вирішили ефективно використати усю площу для вимушених 

переселенців. 

https://forms.gle/BrvBXAsEJnQWpuc97
https://promin.cv.ua/2022/05/24/u-chnu-pereselentsiv-navchatymut-iak-orhanizuvaty-vlasnyi-biznes.html
https://promin.cv.ua/2022/05/24/u-chnu-pereselentsiv-navchatymut-iak-orhanizuvaty-vlasnyi-biznes.html
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Кого вислухати, кого підбадьорити, обняти, а з ким поплакати і 

втішити – майже півсотні вимушених переселенців приймають, як рідних у 

хостелі у Великому Березному. Знайшлося тут місце і для домашніх 

улюбленців, яких вдалося вивезти з гарячих точок. А діти вже встигли 

потоваришувати. 

У кімнатах – ліжка, меблі, є пральня, душові кабіни з гарячою водою, 

ідальня. На кухні саме пораються кухарі над обідом. Ще кілька місяців тому 

будівля була занедбана. Тут колись був воєнкомат, згодом соцзахист. 

Спочатку у кількох кімнатах відкрили соціальний магазин для нужденних, а з 

початку війни вирішили ефективно використати усю площу для вимушених 

переселенців. 

Це - ініціатива волонтерки Римми Митрак, яку підтримали місцеві 

жителі та влада. Варто додати пані Римма – сама сирота, вихованка дитячого 

будинку, знає, як ніхто, про життя нужденних, тому і вирішила допомагати 

людям. Навіть, не залишила у біді свою подругу дитинства – вилікувала, 

прихистила і ще й роботу дала у хостелі Інтернет-видання «Закарпаття 

онлайн Beta» (https://zakarpattya.net.ua/Zmi/220606-KHostel-dlia-

pereselentsiv-oblashtuvaly-u-Velykomu-Bereznomu-VIDEO). – 2022. – 24.05). 

 

*** 

24.05.2022 

Шпальта 

https://shpalta.media/2022/05/24/u-chernivcyax-stvorili-mistecku-

programu-dlya-pidlitkiv-pereselenciv-yak-vzyati-uchast/  

У Чернівцях створили мистецьку програму для підлітків-

переселенців: як узяти участь 

У програмі — неформальні зустрічі та воркшопи з українськими 

митцями, прогулянки містом та виготовлення власного самвидаву. 

https://zakarpattya.net.ua/Zmi/220606-KHostel-dlia-pereselentsiv-oblashtuvaly-u-Velykomu-Bereznomu-VIDEO
https://zakarpattya.net.ua/Zmi/220606-KHostel-dlia-pereselentsiv-oblashtuvaly-u-Velykomu-Bereznomu-VIDEO
https://shpalta.media/2022/05/24/u-chernivcyax-stvorili-mistecku-programu-dlya-pidlitkiv-pereselenciv-yak-vzyati-uchast/
https://shpalta.media/2022/05/24/u-chernivcyax-stvorili-mistecku-programu-dlya-pidlitkiv-pereselenciv-yak-vzyati-uchast/
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У Чернівцях створили мистецьку програму «Тіло міста» для 

підлітків, які опинилися у місті через війну. У рамках проєкту учасникам 

проведуть воркшопи з чернівецькими митцями та квест містом. Про це 

повідомляють організатори у Facebook27. 

Також зазначають, що у програмі Тіла міста — неформальні зустрічі 

та воркшопи з українськими митцями. Вони поділяться навичками 

креативного письма та живопису, роботи з тілом та перформативністю, 

об’єктами та простором. 

У результаті зустрічей учасники підсумують вивчене та виготовлять зін 

(самвидав) разом з організаторами. Крім цього, програма передбачає спільне 

дозвілля для учасників. 

Заходи відбуватимуться у різних локаціях у Чернівцях упродовж 12 

днів. Участь можуть узяти підлітки від 14 до 17 років. Для цього потрібно 

заповнити анкету28 та дочекатися повідомлення від організаторок. Дедлайн 

подачі — 24 травня. 

Довідка 

Тіло місто реалізує Асортиментна кімната та спільнота «SVAYA» 

за підтримки Іншої освіти та німецької гуманітарної організації «Sign of 

hope / Hoffnungszeichen», а також приватних донорів. 

 

*** 

24.05.2022 

ПІВНІЧНО-БЕССАРАБСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ 

https://nordbess-news.cv.ua/derzhava-pidtrymuje-bezrobitnyh-i-

robotodavtsiv-yaki-hotovi-vzyaty-na-robotu-pereselentsiv 

                                                           
27 Див.:   
https://www.facebook.com/events/700094554576637?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22
mechanism%22%3A%22discovery_local_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif
_type%22%3Anull%7D 
28 Див.:   https://inshaosvita.typeform.com/to/FuEOwlBL?fbclid=IwAR1U1gQg_8naQgb5ALVP8B-
l0yTjV0zg_SbXOtku3wC69REuuLUtG81AtCM&typeform-source=l.facebook.com 
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Держава підтримує безробітних і роботодавців, які готові взяти на 

роботу переселенців 

Відтепер у застосунку та на порталі «Дія» можна оформити статус 

безробітного й отримувати щомісячну допомогу. 

Скористатися послугою можуть українці, які були офіційно 

працевлаштовані, але втратили роботу через війну. Також українці, які не 

можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані 

на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії. 

Як скористатися послугою: 

у застосунку «Дія» на мобільному виберіть меню «Послуги» та пункт 

«Допомога по безробіттю». На порталі обирайте послугу з отримання статусу 

безробітного – https://diia.gov.ua/services/otrimannya-statusu-bezrobitnogo 

далі підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом 

денної форми навчання; 

після підтвердження даних виберіть місто та центр зайнятості, у якому 

хочете отримати статус; 

за необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, виберіть 

періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку буде 

нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити 

віртуальну у застосунку, 

уважно перевірте заяву ще раз і підтвердьте її. 

Очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. 

Ви отримаєте push-сповіщення про це у застосунку. 

Крім того, держава підтримує безробітних і роботодавців, які готові 

взяти на роботу переселенців. 

Перелік держпослуг, про які ви маєте знати: 

Статус безробітного – https://cutt.ly/zHcfoCj 

Допомога по безробіттю – https://cutt.ly/vHcfsr9 

Перереєстрація безробітного в центрі зайнятості – https://cutt.ly/NHcffER 

Припинення реєстрації безробітного – https://cutt.ly/OHcfhDW 
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Стаж в установах, що розташовані на тимчасово окупованій території – 

https://cutt.ly/oHc9dZi 

Стаж на призначення пенсій на пільгових умовах – https://cutt.ly/cHc9lzz 

Довідка про нарахування допомоги по безробіттю – https://cutt.ly/cHc9mF5 

Довідка про облік у статусі безробітного у центрі зайнятості – 

https://cutt.ly/5HcfW8d  

 

*** 

25.05.2022 

0522.ua - Сайт міста Кропивницького 

https://www.0522.ua/news/3395553/v-oblasti-zarezervovano-426-misc-dla-

prozivanna-vpo  

В області зарезервовано 426 місць для проживання ВПО 

Дмитро Вишневецький 

Про це обласній військовій адміністрації повідомили в обласному 

штабі по роботі з переселенцями. 

- Станом на 25 травня в громадах Кіровоградщини зарезервовано 426 

об'єктів для проживання внутрішньо переміщених осіб. За останню добу до 

нас прибуло майже триста чоловік, а трохи більше ста виїхало, - говорить 

керівник обласного штабу Валентина Кулачко. 

Також вона повідомила, що, наразі, в області офіційно мешкає 77 398 

внутрішньо переміщених осіб, з них 22 872 діти. Майже стовідсотково усі 

переселенці отримали довідки про статус ВПО. 

 

*** 

25.05.2022 

0522.ua - Сайт міста Кропивницького 

https://www.0522.ua/news/3395360/novoukrainska-miska-rada-dakue-

gumanitarnomu-centru-u-kropivnickomu-ta-go-teritoria-uspihu 

https://cutt.ly/5HcfW8d
https://www.0522.ua/news/3395553/v-oblasti-zarezervovano-426-misc-dla-prozivanna-vpo
https://www.0522.ua/news/3395553/v-oblasti-zarezervovano-426-misc-dla-prozivanna-vpo
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Новоукраїнська міська рада дякує гуманітарному центру у 

Кропивницькому та ГО "Територія успіху" 

Дмитро Вишневецький 

Сьогодні дякуємо гуманітарному центру у Кропивницькому та            

ГО "Територія успіху"  за надану гуманітарну допомогу від UNICEF  для 

переселенців, які знайшли прихисток у Новоукраїнській громаді. Передані 

набори включають дитячі горщики, відра та засоби гігієни. 

Також висловлюємо подяку фонду "Кропивницький серце України" за 

надані засоби гігієни для малят та бійців. 

Ваша підтримка та допомога важливі для нас. 

 

*** 

25.05.2022 

МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины 

https://most-dnepr.info/news/society/206238_zavershayut_posevnuyu_pomogayut.htm 

Завершают посевную и помогают переселенцам – как живет 

Вакуловская громада 

Вакуловская громада работает на победу в тылу. Принимает людей, 

приехавших из зоны активных боевых действий. На финише посевная 

кампания. Об этом на брифинге в Днепропетровской областной военной 

администрации рассказала и.о. Вакуловского сельского головы Валентина 

Руденко. 

«К счастью, у нас не было активных боевых действий. Все жители 

остались в громаде, на родной земле. Еще приняли более 140 переселенцев. 

Из них 50 – дети. Семьи преимущественно из Харьковской, Донецкой, 

Херсонской областей. Их расселили в частном секторе», – сказала 

Валентина Руденко. 

Она добавила, что Вакуловская громада небольшая, но сплоченная. 

Имеет 18 населённых пунктов. Активно сотрудничает с детским фондом 
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ЮНИСЕФ. Воплощают программу «Громада дружня до дітей». 

Международные партнеры выделили 50 тыс евро в помощь детям. В 

программу попали 237 семей, в том числе и переселенцев. На выделенные 

средства будут приобретены мультиварки, продукты, средства гигиены… 

 

*** 

25.05.2022 

0522.ua - Сайт міста Кропивницького 

https://www.0522.ua/news/3395543/kropivnickij-stav-bazou-dla-

doneckogo-derzavnogo-universitetu-vnutrisnih-sprav 

Кропивницький став базою для Донецького державного 

університету внутрішніх справ 

Дмитро Вишневецький 

Кропивницький став базою для  Донецького державного 

університету внутрішніх справ. Питання облаштування і функціонування 

закладу в обласному центрі стали темою розмови під час зустрічі ректора 

Сергія Вітвіцького із заступником міського голови Олександром Мосіним і 

секретарем міської ради Олегом Колюкою… 25 травня. До розмови також 

долучилися депутатка міської ради Наталія Чередніченко, начальниця 

управління освіти міської ради Лариса Костенко та начальниця відділу 

комунікації з громадськістю Оксана Горбенко. 

- Нам доводиться втретє  евакуюватися з початком війни у 2014 році, - 

відзначив Сергій Вітвіцький. – Це було непросто, але наш колектив 

надзвичайно загартований і має високий потенціал в організації роботи 

університету. Ми надзвичайно вдячні міській владі Кропивницького за 

прекрасну локацію у місті і можливість працювати  тут найближчий час. 

Загалом, в університеті навчаються понад три тисячі курсантів і 

студентів, працюють пів тисячі фахівців своєї справи.  У Кропивницькому 
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функціонуватимуть чотири факультети на базі Донецького медичного 

університету: 

Факультет з підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Національної поліції України; 

Факультет з підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності; 

Факультет з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції; 

Факультет з підготовки фахівців права, управління та економічної 

безпеки; 

- Вже переїхали до Кропивницького 300 курсантів та 150 науковців. 

Процес перебазування триває, - повідомив Сергій Вітвіцький. – Набір на 

новий навчальний рік ми теж не плануємо скорочувати, очікуємо 300 

першокурсників. 

Ректор висловив надію,  що до Кропивницького прийде навчатися 

молодь  з усіх регіонів, адже університет тепер розташований  у центрі 

України. 

- Ми раді прийняти ваш  педагогічний і курсантський колектив в 

нашому місті, - запевнив ректора Олександр Мосін. – Місто підставить 

плече, щоб ви змогли зручно облаштуватися у нас і вам працювалося 

комфортно. 

У свою чергу, депутатка міської ради, голова профільної постійної 

депутатської комісії Наталія Чередниченко висловила сподівання, що 

педагоги університету зможуть долучитися до освітнього процесу, зокрема 

в Науковому ліцеї, який вона очолює. А кропивницькі учні, які пов’язують 

власне професійне майбутнє із правом,  отримають грунтовнішні знання. 

 

*** 

25.05.2022 

0522.ua - Сайт міста Кропивницького 
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https://www.0522.ua/news/3395555/toloka-vdacnosti-u-kropivnickomu-

mistani-i-pereselenci-naveli-lad-na-kovalivskomu-plazi 

Толока вдячності: у Кропивницькому містяни і переселенці навели 

лад на Ковалівському пляжі 

Дмитро Вишневецький 

На толоку вдячності вийшли вимушені переселенці, які через бойові дії 

залишили рідні міста й оселилися у Кропивницькому. На знак подяки за 

прихисток вони прибрали одне з улюблених місць відпочинку кропивничан - 

Ковалівський пляж…25 травня. 

Ініціаторами акції стали переселенці-волонтери гуманітарного 

центру ГО «Територія успіху». Таким чином вони подякували 

кропивничанам за турботу і підтримку. 

- Я приїхав до Кропивницького у перші дні війни з міста Рубіжне 

Луганської області. Тут живу уже кілька місяців, буваю у місцях відпочинку 

й інших місцевих локаціях. Бачу, що після зими ще не скрізь встигли 

поприбирати. Переселенці сьогодні є такими ж жителями Кропивницького, 

як і люди, які живуть тут два-три десятиліття, тому вони повинні 

інтегруватися в економіку та громадське життя цього міста. Тож виникла 

ідея, щоб переселенці об’єдналися з місцевими жителями і разом прибрали 

це улюблене місце відпочинку багатьох кропивничан. Кропивницький став 

для нас другим домом, ми вражені тим, як гостинно і тепло нас зустріли 

містяни. Скільки підтримки і реальної допомоги ми від них отримали! 

Нам дуже хочеться якось подякувати їм, тож ми вирішили влаштувати таку 

акцію, – розповів ініціатор акції Богдан Пономарьов, який  переїхав у 

Кропивницький з Рубіжного Луганської області. 

Активісти прибрали сміття на Ковалівському пляжі, облаштували і 

пофарбували спортивний і дитячий майданчик, відремонтували лавочки. 

- Уже незабаром розпочнеться літній сезон і сюди приходитимуть 

відпочивати як місцеві жителі, так і люди, які приїхали у Кропивницький з 
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міст, де нині йде війна. Їм приємно буде проводити час у такому гарному 

куточку, а нам — що зробили добру справу, - зазначив Богдан Пономарьов. 

Загалом в акції взяли участь понад три десятки переселенців разом із 

кропивничанами. А смачним завершенням спільної справи стало смакування 

козацьким кулішем і кизиловим компотом, які приготували кропивницькі 

волонтерки Олена Бойко і Зоя Лебідь. 

 

*** 

26.05.2022 

0522.ua - Сайт міста Кропивницького 

https://www.0522.ua/news/3396302/u-kropivnickomu-trivaut-posuki-

variantiv-oblastuvanna-zitla-dla-vimusenih-pereselenciv 

У Кропивницькому тривають пошуки варіантів облаштування 

житла для вимушених переселенців 

Дмитро Вишневецький 

Майже два місяці центр надання адміністративних послуг та відділ 

обліку житла Кропивницької міської ради щоденно приймають більше 

десятка заяв від вимушених переселенців щодо включення їх в чергу на 

отримання тимчасового житла. Про це… 26 травня, йшлося на нараді під 

головуванням заступника міського голови Олександра Вергуна та керуючої 

справами виконавчого комітету Світлани Балакірєвої.      

- У вівторок, 24 травня, виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради своїм рішенням включив 97 родин вимушених переселенців в чергу на 

отримання тимчасового житла і кількість таких сімей дедалі зростатиме, - 

повідомила Світлана Балакірєва. - Наразі місто має досить обмежений 

ресурс незайнятого житла і наявні помешкання зазвичай є проблемними, 

оскільки попередні власники накопичили чималі комунальні борги, а самі 

квартири перебувають в украй занедбаному стані. Поки триватиме 
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будівництво житла для переселенців, місто зі свого боку робитиме все, аби 

вже зараз допомагати їм виходячи з наявних можливостей. 

Учасники наради розглянули низку житлових об’єктів, які не знайшли 

своїх спадкоємців та в подальшому можуть використовуватися як 

помешкання для внутрішньо переміщених осіб. Попередньо було визначено 

фронт необхідних для приведення їх в житловий стан робіт та надано 

відповідні доручення профільним виконавчим органам міської ради.   

 

*** 

26.05.2022 

0522.ua - Сайт міста Кропивницького 

https://www.0522.ua/news/3396293/sergij-kuzmenko-podakuvav-za-

dopomogu-v-zabezpecenni-harcuvanna-pereselenciv 

Сергій Кузьменко подякував за допомогу в забезпеченні харчування 

переселенців 

Дмитро Вишневецький 

На засіданні виконавчого комітету міський голова Сергій Кузьменко 

зупинився на питанні прийому людей, які, рятуючись від війни, приїхали до 

Олександрії. 

«Ми прикладали максимум зусиль, що всім було комфортно, щоб всі 

були одягнені, нагодовані. Олександрія три місяці дбала, щоб наші гості мали 

безкоштовні сніданки й обіди. Хочу подякувати за підтримку 

олександрійцям, підприємцям, футбольному клубу «Олександрія» за те, що 

багато працювали в логістичних питання і допомагали нашим кухарям, які 

готували в школах смачні сніданки та обіди. Така спільна робота – це повага 

і гарна гостинність олександрійців по відношенню до людей, які зупинилися 

в нашому місті», – зазначив міський голова. 
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Загалом, протягом трьох місяців війни в Олександрії на базі двох шкіл 

гарячим харчування було забезпечено понад 700 внутрішньо переміщених 

людей. 

 

*** 

26.05.2022 

Івано-Франківські Новини БРІЗ 

http://briz.if.ua/70018.htm  

Маленькі вимушені переселенці з різних куточків України, які зараз 

живуть із батьками в Івано-Франківську, написали листа Прем’єр-міністру 

Великої Британії Борису Джонсону у відповідь на його лист до українських 

дітей. Маленькі українці подякували Борису Джонсону за підтримку та 

запросили його до України. 

Діти-переселенці, які відвідують ігрові психологічні заняття та 

малювання у волонтерсько-освітньому Гончаренко центрі в Івано-

Франківську, написали листа Прем’єр-міністру Великої Британії Борису 

Джонсону. У своїх відповідях на його лист до українських дітей, вони 

висловили подяку очільнику британського уряду і побажали йому щастя.   

 «Коли ми були вдома – було дуже страшно. Ми сиділи в підвалі. Тут 

мені подобається. Але я хочу додому. Сьогодні ми малювали лист Борису 

Джонсону. Він допомагає Україні, щоб закінчилась війна», - розповіла 6-

річна Мирослава с Київщини. 

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 

написав відкритого листа українським дітям на тлі російської агресії проти 

України. «Багато з вас бачили або переживали речі, свідками яких не має 

бути жодна дитина. Проте кожен день українські діти вчать усіх нас, що 

означає бути сильним і гідним, високо тримати голову, навіть у найважчі 

часи», – йдеться у листі Джонсона. 

 

http://briz.if.ua/70018.htm
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*** 

27.05.2022 

Інформаційне агентство Волинські Новини 

https://www.volynnews.com/ua/news/all/na-volyni-dlia-otrymannia-

pensiyi-zareyestruvalysia-piv-sotni-pereselentsiv/ 

Від початку повномасштабного російського вторгнення 50 внутрішньо 

переміщених осіб зареєструвалося на Волині, щоб отримувати пенсію. 

Про це розповів Суспільному начальник управління з питань 

виплати пенсій управління Пенсійного фонду в області Віктор Кривчук. 

З 24 лютого процедура оформлення та спосіб виплати пенсій під час 

війни не змінилися. 

«Потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру. З собою треба 

мати документи, які посвідчують особу, паспорт, довідку про присвоєння 

реєстраційного номера картки платника податків та довідку, яка видається 

органами соціального захисту населення про взяття на облік як 

внутрішньо переміщену людину», – говорить Віктор Кривчук. 

Лариса Максименко тимчасово евакуювалася до Луцька, коли Харків, 

звідки вона приїхала, почали бомбардувати російські війська. До початку 

повномасштабної війни жінка зайнялась оформленням пенсії за віком. Через 

бойові дії, говорить, харківський Пенсійний фонд тимчасово не працює, тому 

жінка завершує подачу документів вже на Волині. 

«Пенсійний фонд вже подивився, що я в Києві є на обліку, мені просто 

не вистачало однієї довідки. Я її взяла і тепер з цією довідкою повністю буду 

оформлятися. Буду щасливою пенсіонеркою», – розповідає переселенка. 

З’ясувати, чому її мати-пенсіонерка не може отримати виплати на 

пошті, прийшла харків’янка Ельвіра Ліпко-Жура. 

«Хотіла мамину пенсію перевести на картку. Ми отримували одного 

місяця в Луцьку вже пенсію, а два місяці – ні. Чому затримка – невідомо», – 

говорить жінка. 
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Як пояснює заступниця начальника відділу обслуговування громадян 

№7 Людмила Луцюк, Пенсійним фондом після надходження інформації про 

те, що пенсія не виплачена за попереднім місцем проживання, здійснюється 

повторне нарахування пенсії та все буде виплачено. Додає: пенсію мами 

Ельвіри Ліпко-Жура переведуть на банківський рахунок і вона її отримає. 

Зі слів фахівчині, люди звертаються з різними питаннями: призначення 

пенсії, отримання довідки. «Є люди, які не мають права на пенсійні виплати 

або подали документи в інших управліннях і не змогли до війни вирішити ці 

питання. Ми допомагаємо», – каже Людмила Луцюк. 

Зі слів Віктора Кривчука, на Волині – 253 тисячі пенсіонерів. 

Щомісяця на виплати їм із держбюджету надходить 800 мільйонів гривень. З 

2014 року в регіоні подали документи для цих виплат майже сім сотень 

вимушених переселенців. 

 

*** 

27.05.2022 

MyKharkov.info 

https://mykharkov.info/news/v-harkovi-vidkrili-punkti-prijomu-dopomogi-

dlya-harkiv-yan-ta-pereselentsiv-yaki-vtratili-zhitlo-31516.html 

В Харкові відкрили пункти прийому допомоги для харків’ян та 

переселенців, які втратили житло 

У районних територіальних центрах Харкова запрацювали пункти 

прийому допомоги містянам та переселенцям, які втратили житло. Про це 

повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-

Рубан. 

У пунктах приймають одяг, предмети побуту тощо. 

«Все те, що допоможе відбудувати своє життя наново. Ми пам’ятаємо 

досвід роботи, і наскільки це було важливо, коли допомагали з речами 

переселенцям із Луганської та Донецької областей. Просимо всіх 
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небайдужих приєднатися до цієї важливої та доброї акції», — закликала 

Горбунова-Рубан. 

Пункти прийому працюють за наступними адресами: 

вул. 12-го Квітня, 10, з 9:00 до 12:00 з понеділка по п’ятницю; 

вул. Багалія, 12, з 12:00 до 15:00 з понеділка по п’ятницю; 

вул. Валентинівська, 23Г, з 12:00 до 15:00, понеділок, середа, п’ятниця; 

бул. Богдана Хмельницького, 10А, з 10:00 до 13:00 з понеділка по п’ятницю; 

вул. Власенка, 14, з 10:00 до 12:00 з понеділка по суботу; 

вул. Одеська, 36, з 13:00 до 17:00, понеділок, середа, п’ятниця; 

пров. Решетняківський, 3, з 9:00 до 12:00 з понеділка по п’ятницю; 

вул. Велика Панасівська, 34А, з 10:00 до 14:00 з понеділка по п’ятницю; 

пр. Перемоги, 77А, з 13:00 до 15:00, понеділок, середа, п’ятниця; 

вул. Миру, 102, з 10:00 до 15:00, вівторок, четвер. 

 

*** 

27.05.2022 

КиївВлада 

https://kievvlast.com.ua/news/v-kievi-vidkrivsya-tsentr-pidtrimki-

pereselentsiv-yamariupol-foto 

В Києві відкрився центр підтримки переселенців “ЯМаріуполь”  

…26 травня, в Києві відкрився центр “ЯМаріуполь”, який надає 

комплексну підтримку переселенцям з Маріуполя. Центр знаходиться за 

адресою вул. Антоновича, 39. 

Про це KВ стало відомо з повідомлення Маріупольської міськради29. 

“Через центри “ЯМаріуполь” ми створюємо всередині країни 

маріупольські осередки. Це більше ніж про підтримку один одного, це про 

єдність та бажання не тільки зберегти Маріуполь, таким яким він був, а й 

дати йому майбутнє. Зараз Маріуполь для всього світу має багато сенсів, але 

для нас, маріупольців, це, в першу чергу – наш дім. Маріуполь живе у 

                                                           
29 Див.: https://t.me/mariupolrada/9737   
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маріупольцях, у наших серцях та сподіваннях”, – зазначив мер Маріуполя 

Вадим Бойченко. 

Такі хаби вже працюють у Запоріжжі, Дніпрі та Вінниці, центр у Києві 

став четвертим.  

Тисячі маріупольців отримають допомогу – від гуманітарної підтримки 

до консультації психолога.  

“ЯМаріуполь” планує розширитись і з’явитись у Львові, Одесі,  Івано-

Франківську, Кропивницькому та інших містах. 

Нагадаємо, станом на 13 травня у столиці було зареєстровано понад  

47 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили домівки через 

повномасштабне російське вторгнення. 

 

*** 

27.05.2022 

Інформаційний Інтернет-портал Кіровоградщини «Перша 

електронна газета»  

https://persha.kr.ua/news/life/213269-majzhe-sto-rodyn-pereselentsi-staly-v-chergu-na-

zhytlo-u-kropyvnytskomu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=majzhe-sto-

rodyn-pereselentsi-staly-v-chergu-na-zhytlo-u-kropyvnytskomu 

Майже сто родин переселенців стали в чергу на житло у 

Кропивницькому 

97 родин вимушених переселенців стали в чергу на отримання 

тимчасового житла у Кропивницькому. 

Про це повідомляє Перша електронна газета за інформацією 

Кропивницької міськради. 

“Місто має обмежений ресурс незайнятого житла і наявні помешкання 

зазвичай є проблемними, оскільки попередні власники накопичили чималі 

комунальні борги, а самі квартири перебувають в украй занедбаному стані. 

Поки триватиме будівництво житла для переселенців, місто зі свого боку 

робитиме все, аби вже зараз допомагати їм виходячи з наявних 
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можливостей”, – зазначила  керуюча справами виконавчого комітету 

Світлана Балакірєва. 

 Загалом Кіровоградщина прийняла вже більше 77 тис. переселенців. 

Наплив знову збільшується. 

Нагадаємо, на Кіровоградщині планують збудувати 20 п`ятиповерхівок 

для переселенців. 

 

*** 

27.05.2022 

MusicLviv.org.ua. 

http://musiclviv.org.ua/y-iavorivskomy-raioni-na-lvivshini-ziavitsia-

modylne-mistechko-novogo-tipy-dlia-pereselenciv/ 

У Яворівському районі на Львівщині з’явиться модульне містечко 

нового типу для переселенців 

В Яворівському районі незабаром функціонуватиме модульне 

містечко для переселенців.  

Як повідомили у пресслужбі Львівської військової адміністрації, 

наразі в Яворівському районі завершують спорудження модульних будинків 

для внутрішньо переміщених осіб. 

Формат цого будинку відрізнятиметься від інших модульних містечок. 

Він спроєктований таким чином, що санвузли, душові, приміщення для 

приготування їжі будуть знаходитись безпосередньо у будівлі, де 

розташовані спальні кімнати. 

Станом на зараз вже завершили монтажні роботи будівлі, підвели усі 

необхідні комунікації, тривають сантехнічні роботи та благоустрій 

території… 

У цьому модульному будинку зможуть проживати приблизно 50 жінок 

з дітьми. 
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Роботи здійснює підрядна організація за кошти міжнародних 

організацій та іноземних компаній США та Нової Зеландії. 

 

*** 

27.05.2022 

Інформ-агенція «Чернігівський монітор» 

http://monitor.cn.ua/ua/style/93556  

ГО «КРИМSOS» та агентство ООН у справах біженців в Україні 

шукає активних переселенців 

Громадська організація «КРИМSOS» та агентство ООН у справах 

біженців в Україні шукає проактивних переселенців та прагне допомогти 

внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у розв'язанні задач і викликів, з 

якими вони стикаються самі чи в громадах, де проживають. 

До участі запрошуються ініціативні групи ВПО або неурядові 

організації, які допомагають внутрішньо переміщеним особам в таких 

областях: Чернігівська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, 

Волинська, Рівненська, Київська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, 

Полтавська, Сумська, Черкаська.  

Для втілення ідей ГО «КРИМSOS» та агентство ООН у справах 

біженців в Україні може надати: 

  інформаційну та технічну підтримку, 

  юридичні консультації,  

  менторські програми, 

  навчальні тури та візити обміну, 

  вебінари на корисні теми, 

  гранти, 

  фінансування індивідуального навчання, 

  корисні контакти, 

  допомогу у взаємодії з органами місцевої влади, 

http://monitor.cn.ua/ua/style/93556


105 
 

  іншу необхідну допомогу. 

Для участі необхідно до 31 грудня 2022 року заповнити форму за 

посиланням30. 

Детальніше тут31.   

Департамент економічного розвитку 

Чернігівської обласної військової адміністраці 

 

*** 

27.05.2022 

Кропівницький міський сайт Утренний город 

https://www.ugorod.kr.ua/news/2022-05-27-88448.html  

Кіровоградщина: Іспанія для переселенців надіслала гуманітарну 

допомогу 

Переселенці, які тимчасово проживають у Компаніївській ТГ, 

отримали гуманітарну допомогу з Іспанії. 

Співпраця в громадському секторі завжди мала пріоритет – працювати 

з людьми і для людей. 

 У четвер, 26 травня, громадська організація «Стратегія 

майбутнього» в рамках реалізації проєкту UNEW отримала від                   

ГО «ДІДЖИТАЛ ТРАНСФОРМЕЙШЕН ІНСТИТУТ» (м.Київ) гуманітарну 

допомогу (продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, речі для 

підлітків та дорослих), яка одразу була відправлена до Компаніївської 

територіальної громади. 

 - Зі словами вдячності звертаємося до Picobello Fruits, Lutz Kippenberg 

та партнерки Citriber SL, Lorena Marín (Іспанія). Ваша підтримка надихає 

кожного! Все буде Україна! Дякуємо Ярославу Єдкіну за організацію 

логістики від Іспанії до Києва, а голові Компаніївської ТГ Олександру 

                                                           
30 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFdS61Ga0e76Eac-Kc7hm-
kcYicmkpiZp5ISXYqzJEbsfiLw/viewform 
31 Див.:   https://www.prostir.ua/?grants=ho-krymsos-ta-ahenstvo-oon-u-spravah-bizhentsiv-v-ukrajini-shukaje-
proaktyvnyh-pereselentsiv 

https://www.ugorod.kr.ua/news/2022-05-27-88448.html
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Маслюкову за логістику від Києва до громади! Ви підтримали 

Кіровоградщину і внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають, в 

часи, коли всі ми вкрай цього потребують! - зазначила очільниця ГО 

«Стратегія майбутнього» Тетяна Котенко. 

 Також налагоджено комунікацію з іншими благодійними та 

громадськими організаціями України та Європи щодо отримання 

гуманітарної допомоги на запит потреб громад Кіровоградщини. 

 

*** 

27.05.2022 

ОКІА "Новини Полтавщини" 

https://np.pl.ua/2022/05/do-poltavskoho-kraieznavchoho-muzeiu-peredaly-

zrazky-humanitarnoi-dopomohy-dlia-pereselentsiv-ta-viyskovykh/ 

До Полтавського краєзнавчого музею передали зразки гуманітарної 

допомоги для переселенців та військових 

До Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського 

передано зразки продуктів харчування, предметів гігієни та медичних 

засобів, що надаються організацією як гуманітарна допомога для 

переселенців та військових. 

Джерело: Управління культури та туризму Полтавської ОВА32 

“Дякуємо Всеукраїнському благодійному фонду Допомоги та 

Розвитку «HELPGROUP» за поповнення Музейного Фонду України 

необхідними та актуальними експонатами сьогодення”, – повідомили в 

Управлінні. 

 

*** 

28.05.2022 

ОКІА "Новини Полтавщини" 

                                                           
32 Див.:   https://www.facebook.com/photo/?fbid=738379967522404&set=a.108105470549860 
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https://np.pl.ua/2022/05/na-poltavshchyni-pereselentsi-mozhut-otrymaty-

medychnu-dopomohu-maiut-pravo-na-bezkoshtovni-liky-ta-konsultatsiiu-lunin/ 

На Полтавщині переселенці можуть отримати медичну допомогу, 

мають право на безкоштовні ліки та консультацію, – Лунін 

Люди, які переїхали з фронтових областей на Полтавщину, можуть 

отримати медичну допомогу, мають право на безкоштовні ліки та 

консультацію. 

“У переселенців, навіть якщо вони не укладали декларацію, є 

можливість звернутися до місцевих сімейних лікарів”, – повідомив Дмитро 

Лунін. 

Джерело: начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін33 

…34 

Якщо ви через війну вимушені переїхати в інший населений пункт 

України, за можливості будьте на зв’язку з вашим сімейним лікарем, 

терапевтом або педіатром.  

Навіть дистанційно лікар може допомогти у вирішенні багатьох питань, 

пов’язаних зі здоров’ям, наприклад: надати консультацію, видати 

електронний рецепт за програмою «Доступні ліки» та на інсулін, створити 

електронне направлення.  

Якщо можливість зв’язати зі своїм лікарем відсутня, потрібно: 

звернутися до найближчого медичного закладу, який надає первинну 

медичну допомогу. 

Знайти такий заклад допоможе контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. 

Укладати нову декларацію не потрібно.  

Нагадаємо, у лікаря, який надає первинну медичну допомогу, можна 

отримати такі послуги: 

–  динамічне спостереження за станом здоров’я;  

–  діагностику та лікування захворювання;  
                                                           
33 Див.: https://t.me/DMYTROLUNIN/2128 
34 Ілюстративний матеріал, електронний формат розміщення якого на веб-ресурсі не дає можливості його 
копіювання. Див.: у матеріалі на сайті або за посиланням  https://t.me/DMYTROLUNIN/2128 
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направлення до лікарів вузької спеціальності чи на обстеження; 

–  паліативну допомогу; 

–  рецепти на «Доступні ліки», а також інсулін, якщо це повторний 

рецепт; 

–  щеплення відповідно до календаря вакцинації; 

– базові тести та аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною 

формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, загальний аналіз 

холостерину, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, 

тропонін). 

 

*** 

28.05.2022 

Новини Закарпаття 

https://transkarpatia.net/transcarpathia/social/157136-pereselenci-jaki-

prozhivajut-v-uzhgorodi-pojihali-ozdorovljuvatisja-u-sanatorij.html 

Переселенці, які проживають в Ужгороді, поїхали оздоровлюватися 

у санаторій 

Понад п’ятдесят вимушених переселенців, які знайшли прихисток в 

Ужгороді, зокрема у школах №№2, 3, 8 та 19, а також НВК "Гармонія", 

поїхали сьогодні трьома автобусами у санаторій "Поляна" на Свалявщині. 

Там їх безкоштовно забезпечать і комфортними умовами проживання та 

харчуванням, й іншими послугами, які надає санаторій. 

Це стало можливим завдяки ініціативі секретаря Ужгородської 

міської ради Арсена Мелкумяна та плідній співпраці з керівництвом 

«Укрпрофоздоровниці», а також керівником санаторію Любов'ю Бурак. 

Тепер родини з дітьми, пенсіонери, люди з інвалідністю відпочиватимуть 

та оздоровлюватимуться у мальовничому куточку Закарпаття, яке славиться 

цілющими властивостями мінеральної води, щонайменше місяць. 
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*** 

28.05.2022 

0532.ua - Сайт міста Полтави 

https://www.0532.ua/news/3397168/u-poltavi-oficijno-zareestruvali-ponad-

46-tisac-pereselenciv 

У Полтаві офіційно зареєстрували понад 46 тисяч переселенців  

27-го травня відбувся онлайн-брифінг першого заступника 

Полтавського міського голови Валерія Пархоменка. Він зокрема відповів 

на запитання щодо кількості переселенців та харчування для людей, які 

живуть у навчальних закладах міста. 

-Скільки офіційно зареєстрованих переселенців? 

- 46 585 внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідки про те, 

що вони переселенці. 

-Чи вистачає харчування у навчальних закладах для переселенців? Які є 

запаси? 

-У нас запас до двох місяців на харчування внутрішньо переміщених 

осіб. Вони харчуються три рази на день, збалансована їжа. Враховуючи, що 

там знаходяться маленькі дітки, ми їх забезпечуємо і дитячим харчуванням, і 

засобами гігієни. 

 

*** 

28.05.2022 

061.ua - Сайт міста Запоржжя 

https://www.061.ua/news/3397348/u-zaporizkij-ova-rozkazali-pro-novi-

pravila-peretinu-kordonu-dla-vodiiv-so-vozat-vantazi-dla-zsu-ci-naselenna 

У Запоріжжі зустріли понад 128 тисяч вимушених переселенців 

До Запоріжжя продовжують евакуюватися з тимчасово окупованих 

територій і зон бойових дій.  
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Про це повідомляє 061 з посиланням на допис35 в.о. міського голови 

Запоріжжя Анатолія Куртєва.  

З початку широкомасштабного вторгнення країни-агресора у Запоріжжі 

прийняли 128 606 вимушених переселенців. Серед них 34 953 дитини. У 

Запоріжжі евакуйовані можуть отримати харчі, речі першої необхідності, а 

також медичну і психологічну допомогу… 

 

*** 

28.05.2022 

ВІКНА 

https://vikna.if.ua/news/category/if/2022/05/28/133858/view 

Громади Прикарпаття можуть отримати побутову техніку для 

прихистків, де живуть переселенці 

Івано-Франківська обласна організація “Молода Просвіта” запрошує 

громади Івано-Франківської області подавати заявки на облаштування 

побутовою технікою прихистків, де групами проживають внутрішньо 

переміщені особи (ВПО). 

Планується забезпечити необхідним 20 закладів. Проєкт "Простори 

підтримки" відбувається за фінансової допомоги гуманітарної організації 

CORE (Community Organized Relief Effort), інформують "Вікна". 

Для кожного прихистку буде закуплено набір побутової техніки: 

холодильник, мікрохвильову піч, мультиварку, електрочайник, праску, фен 

та пральну машину з вмонтованою сушкою. 

"Ще у перший місяць повномасштабної війни на Прикарпатті 

розгорнули групові поселення у школах та садках. Окремих квартир чи домів 

не вистачало для евакуйованих з гарячих точок українців, та й не усі зараз 

мають достатньо коштів для винайму житла. Відповідно, комунальні заклади 

не облаштовані до належних побутових умов. Люди досі потребують засобів, 

                                                           
35 Див.:   https://t.me/kurtievofficial/3088 
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аби самостійно щось зготувати, попрати одяг чи елементарно висушити 

волосся після миття. Тому ми надамо відповідне обладнання, де його ще 

немає, і де ним зможуть вільно користуватися мешканці прихистку", — 

розповідає керівниця “Молодої Просвіти” Євгенія Бардяк. 

Заявки на отримання техніки можуть подавати громади (органи 

місцевого самоврядування), де розгорнуто групові поселення ВПО від 30-40 

людей та більше в одній локації - у школі, садочку, гуртожитку чи інших 

необлаштованих місцях. Громадські організації, благодійні фонди, державні 

та приватні заклади, які створили та опікуються прихистками, також можуть 

подавати заявки. Умовою у цьому випадку має бути наявний меморандум 

про їх співпрацю з органом місцевого самоврядування, де останній готовий 

передати їм отриману техніку у тимчасове чи постійне користування. 

Під час відбору буде враховано рівномірність розповсюдження наборів 

техніки у районах області, а також, чи прихисток отримував схожу техніку в 

рамках інших проєктів. До складу відбіркової комісії буде запрошено 

представників ГО “Івано-Франківська обласна організація “Молода 

Просвіта”, Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст 

України, Івано-Франківської обласної військової адміністрації. 

Заповнювати заявку до 3 червня включно треба за посиланням36. 

Також організатори запрошують підприємців та підприємства 

подавати до 1 червня включно свої цінові пропозиції на закупівлю побутової 

техніки. Детальні умови — в описі до анкети37. 

 

*** 

28.05.2022 

Голос Сокальщини 

                                                           
36 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnWZuk_RQefrTy2oSI5m6AbGAFaN2zfI2mEHbkQbjHnMdhPg/viewfo
rm 
37 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKiL1eoqlZjoR0jEh-yZhPvdaNOUWPo-
VjE9U0I3Ca2Xenkg/viewform 
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https://golossokal.com.ua/vlada/u-sokalskiy-hromadi-provodytsia-

opytuvannia-pro-dosvid-otrymannia-administratyvnykh-posluh-hromady.html 

У Сокальській громаді проводиться опитування для переселенців 

про досвід отримання адміністративних послуг громади 

Громадська організація “Центр спільних дій” в рамках проєкту 

“Підтримка реформи сектору охорони здоровʼя в Україні” Світового 

Банку, що реалізовується за фінансової підтримки Швейцарської агенції 

розвитку та співробітництва, розпочинає оцінку рівня вакцинації від 

COVID-19 серед внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток від 

бойових дій у громадах Львівської області. 

Якщо ви внутрішньо переміщена особа, будь ласка, заповніть цю 

анкету. Вона містить запитання щодо вашого досвіду вакцинації та взаємодії 

з представниками соціальних і медичних служб громади, до якої ви 

переїхали. Орієнтовний час заповнення анкети – 10 хвилин. 

Опитування є конфіденційним, тому ми не просимо вас вказувати свої 

персональні дані та гарантуємо анонімність цих анкет. Отримана інформація 

буде використана для дослідження системи надання медичних послуг та 

підготовки комунікаційних матеріалів щодо вакцинації від COVID-19. 

Хочемо запитати у вас про ваш досвід отримання послуг у громаді та 

що думаєте про протидію COVID-19. Ми прагнемо, щоб якість послуг була 

на найвищому рівні для всіх мешканців громади, і тому ваша думка для нас 

дуже цінна. Пройдіть, будь ласка, опитування до 1 червня 2022 року. Його 

проводять наші партнери з Центру спільних дій серед ВПО. Ваші відповіді 

ми врахуємо, щоб покращити якість надання послуг у громаді – повідомили у 

міській раді. 

Посилання на форму опитування: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEuF-

GcK8NLrOFC9BU987K0L4qAfBPeBicfrY_cU_TP6ACOw/viewform299674844

638 

 

*** 

28.05.2022 

Galka.if.ua 

https://galka.if.ua/u-frankivsku-vlashtuvali-akcziyu-obijmiv-

pidbadoruvali-pereselencziv-i-dyakuvali-misczevim-foto/ 

У Франківську влаштували акцію обіймів: підбадьорювали 

переселенців і дякували місцевим  

“Франківськ обіймає”, – акцію з такою назвою провели в обласному 

центрі 28 травня. На міському озері та на стометрівці волонтери з плакатами 

обіймали людей, які траплялися їм назустріч.  

Так хотіли підбадьорити переселенців і місцевих в нелегкий час. Та 

подякувати франківцям за прийом і опіку до гостей з інших регіонів країни.  

Одна з організаторок акції, креативна директорка київської івент-

агенції Емма Винокурова розповіла “Галці”, що після початку великої війни 

вимушено оселилася в Івано-Франківську, який для неї став другим 

улюбленим – як саме місто, так і його мешканці.  

“Це маленька позитивна хвилька, яка може доповнити це класне місто. 

Мета акції – ще раз показати, що Франківськ радий прийняти всіх українців, 

об’єднати людей. Хотіли показати, що разом переможемо, і обійми 

доповнюють цю віру… І це “дякую” всім тим, хто приймає нас в Івано-

Франківську”, – розповіла Емма.   

                                                           
38 Зверніть увагу! Форма подання гіперпосилання на електронному ресурсі:  частина гіперпосилання є 
активованим, частина – ні. Активована частина гіперпосилання є електроним преходом на “Опитувальник 
для внутрішньо переміщеної особи (ВПО)” (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEuF-
GcK8NLrOFC9BU987K0L4qAfBPeBicfrY_cU_TP6ACOw/viewform). Якщо завантажити повністю усю вказану 
вебадресу у Google, він вказує на її невірність.   
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До акції долучилися волонтери благодійної організації ” Україна- мій 

дім. Фонд України”, серед них був актор національного драмтеатру Іван 

Бліндар. Натомість до події долучалися перехожі, і теж обіймали зустрічних 

людей.  

“Деякі люди плакали, це було дуже зворушливо. Всім потрібні прості 

речі – віра, підтримка і обійми. Це було дуже відверто”, – додала 

організаторка.   

Ініцатори заходу мають намір повторити його в Івано-Франківську та 

поширти флешмоб в інші містах України. 

 

*** 

28.05.2022 

Рівне вечірнє 

https://rivnepost.rv.ua/news/na-rivnenshchini-simya-fermeriv-nadala-

prikhistok-pyati-rodinam-pereselentsiv 

На Рівненщині сім’я фермерів надала прихисток п`яти родинам 

переселенців 

В одному з сіл колишнього Здолбунівського району мешкає родина 

Никончуків, яка з початку повномасштабної війни прихистила 5 сімей. 

 П’ять років тому вони створили сімейну ферму, а згодом почали 

займатися і зеленим туризмом. Облаштували агросадибу і зробили усе для 

того, щоб туристи могли відчути дух старовини і разом із тим мати 

комфортний побут. Тепер тут живе сім’я переселенців. 

«Коли розпочалася війна, я дуже хотіла допомогти людям, які в біді, які 

живуть під обстрілами, які втратили дах над головою, - розповідає власниця 

ферми Наталія Никончук. – Рідні мене підтримали. Та й жителі громади 

ділилися тим, що мали. Загалом за увесь час ми прийняли 5 сімей. Це люди з 

Миколаївської, Чернігівської, Донецької областей, у тому числі й з-під 

Маріуполя. Серед них і багатодітні мами, і бабусі з внуками, і подружжя 
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передпенсійного віку, і жінка, яка турбується про синочка, в якого проблеми 

зі здоров’ям». 

Дехто з них вже зміг повернутися додому. Так, гості з Чернігівщини 

нещодавно поїхали до себе у рідне село – в них вже відносно спокійно, та й 

город садити потрібно, переконували вони. А дехто вирішив їхати за кордон. 

Натомість є сім’я переселенців, яка має намір залишитися на Рівненщині, де 

їх прийняли. 

«Я дуже вболіваю за наше село і хотіла б, щоб воно відроджувалося. 

Тому думка про те, щоб хтось із переселенців забажав би тут залишитися, 

була, - ділиться Наталія Никончук. – І ось до нас приїхала родина з-під 

Бахмута – мама, донька та один із синів. Її чоловік та старший син воюють у 

лавах ЗСУ. І після того, як жінка дала їм знати, де вони оселилися, надіслала 

фотографії краєвидів, то чоловік попросив підшуковувати дім тут, адже 

додому їм нема куди повертатися». 

Щоб сім'ям переселенців жилося краще, пані Наталія виділила для 

них городи і навіть частково засадила – щоб на осінь вони мали врожай. 

 

*** 

29.05.2022 

Galka.if.ua 

https://galka.if.ua/prikarpattya-6-tisyach-pereselencziv-shukayut-robotu/ 

Прикарпаття: 6 тисяч переселенців шукають роботу 

Понад 143 тисячі українців офіційно переїхали в Івано-Франківську 

область з інших регіонів через війну. З них 64 тисячі – особи працездатного 

віку. 

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової 

адміністрації Світлана Онищук, пише “Галка”. 

За її словами, понад 6 тисяч осіб потребують працевлаштування. З них 

понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб вже звернулися в обласний 
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центр зайнятості. 680 особи отримали статус безробітних, 333 встигли 

працевлаштували. 

Онищук додала, що зараз в центрі зайнятості є 1050 вакансій. Для 

переселенців в першу чергу шукають роботу у фермерських господарствах, 

хоча б на сезонні роботи.  

До слова, зараз діє підтримка роботодавців, які дають роботу 

переселенцям – вони можуть двічі отримати по 6500 гривень. 108 

підприємців вже скористалися цією нагодою та дали роботу понад 150 

людям.   

 

*** 

26.05.2022 

TeNews.org.ua 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1653588358-lyudi-povertayutsya-

dodomu-na-ternopilschini-pomenshalo-pereselenciv# 

Люди повертаються додому: На Тернопільщині поменшало 

переселенців 

На Тернопільщині поменшало переселенців. Про це повідомив 

начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Наразі у 

регіоні зареєстровано 82 тис. внутрішньо переміщених осіб. 

Частина переселенців вже повернулася додому у звільнені від 

російських окупантів міста. Деякі внутрішньо переміщені особи 

працевлаштувалися на Тернопільщині. 

“В області наразі зменшується кількість внутрішньо переміщених 

осіб. Люди, які у нас жили, починають повертатися до своїх домівок. 

Кількість людей зменшується. На сьогодні в області зареєстровано 82 тис. 

осіб. Статус безробітних отримали 665 людей, 127 осіб знайшли роботу у 

Тернопільській області”, – зазначив Володимир Труш. 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1653588358-lyudi-povertayutsya-dodomu-na-ternopilschini-pomenshalo-pereselenciv
https://www.tenews.org.ua/post/show/1653588358-lyudi-povertayutsya-dodomu-na-ternopilschini-pomenshalo-pereselenciv
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Додамо, на Тернопільщині планують збудувати квартири для 

внутрішньо переміщених осіб. Вони тут зможуть перебувати до завершення 

війни російськими загарбниками. 

*** 

29.05.2022 

Варта 1 

https://varta1.com/2022/05/29/skilki-pereselenciv-planuyut-zalishitisya-na-

lvivshhini-rezultati-doslidzhennya/ 

Скільки переселенців планують залишитися на Львівщині. 

Результати дослідження 

Серед опитаних респондентів-переселенців жінок на Львівщині – 

73%, чоловіків – 27%. 

Серед переселенців, які переїхали на Львівщину, чверть опитаних досі 

не визначилися, що робити далі та не мають планів на майбутнє. 10% людей 

планують залишитися тут у довгостроковій перспективі. Ще 40% мають 

намір перебувати на Львівщині, доки не з’явиться можливість повернутися 

додому. Водночас 17% внутрішньо переміщених людей планують 

повернутися в населений пункт, де проживали до початку повномасштабного 

вторгнення рф. Про це свідчать дані дослідження соціологічної агенції Fama. 

Найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб прибули до Львова 

у березні – 59%, а найчастіше люди зупинялися у Львівському районі, 

зокрема у Львові, Винниках, Брюховичах, Жовкві. Таких осіб – 42%. 

Водночас найменше переселенців розмістилися у Золочівському районі – 

лише 3%.  

Серед опитаних респондентів-ВПО жінок на Львівщині – 73%, 

чоловіків – 27%. У кожного четвертого опитаного переселенця, який 

переїхав на Львівщину, житло знищене або пошкоджене. 

На момент опитування 58% респондентів проживали у спеціальних 

шелтерах: це школи, гуртожитки, гуманітарні штаби, доми молитв, лікарні, 
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санаторії тощо. Натомість 21% ВПО на Львівщині поселились в 

помешканнях друзів, родичів чи волонтерів; Ще 10% респондентів 

орендували приміщення на довготривалий період, 4% – на короткий термін. 

У хостелах та готелях проживали 2% респондентів, у власному помешканні 

лише 1%. Водночас 77% опитаних ВПО відповіли, що не оплачують своє 

проживання взагалі, 14% оплачують житло частково, 9% – повну суму. 

Крім того, 83% опитаних переселенців задоволені умовами свого 

проживання на Львівщині. 

Додамо, що дослідження провели в межах проєкту Ресурсно-

аналітичного центру «Суспільство і довкілля», «Експрес-картування 

потреб ВПО у Львівській області». Опитування проводили методом «face-

to-face» інтерв'ю у період з 16 по 20 квітня 2022 року. Загалом опитали       

433 ВПО, які зупинились у населених пунктах Львівської області, віком від 

18 років. Максимальна теоретична похибка репрезентативності вибірки 

становить 5%. 

 

*** 

29.05.2022 

Шпальта 

https://shpalta.media/2022/05/29/vidnovlyuyut-istorichnu-budivlyu-u-

chernivcyax-volonteri-oblashtovuyut-prixistok-dlya-pereselenciv/ 

Відновлюють історичну будівлю: у Чернівцях волонтери 

облаштовують прихисток для переселенців 

У шелтері житимуть переселенці та волонтери, яким потрібний 

тимчасовий нічліг. 

У Чернівцях на вулиці Тараса Шевченка, 13, облаштовують будівлю 

під шелтер для переселенців та волонтерів. Тут можна буде безоплатно 

переночувати та харчуватися гостям міста. 
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Керує ремонтом волонтер Габар Іларіон. Він розповів, що це 

приміщення знайшли, коли разом із волонтером Девідом із США шукав 

склад для гуманітарної допомоги у Чернівцях. 

«Власник будівлі — директор ресторану Allure Inn. Він запропонував 

нам цей будинок на пів року, як склад. Коли ми сюди прийшли, зрозуміли що 

це місце може бути більше ніж склад, тут можна жити. Адже є вода, працює 

каналізація. Власник дав нам ключі і сказав — тримайте, робіть ремонт». 

Цікаво, що будівля історична, каже Іларіон. Тут з 1963 по 1983 рік 

проживала народна артистка України Ганна Янушевич. На будинку є 

меморіальна дошка. 

«Тут ніхто не жив близько 30-ти років. Було просто звалище. Сюди 

через вікна чи через проходи в підвалі заходили безхатьки. Вони тут жили, 

наносили багато сміття, яке ми поприбирали». 

За словами Іларіона, допомагають з ремонтом благодійні фонди та 

організації. Вони виділили на ремонт близько 20 тисяч гривень, а решту 

зібрали волонтери. 

«Ми провели тут деякі кардинальні ремонтні роботи: розбили стіну, 

замурували двері, знайшли ще один підвал. Крім цього — купили 

комунікації, проводи для мережі, облаштували вбиральню, душ, провели 

Інтернет. На днях мають приїхати ліжка, столи. Є вже холодильник, 

мікрохвильовка, скоро покладуть бойлер», — каже Іларіон. 

Будинок ремонтують вже двадцятий день. Вже через тиждень 

волонтери планують заселяти людей. 

«Не розраховуємо що це буде довгостроковий проєкт. Є домовленість з 

власником на рік, що ми тут безкоштовно вестимемо свою діяльність. Потім 

ми зможемо орендувати цю будівлю. А взагалі, робимо ремонт з таким 

розрахунком, що у разі потреби, всі дорогоцінні речі зможемо забрати». 

Охочі можуть допомогти волонтерам з ремонтом, каже Іларіон. Сюди 

зазвичай приходять активісти чи переселенці з різних організацій, які не 

мають досвіду у будівництві, але волонтери всьому навчають. 
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*** 

29.05.2022 

Новини Дніпра 

https://uanews.dp.ua/culture/2022/05/29/269462.html 

У Дніпрі для переселенців влаштували безкоштовну екскурсію 

Традиційно їх знайомили з історією центральної частини міста. Але 

сьогодні вперше до маршрутного листа додали нову локацію — Університет 

митної справи та фінансів. 

Про це інформує пресслужба міської ради Дніпра. 

«Місяць тому наш Туристичний інформаційний центр вирішив 

таким чином познайомити переселенців з історією Дніпра, а саме 

центральною його частиною, і тим самим хоч на якийсь невеликий проміжок 

часу відволікти від негативних думок. І сьогодні ми проводимо вже п’яту 

екскурсію. Крім цього, сьогодні до нас долучились представники 

Університету митної справи та фінансів, які і розказують історію міста та 

про свій університет, що, до речі, має цікаву експозиційну діяльність», – 

зазначила начальниця Туристичного інформаційного центру Ольга 

Стасенко. 

Під час екскурсії гостям міста розказали про заснування та розбудову 

Дніпра, і, звичайно, про його сучасний аспект. 

«Сьогодні ми познайомили переселенців з історією центральних 

вулиць міста, зокрема з вулицею Єфремова, бо там розташовані дві 

найстаріші будівлі міста. Також показали нашим гостям цікавий будинок на 

Вернадського – «Будинок диявола». Про нього ходять тисячі легенд. І, 

звичайно, не можна оминути увагою сучасні бульвари міста, які були 

створені за останні роки: сім терас на Яворницького, Катеринославський 

бульвар і пам’ятник Атланту на вул. Південній», – зазначив гід, доцент 
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кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Університету митної 

справи та фінансів Костянтин Горб. 

До екскурсії приєдналась переселенка з Маріуполя Галина Чепайкіна. 

Жінка каже, що до війни Дніпро трохи знала, адже часто приїжджала в гості 

до своїх дітей. Але їй хотілось познайомитись саме з історією міста. 

«Це вже моя не перша екскурсія, адже мені цікаво знати все про місто. 

І хочу сказати, що за два місяці життя у Дніпрі уявлення про нього повністю 

змінилось. Особливо в плані культурних та історичних цінностей. Бо раніше, 

коли ми до війни приїжджали сюди на кілька днів, ми ніяк не могли відчути 

дух міста, а за останній місяць ми зрозуміли, що воно цікаве не тільки з точки 

зору сучасності, але й історії», — зазначила пані Галина. 

Екскурсії проводять раз на тиждень. Долучитись можуть як 

переселенці, так і мешканці Дніпра. Записатись можна за номером:  

067 602 60 90. 

*** 

29.05.2022 

Твоє Місто 

https://tvoemisto.tv/news/na_lvivshchyni_meshkantsi_ta_vymusheni_peres

elentsi_rozmalovuyut_bomboshovyshcha_132968.html 

НА ЛЬВІВЩИНІ МЕШКАНЦІ ТА ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 

РОЗМАЛЬОВУЮТЬ БОМБОСХОВИЩА 

Малюнки на стінах залишаться як мистецька пам'ять про буремні 

часи в історії України. 

У Дрогобичі, що на Львівщині, мешканці та вимушені переселенці 

разом розмальовують бомбосховища, повідомляє Львівська ОВА. 

Мета проєкту – зробити укриття місцем для творчості, а отже змінити 

похмурий та холодний образ укриттів на більш затишний та приємний. В 

умовах війни укриття зберігає життя, відтак наповнює його. Разом з людьми, 
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що приїхали в Дрогобич у пошуках безпечного місця, учасники проєкту  

нанесли на стіни перші зображення. 

До проєкту долучились учні ліцею №16 імені Юрія Дрогобича, а також 

внутрішньо переміщені особи, які зараз мешкають у місцевих школах та усі 

ті, хто знайшов в укритті  прихисток від війни. 

Кожен малюнок має свою ідею та історію. Зокрема, для оформлення 

стін взяли роботи художника Нікіти Тітова. Проєкт реалізовують під 

керівництвом художниці з Трускавця – Світлани Забари. 

Малюнки на стінах залишаться як мистецька пам'ять про буремні часи 

в історії України і про те, що школа стала домівкою більш ніж для 200 

внутрішньо переміщених людей від початку війни… 

 

*** 

30.05.2022 

Bukovyna.online 

https://bukovyna.online/2022/05/30/%d1%81%d0%b1%d1%83-

%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be-

%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%85-

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bb/ 

СБУ звертається до вимушених переселенців, які наразі тимчасово 

перебувають на території Буковини! 

Від БЕССАРАБСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ 

СБУ звертається до вимушених переселенців, які наразі тимчасово 

перебувають на території Буковини! 

У зв’язку з розслідуванням злочинів РФ проти українського народу за 

ст. 442 (геноцид) Кримінального кодексу України, СБУ просить всіх, хто 

потерпів від збройної агресії ворога, повідомляти про це державний орган. 

Якщо внаслідок бомбардувань та обстрілів окупантами ви: 

втратили близьких родичів 

залишились без житла 
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одержали тяжкі тілесні ушкодження, в тому числі й такі, що 

спричинили переривання та ускладнення вагітності, передчасні пологи, 

травмування і поранення вагітних жінок телефонуйте або надсилайте 

повідомлення в Telegram, WhatsApp чи Viber на «гарячу лінію» Управління 

СБ України в Чернівецькій області за номером 068 066 35 68. 

 

*** 

30.05.2022 

Про Захід 

https://prozahid.com/na-bukovyni-vlashtuvaly-sviato-dlia-ditej-

pereselentsiv/ 

На Буковині влаштували свято для дітей-переселенців 

Співробітники ГУНП в Чернівецькій області постійно опікуються 

родинами вимушених переселенців і підопічними сиротинців, які на 

Чернівеччині знайшли прихисток від воєнних злочинців. Напередодні Дня 

захисту дітей правоохоронці організували малечі розважальну програму з 

аніматорами, конкурсами та пізнавальними іграми. 

… 30 травня, до дитячого табору на території Юрковецької громади 

приїхали співробітники ювенальної превенції, тренінгового і кінологічного 

центрів обласного управління Нацполіції, поліцейський офіцер громади, 

патрульні поліцейські та рятувальники. Наразі в таборі проживають 

приблизно 140 вихованців інтернату з півдня України. 

Гості в погонах розповіли дітям про особливості своєї роботи і 

професійної підготовки, продемонстрували службовий транспорт, спецзасоби 

та оснащення. Поліцейські навчали малечу надавати домедичну допомогу й 

нагадали правила безпеки на дорозі, а рятувальники – алгоритм дій під час 

пожежі та інших надзвичайних ситуацій. 



124 
 

Співробітники тренінгового центру ГУНП провели спортивні 

змагання, за результатами яких відзначили найсильніших, найсміливіших і 

найспритніших учасників. 

Поліцейські-кінологи продемонстрували дітям, як службові собаки 

ГУНП вміють точно знаходити сховані наркотики та як впевнено затримують 

злочинців. 

Старший інспектор з особливих доручень відділу Управління 

дотримання прав людини НПУ Микола Бугай в ігровій формі нагадав дітям 

про їхні права та обов’язки й розповів, куди звертатися за допомогою. 

Спільно з аніматорами правоохоронці влаштували дітям танцювальний 

флешмоб і частували їх солодощами. Не оминули увагою і вихователів 

сиротинця – для них психологи із благодійного фонду провели тематичний 

семінар-тренінг. 

Відділ комунікації поліції Чернівецької області 

 

*** 

30.05.2022 

Новини Дніпра 

https://uanews.dp.ua/society/2022/05/30/269490.html 

Приймають переселенців, знешкоджують снаряди, готуються 

збирати врожай: ситуація у Криворізькому районі 

У Криворізькому районі ситуація контрольована…У громадах 

приймають переселенців …. Про це розповів голова Криворізької РВА Євген 

Ситниченко під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій 

адміністрації… 

У районі зареєструвалися 6 тис переселенців. Із них 1,5 тис – діти.  

«Переселенці забезпечені житлом та харчуванням. Отримують 

психологічну допомогу. Пропонуємо й вакансії – на сільгосппідприємствах, 

комбінатах», – сказав Євген Ситниченко. 
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*** 

30.05.2022 

Молодий буковинець 

https://molbuk.ua/chernovtsy_news/258847-u-chernivciakh-pereselenci-

posadyly-sto-lilii-vony-budut-kvitnuty-u-skveri.html 

У Чернівцях переселенці посадили сто лілій: вони будуть квітнути 

у сквері 

Людмила Осадчук 

Чернівці доєдналися до ініціативи "100 громад = 100 лілій". 

Про це повідомляє Чернівецька міська рада. 

Квіти висадили у сквері, що біля Соборної площі. До висаджування 

залучили дітей з інших регіонів, які наразі проживають у Чернівцях. 

"Важливо, аби діти продовжували жити, розвиватися та мріяти. Вони 

наше майбутнє. Наша ціль, незважаючи ні на що, – їх теплі спогади про 

дитинство та й про наші Чернівці! Саме тому організували практичний 

"урок". Разом з дітками, зокрема з різних регіонів, вчилися доглядати і 

садити лілії", - йдеться у повідомленні міської ради. 

 

*** 

 

30.05.2022 

0532.ua - Сайт міста Полтави 

https://www.0532.ua/news/3397868/na-poltavsini-privatni-domovlasniki-

prihistili-ponad-32-tisaci-pereselenciv 

На Полтавщині приватні домовласники прихистили понад 32 

тисячі переселенців 

Ольга Солошенко 
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З початку війни Полтавщина стала прихистком для тисяч переселенців. 

Частина з них розміщується у школах, дитячих садках, гуртожитках. 

Поселили людей у своїх домівках і жителі області. Вже більше ніж 9,3 тисячі 

приватних домовласників прихистили понад 32 тисячі переселенців. 

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської 

ОВА Дмитро Лунін39. 

«Обласна адміністрація зібрала всю інформацію та передала до 

профільного міністерства. Власники житла отримають державну 

компенсацію – по 450 грн на місяць за кожного переселенця для оплати 

комуналки. Дякую кожному небайдужому жителю Полтавщини, який у цей 

нелегкий час допомагає переселенцям. Ви – неймовірні!», - зазначив 

Дмитро Лунін. 

 

*** 

30.05.2022 

Житомир.info 

https://www.zhitomir.info/news_207884.html 

Зараз в області перебуває більше 96 тис. переселенців, найбільше – в 

Брусилівській та Житомирській громадах 

З перших днів війни Житомирщина стала прихистком для багатьох 

громадян України, наразі у Житомирській області перебуває 96 356 

внутрішньо переміщених осіб. 

Про це 30 травня повідомляє40 Житомирська ОДА з посиланням на 

інформацію департаменту соціального захисту населення. 

Найбільша кількість ВПО перебуває в таких громадах: 

Брусилівська – 7420; 

Житомирська – 6263; 

Попільнянська – 5489; 

                                                           
39 Див.:   https://t.me/DMYTROLUNIN/2167 
40 Див.:   https://www.facebook.com/odazt/posts/4965805820204853 



127 
 

Ружинська – 5338; 

Любарська – 4669; 

Радомишльська – 4471. 

«Здебільшого люди для пошуку місця проживання використовують 

платформу «Прихисток» та «Допомагай» і в основному живуть в приватних 

секторах. Крім того, більше 40 комунальних закладів обласної ради та 

територіальних громад використовувалися для тимчасового та постійного 

проживання внутрішньо переміщених осіб, у них було організовано 

проживання, харчування, надання медичної та гуманітарної допомоги», - 

йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, станом на 9 травня в Житомирській області перебувало    

90 731 внутрішньо переміщена особа, з них 27130 дітей… 

 

*** 

30.05.2022 

Інтернет-видання «Полтавщина» 

https://poltava.to/news/66319/ 

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ПРОВЕЛА ПЕРЕВІРКУ ПУНКТІВ 

ПРОЖИВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА ПОЛТАВЩИНІ 

Із 23 по 27 травня спеціалісти Полтавського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 

здійснили 16 перевірок пунктів для проживання вимушено переселених 

осіб. 

Перевірки проводилися на предмет дотримання мінімальних вимог 

щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під 

час екстреного облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо 

переміщених осіб у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації. 

Також фахівці Служби здійснили  моніторинг 14 пунктів видачі гуманітарної 

допомоги та 1 пункт приготування їжі для потреб тероборони. 
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На даних об’єктах проведено роз’яснювальну роботу щодо правил 

отримання, зберігання, приготування та транспортування харчових продуктів 

згідно з вимогами законодавства. Також, з метою недопущення погіршення 

санітарно-епідеміолонічної ситуації, пов’язаної з забезпечення населення 

питною водою, спеціалісти здійснили 2 комісійні перевірки сільських 

водогонів. На всіх 2 водогонах виявлено порушення. 

Спеціалісти Управління до органів місцевого самоврядування 

направлять інформаційні листи із переліком виявлених порушень, які 

необхідно усунути. 

Також, санітарно-освітньою роботою охоплено 9 перукарень 

Полтавського району. Проведено роз’яснення вимог санітарного 

законодавства щодо облаштування перукарень, проведення стерилізації 

інструментарію тощо. 

Проведено 1 позаплановий захід державного нагляду (контролю) за 

заявою суб’єкта господарювання з метою подальшого отримання ліцензії на 

медичну діяльність. 

За матеріалами ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській 

області 

 

 

*** 

30.05.2022 

Новини Закарпаття 

https://transkarpatia.net/transcarpathia/social/157179-na-zakarpatti-

najbilshe-pereselenciv-prijnjala-uzhgorodschina-video.html 

На Закарпатті найбільше переселенців прийняла Ужгородщина 

(ВІДЕО) 

Станом на 25 травня на Закарпатті офіційно зареєстрували майже     

153 тисячі вимушених переселенців. 
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Найбільше – на Ужгородщині. 

 

*** 

30.05.2022 

0522.ua - Сайт міста Кропивницького 

https://www.0522.ua/news/3397935/za-pracevlastuvanna-pereselenciv-

robotodavci-kirovogradsini-otrimuut-kompensaciu 

За працевлаштування переселенців роботодавці Кіровоградщини 

отримують компенсацію 

Дмитро Вишневецький 

На Кіровоградщині станом на 23 травня 94 роботодавці подали 

документи для отримання компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування 157 внутрішньо переміщених осіб унаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні. 

Обласним центром зайнятості ухвалено 100 рішень. 

П’ятьом роботодавцям уже перерахували 156 тис. грн, іншим – 

здійснено замовлення на суму 910,0 тис. грн. Фінансування очікується після 

закінчення верифікації. 

Довідково. Для одержання додаткової інформації щодо отримання 

такої фінансової допомоги від держави представникам бізнесу необхідно 

звернутись до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості 

за місцем їх реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування… 

 

*** 

30.05.2022 

Рупор Житомира 

https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/176726-74-robotodavc-zhitomirschini-otrimayut-

kompensacyu-vitrat-na-oplatu-prac-vnutrshnh-pereselencv.html 
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74 роботодавці Житомирщини отримають компенсацію витрат 

на оплату праці внутрішніх переселенців 

Станом на 27 травня 2022 року вже 74 роботодавці Житомирщини 

звернулись за компенсацією витрат на оплату праці 126 працевлаштованих 

внутрішньо переміщених осіб. 

Серед роботодавців – 57 юридичних осіб, які забезпечили роботою 101 

вимушеного переселенця та 17 фізичних осіб – підприємців, які влаштували 

25 переміщених осіб. 

12 роботодавців скористались Єдиним державним веб-порталом 

електронних послуг «Дія» для подання заяв на отримання такої 

компенсації. 

Нагадаємо, відповідно до урядової програми щодо надання 

роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 

внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час 

воєнного стану в Україні, роботодавці, які працевлаштували таких громадян, 

можуть отримати компенсацію у сумі 6 500 грн за перші два місяці роботи. 

Для отримання компенсації необхідно до центру зайнятості чи філії 

подати такий пакет документів: 

заяву встановленого зразка; 

копію наказу про працевлаштування особи; 

документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених 

Порядком; 

відомості про працівників, які є застрахованими особами; 

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

 

*** 

30.05.2022 

Без Купюр 
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https://www.kypur.net/u-misikij-radi-poyasnyly-hto-z-pereselencziv-maye-

piligy-v-gromadsikomu-transporti-kropyvnyczikogo/ 

У міськраді пояснили, хто з переселенців має пільги в громадському 

транспорті Кропивницького.  

Оскільки законодавством наразі не передбачено окремих пільг 

внутрішньо переміщеним особам при користуванні міським громадським 

транспортом, перевізники Кропивницького виходять із загальних положень 

про пільгові перевезення. 

Про це повідомляє пресслужба міської ради з посиланням на 

начальника управління транспорту і зв’язку Віктора Житника. 

– На законодавчому рівні немає відповідних рішень про пільгове 

перевезення громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб, тобто 

законом це не передбачено, — зазначив він. – Однак, координаційна рада з 

питань соціального та правового захисту внутрішньо переміщених осіб 

при обласній військовій адміністрації вирішила забезпечити надання 

базових соціальних послуг, в тому числі транспортних, вимушеним 

переселенцям, які є громадянами похилого віку, особами з інвалідністю, 

сім’ям з дітьми, що прибувають з територій, на яких ведуться бойові дії. 

Профільне управління рекомендувало керівникам автотранспортних 

підприємств безоплатно надавати послуги з перевезення переліченим 

категоріям громадян. 

– Що стосується комунального транспорту, ці рекомендації 

виконуються і щодо громадян віком 60 років і старших, і щодо осіб з 

інвалідністю з-поміж вимушених переселенців без будь-яких обмежень. Для 

безоплатного проїзду батькам з дітьми треба показати кондуктору довідку, 

що засвідчує статус ВПО, — зазначив Віктор Житник… 

 

*** 

30.05.2022 
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Про Захід 

https://prozahid.com/u-lvovi-pereselentsi-mozhut-bezkoshtovno-opanuvaty-7-profesij/ 

У Львові переселенці можуть безкоштовно опанувати 7 професій 

Львівські училища запрошують внутрішньо переміщених українців, 

які зараз проживають у Львові, на безкоштовні курси для опанування однієї 

із семи професій. Після завершення навчання слухачі отримають відповідні 

сертифікати та зможуть працевлаштуватись. 

За підтримки Програми розвитку ООН та Європейського Союзу 

заклади професійної (професійно-технічної) освіти Львова запрошують 

внутрішніх переселенців на безкоштовні курси для отримання часткових 

кваліфікацій з 7 професій: 

– Інсталятор (монтажник санітарно-технічних систем) – 

Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та 

будівництва (вул. Івана Пулюя, 28). Контакти: (032)2635390, 0683221266. 

Початок навчання – з  13 червня. 

– Пекар – Львівське вище професійне училище харчових технологій 

(пл. Данила Галицького, 8). Контакти: (032)2422733, 0507442932. Початок 

навчання – з 13 червня. 

– Столяр – Львівське вище професійне художнє училище (вул. Широка, 

79).  Контакти: 0964523596. Початок навчання – з 14 червня. 

– Маляр – ДПТНЗ «Львівське вище професійне училище комп’ютерних 

технологій та будівництва» (вул. Авраама Лінкольна, 23). Контакти: 

0987743510. Початок навчання – з 14 червня. 

– Продавець-касир – Львівське  вище професійне училище торгівлі та 

сфери послу (вул. Лесі Українки, 26). Контакти: (032) 2423129, 0975148765. 

Початок навчання – з 15 червня. 

– Кравець – Львівське вище професійне училище технологій та сервісу 

(вул. Максима Кривоноса, 18). Контакти: 0978562591. Початок навчання – з 

15 червня. 
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– швачка – Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти 

художнього моделювання і дизайну м. Львова (вул. Кульчицької, 2). 

Контакти: (032)2624325, 0679672379. Початок навчання – з 16 червня. 

Онлайн-реєстрація на курси – за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1QDcCFM91IDl3hB0X9YDuVuigBTBtHROyC

TClrlSK3vE/viewform?edit_requested=true 

Після закінчення навчання слухачі курсів отримають сертифікати та 

допомогу у працевлаштуванні. 

 

*** 

30.05.2022 

Galka.if.ua 

https://galka.if.ua/u-frankivsku-volonteri-dlya-pereselencziv-vidnovili-

starij-gurtozhitok-foto/ 

У Франківську волонтери для переселенців відновили старий 

гуртожиток  

В березні урбаністична лабораторія METALAB запустила КО-

ХАТИ. Це проєкт зі створення комфортного й гідного житла для людей, 

що були змушені покинути свій дім через російсько-українську війну. 

Пілотним проєктом стало відновлення частини гуртожитку в Івано-

Франківську. Це житло вже готове і заселяється.  

В кінці березня METALAB приєдналися до волонтерської ініціативи 

«Другий дім ІФ» та почали працювати над пілотом проєкту КО-ХАТИ — 

відновленням 4 поверху старого гуртожитку на вулиці Військових Ветеранів, 

8.  

«Ми зрозуміли, що є велика проблема з житлом для довгострокового 

поселення. Щоб вирішити її, ми почали шукати варіанти наявних будівель, 

які можна відремонтувати, замість того, щоб споруджувати нові. Це дозволяє 
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створювати помешкання досить швидко й ефективно з точки зору витрат, і 

при цьому робити його якісним, комфортним та інтегрованим у місто.  

У березні ми познайомилися з ініціативою «Другий дім ІФ» з Івано-

Франківського національного технічного університету нафти й газу. 

Вони саме розпочинали ремонт гуртожитку, який понад 5 років стояв 

порожнім. Ми відчули, що тут може бути корисною наша експертиза зі 

створення зручних приватних і публічних просторів, дизайну, кругової 

економіки. Тож долучилися і це стало пілотом проєкту КО-ХАТИ», — 

розповідає Анна Пашинська, співзасновниця проєкту КО-ХАТИ.   

За час проєкту команда відремонтувала й облаштувала 24 кімнати, а 

також спільні простори — чотири кухні, їдальню, дитячу кімнату, хол, 

санвузли та пральню, коворкінг і вхідну зону.  

Після семи тижнів роботи гуртожиток приймає мешканців — там уже 

оселилися понад 50 людей. 

КО-ХАТИ — це про спільне творення  

В проєкті КО-ХАТИ до команди METALAB приєдналися колеги з 

громадських організацій Urban Curators (Київ) і «Критичне мислення» 

(Харків). Вони долучилися архітектурно-урбаністичною експертизою.  

Більшість меблів для гуртожитку виготовили місцеві виробники.  

Понад 100 людей стали волонтерами проєкту. Серед них — як 

мешканці та мешканки Івано-Франківська, так і інших міст. Багато з них 

самі змушені були переїхати через війну й тепер хочуть допомогти іншим 

людям зі схожим досвідом.  

Крім того, люди відгукувалися на заклик ініціаторів проєкту і дарували 

для гуртожитку різні речі: від меблів до кімнатних рослин.  

Фінансову підтримку проєкту надавали IM Swedish Development 

Partner, MitOst і Raumpioniere. Частину коштів зібрали краудфандингом.  

Всього для реалізації пілотного простору вдалося залучити                      

1 054 753 грн. Також проєкт отримав підтримку матеріалами й товарами на 

суму 1 494 000 грн.  
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На різних етапах також допомагали: Parasolka Makerspace, Столярі, 

Фундація KORDON, Ukrainische Engel, Моршинська, Будуємо Україну 

Разом.  

Тож КО-ХАТИ об’єднали сотні людей як в Україні, так і за її межами.  

Що далі?  

Проєкт КО-ХАТИ триває. Уже розпочалася робота на новому об’єкті 

— це реконструкція готелю за адресою Івана Макухи, 2г в Івано-

Франківську. Ми запрошуємо волонтерів, а також будемо раді співпраці з 

місцевими виробниками. 

Для волонтерства та співпраці, пишіть на сторінку METALAB в 

Instagram чи Facebook  

Або телефонуйте: +380 63 255 36 13 (Оксана),  +380 96 993 05 93 

(Тетяна) 

 

*** 

30.05.2022 

БРІЗ 

http://briz.if.ua/70042.htm 

Юрій Стефанчук: Прикарпаття стало надійним тилом для 

військових та міцною опорою для переселенців 

З перших днів війни територіальні громади Прикарпаття спільно з 

волонтерами швидко зуміли об’єднатися і стати надійним тилом для 

військових та міцною опорою для десятків тисяч людей, які, рятуючись від 

обстрілів, знаходили прихисток у нашій області. Найперше йдеться про 

харчування, тимчасове проживання та систему інформаційної підтримки. І 

така робота триває вже понад три місяці російської агресії. Про нову 

реальність прикарпатських громад, зокрема виклики і пріоритети в умовах 

воєнного стану, важливість інтеграції переселенців у громади, а також як 

зупинити падіння економіки, розповів для читачів газети «Галичина» 
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виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення 

Асоціації міст України Юрій Стефанчук. 

«Усі територіальні громади Івано-Франківської області зуміли 

забезпечити життєво необхідними послугами в кілька разів більше людей, 

ніж жило в громадах раніше, при тому що знизилися надходження до 

бюджетів, – констатував він зокрема. – І це нова реальність, що змушує 

громади відповідати на нові виклики, змінюючи пріоритети. Тепер основним 

викликом для держави та тилових громад є необхідність зупинити падіння 

економіки. Втрати економіки України є значними, про це свідчить аналіз, 

який здійснює в межах проєкту «Росія заплатить» команда KSE Institute за 

підтримки Офісу Президента, Міністерств економіки, з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій, інфраструктури, 

розвитку громад та територій. 

На 25 травня загальна сума прямих збитків економіки України від 

пошкоджень, руйнувань будівель та інфраструктури перевищує 105,5 млрд 

доларів, або понад 3,1 трлн грн. Загальна сума прямих задокументованих 

збитків українських підприємств уже сягає 11,3 млрд доларів. Водночас 

відбуваються і глобальні зміни в бізнес-привабливості територій України, і 

західні області мають позитивну тенденцію до реєстрації нового бізнесу та 

релокації виробництв з регіонів, де йшли або тривають бойові дії. Така 

динаміка зберігається і в Івано-Франківській області. Відповідно до 

аналітики Центру розвитку інновацій спільно з Офісом з розвитку 

підприємництва та експорту й Національним проєктом із розвитку 

підприємництва та експорту «Дія. Бізнес», Прикарпаття вперше 

потрапило із 16-ї позиції на 7-му в справі реєстрації нового бізнесу під час 

повномасштабної війни порівняно з іншими областями України. З початку 

року на Івано-Франківщині зареєстрували свій бізнес 2 153 особи, лише 

впродовж березня–квітня, попри воєнний стан, кількість суб’єктів 

господарювання в області зросла на 135 осіб. Ця динаміка покращує 

економічну ситуацію на Прикарпатті. 
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Отже, завдань на найближчий час є багато. Окрім перемоги над росією, 

потрібно законодавчо унормувати діяльність місцевого самоврядування. Це 

дасть можливість розблокувати потенціал територіальних громад у тилу, 

підтримувати наявний бізнес та сприяти розвиткові малого й середнього 

підприємництва, оскільки це джерело робочих місць та, що важливо, 

інтегрувати переселенців у громади, щоб вони не витрачали власні фінансові 

заощадження та державні і місцеві кошти, а ефективно використовували свій 

професійний досвід і потенціал». 

За словами Ю. Стефанчука, ці напрями є важливими не лише для 

громад Івано-Франківської області, а й для тих, які прийняли і, на жаль, 

приймають і далі на себе основні військові удари, тому експерти АМУ в 

постійній комунікації з керівниками територіальних громад 

напрацьовують пропозиції з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Він відзначив роботу Асоціації міст України щодо внесення змін до 

Податкового кодексу України, зокрема ініціативу з відкликання 

законопроєкту №7262 від 7 квітня 2022 року, внаслідок ухвалення якого 

муніципалітети Прикарпаття могли би втратити близько 2,5 млрд гривень, 

оскільки він передбачав зменшення вдвоє ставки ПДФО – з 18 до 9 відсотків. 

Керівники муніципалітетів усвідомлювали, що у разі прийняття цієї 

законодавчої ініціативи їм довелося б робити вибір між фінансовою 

підтримкою сил територіальної оборони, переселенців і утриманням на плаву 

своїх громад… 

За словами експерта, також у співпраці АМУ з Міністерствами 

фінансів, розвитку громад та територій і Державною казначейською 

службою напрацьовано та внесено зміни до переліку видатків державного й 

місцевих бюджетів другої черги, що дасть змогу частково провадити важливі 

фінансові операції, наприклад оплачувати ритуальні послуги, придбання 

паливно-мастильних матеріалів, виконання ремонтно-будівельних робіт з 

реконструкції та капітального ремонту приміщень для розміщення 
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внутрішньо переміщених осіб, здійснювати видатки з упорядкування 

населених пунктів та інші. 

«Обставини, які постійно змінюються, показують, що потрібні швидкі 

рішення як на державному, так і на місцевому рівнях. І якщо падіння 

економіки країни не зупинити, а пізніше і не відновити, то її потрібно буде 

постійно дотувати. Сьогодні нам у цьому допомагають уряди багатьох країн 

світу, міжнародні організації через гранти, кредити та інвестиції, але 

дотування в підсумку – це значно дорожче. Тому тепер громади, на 

територіях яких не ведуться бойові дії, повинні мати можливість активно 

працювати, використовуючи бюджетні кошти, майно, земельні ресурси як 

інструмент підтримки бізнесу, що дозволить постійно генерувати доходи 

задля наповнення державного й місцевих бюджетів», – підсумував                

Ю. Стефанчук. 

Оксана Процюк. 

Газета "Галичина" 

 

*** 

30.05.2022 

ПІК 

Прикарпатська інформаційна корпорація 

https://pik.net.ua/2022/05/30/do-ukrayiny-vzhe-povernulysya-4-8-mln-

bizhentsiv-mvs/ 

До України вже повернулися 4,8 млн біженців, – МВС 

7,6 млн українців вимушено виїхали з країни з початку 

повномасштабної війни, через наступ російських окупантів та постійну 

загрозу обстрілів. 

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що з 

початку повномасштабної війни до України повернулися 60% із 7,6 млн 

біженців. 
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“Попри ризики, що люди залишаться за кордоном, зараз ми 

спостерігаємо стійку тенденцію повернення українців додому. Таких уже    

4,8 млн, тобто близько 60% від усієї кількості біженців. Логічно, що ця 

цифра буде зростати“, – написав Андрусів. 

Він пояснив це тим, що умови життя за кордоном дуже рідко є 

хорошими – в більшості випадків доводиться винаймати дорого житло, або 

жити в умовному спортзалі. 

“Знайти кваліфіковану роботу також важко, оскільки потрібно знати 

мову і ще й на професійному рівні. Тому не потрібно боятись, що українці не 

повернуться додому. Статистика конфліктів показує, що 80% повертаються 

після завершення війни, з них 50% повертаються ще до завершення“, – додав 

радник міністра МВС… 

 

*** 

30.05.2022 

ПІК 

Прикарпатська інформаційна корпорація 

https://pik.net.ua/2022/05/30/u-zarvanytsi-vidkryly-j-osvyatyly-novyj-

budynok-dlya-pereselentsiv-foto/ 

У Зарваниці відкрили й освятили новий будинок для переселенців  

Зараз у будинку проживають біженці із Харківської, Донецької та 

Миколаївської областей. 

У Зарваниці на Тернопільщині, в неділю 29 травня відкрили й 

освячетили відновлений реколекційний будинок для переселенців. Чин 

освячення очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський 

Василій Семенюк спільно з ректором Марійського духовного центру          

о. м. Володимиром Фірманом. Про це повідомляє Марійський духовний 

центр “Зарваниця”, пише ПІК. 
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Після освячення митрополит Василій  зі словами підтримки і турботи 

звернувся до переселенців, уділив архиєрейське благословення, побажав 

кожному якнайшвидше повернутися у рідну домівку, а в майбутньому 

приїжджати в Зарваницю, до дому Небесної Неньки.  

“Завдяки благодійній допомозі жертводавців з Баварії, прибутку з 

діяльності соціальних підприємств вдалося реконструювати будівлю, 

відновити, зробити більш комфортною для перебування гостей. Сьогодні 

Зарваниця, як і багато століть поспіль об’єднує в молитві та надії усіх 

потребуючих”, – йдеться у повідомленні. 

 

*** 

30.05.2022 

ПІК 

Прикарпатська інформаційна корпорація 

https://pik.net.ua/2022/05/30/karitas-na-ivano-frankivshhyni-otrymav-

gumanitarnu-dopomogu-iz-horvatiyi/ 

«Карітас» на Івано-Франківщині отримав гуманітарну допомогу із 

Хорватії 

Допомога важлива для забезпечення потреб вимушено переселених 

родин, які мешкають у м. Івано-Франківську та районі. 

…30 травня, Івано-Франківський «Карітас» отримав вагомий 

гуманітарний вантаж від хорватського Карітасу. 

Про це повідомляє ПІК з посиланням41 на Івано-Франківську ОВА. 

Завдяки працівникам організації та волонтерам за короткий час 

розвантажили 18150 кілограм гуманітарної допомоги. А це – продукти 

харчування, засоби гігієни для дітей та дорослих, а також одяг. 

                                                           
41 Див.:   
https://www.facebook.com/100068881763653/posts/pfbid02tRNYffb8i3WszPt5hKh56mFME2h4Y61rihfLLChtpuxk
QJcGck3sn4p8XccUN1Ezl/   
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“Вся допомога відправляється на сортування та формування. Вже 

найближчим часом вона надійде до тих, хто її дуже потребує і ті, хто 

доклався до тієї допомоги, почують від них щирі слова вдячності.Спасибі 

небайдужим за солідарність та підтримку!”, – йдеться у повідомленні. 

 

*** 

30.05.2022 

ТРИБУНА 

https://trubyna.org.ua/novyny/zakarpatska-prosvita-oznaiomyla-

pereselentsiv-z-istoriieiu-nashoho-kraiu-foto/ 

Закарпатська “Просвіта” ознайомила переселенців з історією 

нашого краю (фото) 

24 травня в Ужгородський класичній гімназії відбулася зустріч 

провідників та активістів Закарпатського крайового товариства 

«Просвіта» з переселенцями зі східних областей України де тривають бої з 

московськими окупантами. 

Тут вони знайшли прихисток та всіляку допомогу в тому числі і 

просвітянок-волонтерок обласного центру Людмили Цебрик, Віри Луцьо, 

Олени Мішко, які й стали ініціаторами цієї зустрічі. 

Почесний голова крайового товариства «Просвіта» Павло Федака 

розповів присутнім про діяльність цієї найстарішої на Закарпатті української 

громадської організації, її внесок у формування національноїї свідомості та 

державницьких устремлінь закарпатців, відродження історичної пам’яті, 

боротьбу за рідну мову, рідну культуру, своє національне ім’я, згадав про 

репресії просвітян російсько-радянською більшовицькою владою. Тисячі з 

яких за любов до України опинилися в московських тюрмах і таборах 

ГУЛАГу. 

Серед них — і президент Карпатської України Августин Волошин, 

запроторений російським СМЕРШем у Лефортівську тюрму, а потім у 
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Бутирська де й помер. І досі прах великого сина Срібної Землі України 

лежить у Московії не знаємо йде, бо Москва старанно приховує цей свій 

злочин, як і тисячі інших супроти України і українців. 

Далі перед присутніми виступив жіночий вокальний ансамбль 

«Просвітянка». Керівник (Віра Луцьо). На початку було виконано гімн 

України, який своїм співом підтримали всі учасники зустрічі. Потім у 

задушевному і майстерному виконанні просвітянок Людмили Цебрик, Віри 

Луцьо, Марії Гричущенко, Зоряни Глюдзо, Олени Мішко із супроводом 

акомпаніатора, просвітянина Михайла Рибалка прозвучали пісні «Києве 

мій», «Мамині яблуні», «Цінуй життя» (слова І музика Людмили Цебрик), 

«Прославимо маму», «Козак перед боєм», «Ой у лузі червона калина», 

«Гуцулка Ксеня», «Через поле широкоє» та інші. 

Варто підкреслити, що син Марії Гричущенко та син Людмили Цебрик 

у складі збройних сил України захищають свою державу від московської 

орди. 

Переселенець з Чугуєва в Харківської області Віталій Криворучко 

прочитав вірш «Загадаю бажання» та гуморески Павла Глазового. 

Присутні сердечно дякували організаторам і учасникам зустрічі, 

товариству «Просвіта», вокальному ансамблю «Просвітянка», керівнику 

гімназії (директор Сергій Роман) за теплі слова, підтримку і допомогу, за 

українські пісні — найкращі у світі і безсмертні, як і сам великий і 

нездоланний український народ. 

 

*** 

30.05.2022 

"Майдан" 

Дрогобицька інтернет-газета 

http://maydan.drohobych.net/?p=123406 
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І порятунок життя, й мистецький об’єкт: переселенці в Дрогобичі 

розмалювали сховище 

Війна, насправді, не десь там, далеко від буцімто спокійного 

Дрогобича. Вона поруч, й нагадує про себе повсякчас. Нагадує про неї й те, 

що сьогодні до міста переїхали понад 12 тисяч людей, що мусили тікати 

від обстрілів, бомбардувань, окупації. 

Кожен – зі своїми болями, переживанням, життєвими, часто трагічним 

життєвими історіями. 

Й людям цим потрібна й допомога, й розрада, щоб хоча б трохи 

відволікти від нещодавно пережитого під час воєнних подій. 

Так в ініціативи «Активна громада» в Дрогобичі,  діяльність якої 

координує відома громадська активістка Олена Юркевич, виникла ідея 

розмалювати стіни укриття в ліцеї № 16. Чому саме тут? Передовсім через те, 

що одним з перших, від початку масштабного нападу росії, заклад почав 

приймати вимушених переселенців зі Сходу, Центру та Півдня, які й 

сьогодні тут живуть. По-друге саме в цьому ліцеї міститься чи не найбільший 

на Дрогобиччині волонтерський штаб. Та чи не най головним для втілення 

задуму стало те, що в приміщенні є велике укриття-сховище, яке й обрали 

простором для засяжного мистецького проєкту. 

До створення стінопису також долучились  учні ліцею №16 імені Юрія 

Дрогобича й переселенці, що мешкають в гуртожитку педуніверситету, 

розташованому на паралельній вулиці. 

Олена Юркевич розповіла:  Ми прагнули, щоби  місце, яке рятує 

життя, наповнилось життям і стало місцем для творчости. 

Про нашу ідею розповіли директорці  ліцею пані Наталії 

Чайковській  й вона радо відгукнулася й всіляко нас підтримувала під час 

втілення проєкту. Водночас підтримала нас і волонтерка, одна з 

координаторок штабу в ліцеї Анна Савицька. Вона ще й  сама створила 

яскравий стінопис, присвячений нескореному Місту розстріляної Марії… 
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Десять днів тому ми розпочали малювати. І нині вже кожен охочий 

може оглянути те, що створено нашими спільними зусиллями. 

Координувала роботу гад створенням мистецького об’єкту «Укриття»  

відома малярка Світлана Забара, яка вміє й знаходити й гуртувати людей. 

Спонукати їх до творчости. Один з її проєктів, створений декілька літ тому 

спільно з дітьми-підопічними БФ «Карітас» та студентами українськими, 

польськими та бельґійськими, прикрашає стіну біля корпусу університету на 

вулиці Лесі Українки. 

Як каже мисткиня,  все було скеровано на на своєрідну арт-терапію, на 

розкриття  творчого потенціалу кожного. Малювали й діти та підлітки, бабусі 

з внуками й навіть… песики.. 

– І кожен малюнок має свою історію, це дуже класно, що це нас 

об’єднало – розповіла мисткиня. 

Поділилася своїми враженнями й чернігівська казкарка  Олександра 

Сєргєєва: 

– Я вже два місяці в Дрогобичі, мешкаю в п’ятому університетському 

гуртожитку. До переїзду волонтерила вдома, сьогодні намагаюся допомагати 

чим можу волонтерам тут. 

Я, щоправда, непрофесійно, вже декілька літ малюю. Дуже й давно 

хотіла малювати на стінах, та не мала можливости. Тож охоче підтримала 

ідею Оленки та Світлани. А намалювала «Палаючий кремль». Й роботу 

вклала всю свою лють і ненависть до орків, які мене змусили залишити рідну 

домівку… 

Більшість робіт – авторські, автори передали в стінописі своє 

переживання й ставлення до того, що чинять рашистські злочинці на теренах 

України. 

Деякі твори створені за мотивами художника Микити Титова. 

Розпочата робота матиме продовження, адже розмальовано наразі лише 

частину, приблизно третину приміщення, ініціатори ж воліють усе сховище 

перетворити на мистецький об’єкт. 
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Подивований побаченим кореспондент найбільшої японської  

інформаційної  аґенції “Kiodo news” Кікучі Тайсуке, який передовсім 

вражений єдністю та згуртованістю українців. 

Й малюнки ці залишаться  як мистецька пам’ять про трагічні час в 

нашій історії, про те, як дрогобицька школа від початку війни прихистила 

декілька сотень утікачів від війни. 

 

*** 

30.05.2022 

Житомир-Онлайн 

https://zhitomir-online.com/top_news/130284-v-zhytomyri-blagodiynyy-

fond-yedyna-peremoga-organizuvala-zakhid-dlya-pereselenciv.html 

В Житомирі благодійний фонд "Єдина перемога" організувала захід 

для переселенців 

Волонтери фонду "Єдина перемога" не гріються на сонці в неділю з 

родинами, а організували і прийняли активну участь в благодійному заході 

для переселенців в Троянові 

Також одними з організаторів був громадський штаб "Оборона 

Житомира" в особі Ольги Савицької, Олега Іль'їна, Юрія Сушкевича, 

Олексія Артемова. 

Ольга Савицька зазначила: "Свято вийшло дуже чудове. Дуже приємно 

було провести час з дітьми, трошки забути про війну. Ми, волонтери, 

допомогли родинам переселенців засобами гігієни, солодощами, а також 

пригостили справжнім азербайджанським пловом який готував професійний 

кухар та волонтер Еміль - людина з великим серцем, який теж долучився до 

цього благодійного заходу. Було організовано концертну програму, виступи 

народних колективів. Також дітей катали на конях, скакали на батутах та 

приймали участь у різних конкурсах." Державний навчальний заклад "Центр 

легкої промисловості та побутового обслуговування населення міста 



146 
 

Житомир", директор - Старинець Олег Ігорович пішов на зустріч та зібрав 

добровольців: Ірину Свистунову та Катерину Іваницьку, які безкоштовно 

постригли малечу. Щира подяка їм від волонтерів. 

Небайдужі житомиряни: Анатолій Денисов, Ілля Ярош, Каріна 

Остапенко, Вікторія Форест та голова фонду "Єдина перемога" Анатолій 

Кобзенко були двигуном цього заходу. 

*** 

30.05.2022 

Інтернет-видання «Полтавщина» 

https://blog.poltava.to/es/14376/ 

У «ШАФІ ДОБРА» ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ ВЖЕ ПОНАД 

ПІВТОРИ ТИСЯЧІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ  

Вже минуло більше місяця з моменту відкриття «Шафи добра» - 

благодійного проекту, спрямованого на допомогу вимушеним 

переселенцям, які знайшли тимчасовий прихисток у Полтаві… 

Координаторкою проекту є депутатка Полтавської міської ради 

Оксана Дрюк. За її словами, за цей час вдалося допомогти одягом, взуттям, 

харчуванням для дітей та засобами гігієни понад півтори тисячі українцям, 

які змушені були покинути рідні домівки через війну. 

– Ми намагаємося допомогти кожному,  підтримати і розрадити. Дехто 

для нас стає рідним за цей час. І ми дуже радіємо, коли люди знаходять те, 

що їм потрібно, адже страшно навіть уявити, що відчувають люди, які в один 

момент втратили все. Багато з них розповідають свої історії, про свої втрати і 

кожну цю розповідь ми переживаємо разом з ними. 

ФОТО 

Одна з відвідувачок «Шафи» харківянка Вікторія. Вона при надії і 

вже за місяць має родити дівчинку. Як вона зізналася волонтеркам, планує 

назвати доню Марусею. Для Вікторії зібрали деякі речі, необхідні для 
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пологового будинку: одяг для немовлят, підгузки, засоби гігієни. Обіцяють 

допомогти з речами і після народження дитини. 

А це Світлана. Вона також вирвалася з Харкова, який нещадно 

обстрілюють рашистами. Вона дякує волонтерам за їх працю і допомогу. 

Сьогодні їй вдалося підібрати деякі речі для себе та родини, адже, коли вони 

покидали рідне місто, то ще була зима і в них лише зимові речі. 

 «Шафа добра» працює завдяки друзям, колегам, меценатам та 

благодійникам. Долучаються до збору речей і небайдужі полтавці.  

Отримати допомогу та принести речі потребуючим можна за адресою: 

місто Полтава, вулиця Балакіна, 20 (територія колишнього заводу 

«Полтавчанка»). 

 

*** 

30.05.2022 

Кременчук Today 

http://kremen.today/2022/05/30/u-kremenchutsi-pereselentsi-vysadyly-

aleyu-sakur/ 

У Кременчуці переселенці висадили алею сакур 

29 травня у парку Ювілейному представники компанії «DataArt» 

висадили разом з комунальниками IT-алею сакур. Ініціатором екологічної 

акції став харків’янин, працівник ІТ-компанії DataArt Ілля Коган. Через 

обстріли Харкова рашистами він разом з колегами  опинився у 

Кременчуці. На згадку про харків’ян та на знак вдячності кременчужанам і 

вирішили висадити алею. 

А також спорудили символічний монумент, залишивши в бетоні сліди 

своїх долонь. 

 

*** 

30.05.2022 
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Інформаційне агентство Волинські Новини 

https://www.volynnews.com/ua/news/all/luchanka-za-try-misiatsi-u-

vlasnomu-budynku-prykhystyla-mayzhe-30-pereselentsiv/ 

ЛУЧАНКА ЗА ТРИ МІСЯЦІ У ВЛАСНОМУ БУДИНКУ 

ПРИХИСТИЛА МАЙЖЕ 30 ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ  

Упродовж трьох місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну 

сім’я Оксани Андрухненко з Луцька прийняла майже 30 переселенців. 

Частина з них вже повернулась у свої домівки. 

Нині у будинку лучанки живе п’ять сімей з регіонів, де йдуть бойові 

дії, зокрема з Донецької, Луганської та Харківської областей. Усього – 18 

постояльців, йдеться у сюжеті Суспільного. 

«Тут в нас є де жити, чому не прийняти? Ви б бачили тих людей! Їхні 

очі. Оце серед ночі, брудні, голодні. Вони по чотири дні добиралися», – 

говорить Оксана Андрухненко. 

Нині в будинку живе подружжя Адарічєвих, які разом із онуками 

приїхали до Луцька зі Слов’янська. Обоє – лікарі-педіатри. Чоловік каже: не 

могли залишити своїх пацієнтів, з міста виїхали через місяць після початку 

війни. 

«Треба було лікувати дітей. Я був і сімейним лікарем, і педіатром. Була 

дуже складна ситуація. Так страшно було за дітей. Коли ми телефонували і 

чули бахи, вибухи, постріли, авіаудари були навіть. І працювати треба і 

виїжджати треба», – розповідає переселенець. 

Ще одна родина переселенців, яких прихистила лучанка, – Олена та 

Віктор із Сєвєродонецька. 

Олена працювала на хімічному підприємстві «Азот», яке нині 

обстрілюють. Подружжя каже: про події у місті дізнаються виключно з 

новин. 

«Ми навіть після 2014 року не думали, що таке буде. Нас в 14-му 

обстрілювали, але місто залишилось в Україні. Нині якщо місто звільнять, то 
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будемо відновлювати. Як тільки скажуть, що можна повертатися», – говорить 

Віктор. 

«Продуктами переселенців забезпечують мої родичі та знайомі», – 

додала Оксана Андрухненко. Нові мешканці будинку почергово займаються 

господарством. 

 

*** 

31.05.2022 

Інтернет-видання “ВИЧЕРПНО” 

https://vycherpno.ck.ua/u-cherkaskomu-rajoni-prozhyvaye-ponad-56-tys-

pereselencziv/ 

У Черкаському районі проживає понад 56 тис. переселенців 

Черкащина стала прихистком для багатьох громадян, які були змушені 

втікати від війни. У Черкаському районі натепер проживає 56154 офіційно 

зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. 

Таку цифру оприлюднила очільниця Черкаського району Валерія 

Бандурко. 

Зокрема, в Черкасах проживає 20886 осіб, у Смілі – 5082, у Каневі – 

4067. Гуманітарна допомога, яка надходить в область, в район, передається 

громадам для подальшої передачі переселенцям. 

Наразі у Смілі організували видачу продуктових наборів, наданих 

Черкаською обласною військовою адміністрацією. 

Нагадуємо, для отримання допомоги переміщеним особам необхідно 

звернутися до органів місцевого самоврядування за місцем реєстрації, маючи 

при собі документ, що посвідчує особу та довідку ВПО. 

 

*** 

31.05.2022 

ОКІА "Новини Полтавщини" 



150 
 

https://np.pl.ua/2022/05/u-poltavi-vydilyly-zemelni-dilianky-dlia-

budivnytstva-zhytla-pereselentsiam/ 

У Полтаві виділили земельні ділянки для будівництва житла 

переселенцям 

31 травня на позачерговій сесії Полтавської міської ради депутати 

виділили земельні ділянки під забудову житлових будинків для внутрішньо 

переміщених осіб.  

Джерело: Полтавська міська рада42 

Зокрема, одноголосно ухвалили рішення про детальний план території, 

про надання в оренду земельних ділянок за адресами: вул. Олеся Гончара, 

17а, вул. Лазурна, вул. Остапа Вишні, 32… 

 

*** 

31.05.2022 

Закарпаття онлайн 

https://zakarpattya.net.ua/News/220772-Dolonky-dobra:-na-Zakarpatti-

pereselentsi-mozhut-oformyty-zapyt-na-otrymannia-produktovykh-naboriv 

"Долоньки добра": на Закарпатті переселенці можуть оформити 

запит на отримання продуктових наборів 

ГО «Щасливі діти» за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної 

програми «Гуманітарна солідарність» впроваджують проєкт, покликаний 

забезпечити продуктовими наборами внутрішніх переселенців. 

Проєкт розрахований на українців, котрі були вимушені покинути 

свої домівки через війну, й нині проживають в Ужгороді та 

Ужгородському районі. Загалом волонтери планують забезпечити наборами 

з продуктами тривалого зберігання та засобами гігієни 400 родин 

                                                           
42 Див.:   https://t.me/radapoltava/4670 
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внутрішніх переселенців, розповіла керівниця проєкту, співзасновниця 

громадської організації «Щасливі діти» Людмила Сюзева. 

«У рамках проєкту «Татри допомагають Україні» ми вже 

сформували 800 заявок від переселенців на отримання таких продуктових 

наборів, і вже почали їх роздавати. Попит на гуманітарну допомогу дуже 

великий: лише за перші кілька днів, як ми відкрили форму для реєстрації, 

надійшло одразу понад 1300 заявок. Тож наразі, завдяки тепер уже фонду 

«Відродження», ми маємо змогу забезпечити продуктовими наборами ще       

4 сотні потребуючих родин», – повідомила Людмила Сюзева. 

Для того, аби подати заявку на отримання продуктового набору, 

необхідно заповнити відповідну гугл-форму - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTpzYlZDf0Rlf38KN8xCTqnoFB-

FwY7CsjC5_9bS2OCE8U4w/viewform 

Відтак волонтери телефонуватимуть заявникам і повідомлятимуть, де 

й коли вони зможуть отримати продуктовий набір. 

Проект "Долоньки добра" здійснюється за підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової 

гуманітарної програми «Гуманітарна солідарність». 

 

*** 

31.05.2022 

Інформаційне агентство Волинські Новини 

https://www.volynnews.com/ua/news/all/z-pochatku-viyny-na-volyn-

prybulo-ponad-67-tysiach-pereselentsiv/ 

З ПОЧАТКУ ВІЙНИ НА ВОЛИНЬ ПРИБУЛО ПОНАД 67 ТИСЯЧ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Станом на 30 травня на Волині прийняли понад 67 тисяч внутрішніх 

переселенців. 

Про це повідомили у Волинській ОВА. 
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З початку війни в області розселили та забезпечили усім необхідним  

67 417 внутрішніх переселенців. З них 17 вимушено евакуйованих осіб, які 

приїхали в область 29 травня. 

Наразі можливо додатково розмістити ще до тисячі осіб. 

Окрім того, статус ВПО в області отримали 60 684 осіб: це 42 324 

сім'ї, з яких 199 – діти. 

 

*** 

31.05.2022 

0532.ua - Сайт міста Полтави 

https://www.0532.ua/news/3398630/u-poltavi-miska-rada-zatverdila-plan-

teritorij-na-akih-pobuduut-zitlo-dla-pereselenciv 

У Полтаві міська рада затвердила план територій, на яких 

побудують житло для переселенців 

Ольга Солошенко 

… 31 травня, відбулася п’ятнадцята позачергова  сесія Полтавської 

міської ради. У порядку денному було всього 3 питання, які стосувалися 

виділення ділянок для будівництва житла для переселенців. У режимі 

відеоконференції депутати проголосували43 за передачу в оренду на 3 роки 

Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської 

обласної державної адміністрації земельних ділянок за адресами: 

вул. Олеся Гончара, 17а (площа 2,1 га); 

вул. Остапа Вишні, 32 (2,2 га); 

вул. Лазурна (площа 7 га). 

Рішення було ухвалено. Усього проголосували "за" 37 депутатів. 

 

*** 

31.05.2022 

                                                           
43 Див.:   https://www.youtube.com/watch?v=F4Fwevv8Z44 



153 
 

Кременчук Today 

http://kremen.today/2022/05/31/u-kremenchuk-prodovzhuyut-prybuvaty-

pereselentsi-vony-otrymaly-vzhe-19-425-produktovyh-naboriv-zvit-mera/ 

У Кременчук продовжують прибувати переселенці, вони отримали 

вже 19 425 продуктових наборів, – звіт мера 

Мер Кременчука Віталій Малецький опублікував звіт по місту за 30 

травня44. 

Вчора до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 

23 особи, усі були розселені. Всього з початку війни до цього Центру 

звернулися 13884 особи. 

Від початку війни кременчужанами надано 1091 приватне житло для 

безоплатного розміщення 3401 внутрішньо переміщеної особи. 

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо 

переміщених осіб за місцем проживання зареєстровано 22 889 осіб. 

За попередню добу видано 330 продуктових наборів внутрішньо 

переміщеним особам. Всього видано 19 425 продуктових наборів. 

Для отримання допомоги звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний 

Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21). За весь час на гарячу лінію звернулося 

22743 осіб, за попередню добу – 403 особи. 

Для потреб внутрішньо переміщених осіб Центру тимчасового 

розміщення «Кременчук» (вул. Єднання України, 7) наразі необхідні: 

матраси, ковдри, подушки, постільна білизна; 

продукти харчування; 

підгузки дитячі; 

засоби гігієни та мийні засоби; 

посуд (сковорідки, каструлі, чайники, інше); 

літній одяг та взуття. 

А також завжди потрібна допомога сильних чоловіків та жінок з 

добрим та чуйним серцем. У великій війні немає малої допомоги! 

                                                           
44 Див.:    https://www.facebook.com/100063678791019/posts/423558026443487/?d=n   
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За минулу добу в Кременчуці народилося п’ятеро немовлят, у тому 

числі двоє – у родинах переселенців. 

44 постраждалі від війни цивільні особи прибули на лікування в міські 

заклади охорони здоров’я. Загалом у медичних закладах Кременчука 

перебуває на лікуванні 52 такі особи… 

 

*** 

31.05.2022 

Інформаційне агентство Волинські Новини 

https://www.volynnews.com/news/all/bilia-lutska-v-ofisnomu-

prymishchenni-vidkryly-minihotel-dlia-pereselentsiv/ 

БІЛЯ ЛУЦЬКА В ОФІСНОМУ ПРИМІЩЕННІ ВІДКРИЛИ 

МІНІГОТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Замість офісного приміщення – мініготель для внутрішньо 

переміщених людей. Підприємство, що працює на території Боратинської 

громади, віддало кілька поверхів для прихистку біженців. 

Про те, як громада, об’єднавшись із бізнесом, організувала для 

переселенців комфортні кімнати із пів сотнею ліжкомісць та чи платять 

мешканці бодай копійчину за місяці проживання у притулку – йдеться 

сюжеті 12 каналу. 

На поверсі у приміщенні є кілька кімнат. У кожній живуть сім’ї 

переселенців. Подружжя Петрових із невісткою та онуком приїхали з 

Добропілля, що на Донеччині. Перш ніж знайти прихисток тут, шукали його 

на Хмельниччині. 

«Були в Кам’янці, десь 40 днів, але такого ставлення, наприклад, як тут, 

хоч я родом із Кам’янця, я там не побачив», – ділиться враженнями 

переселенець із Донеччини Олександр. 

У Боратинській громаді родина Петрових знайшла не лише дах над 

головою, а й отримала матеріальну, медичну та психологічну допомогу. 
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«Сюди приїхали, фактично у неділю ми відійшли, а в понеділок нас 

взяли всі в оборот. І сільрада, і медична лабораторія. Допомога з усіх сторін», 

– каже Олександр. 

«Фінансову допомогу нам всю допомогли отримати, оскільки ми за 

півтора місяця нічого взагалі не отримали, гуманітарну, продукти, речі», – 

додає Наталія. 

Та найважливіше – дах над головою. Притулок для внутрішньо 

переміщених осіб, в якому нині живе родина Петрових, облаштували на 

одному з поверхів офісного приміщення підприємства «Волинь Трейд-Пак». 

«Ми звернулися в сільську раду, сказали, що в нас є вільний поверх, ми 

його не здали в оренду. Офісні приміщення приблизно такі, як тут, і вони 

облаштували так, щоб люди могли там жити», – розповідає заступник 

директора ТОВ «Волинь Трейд-Пак» Сергій Шкадюк. 

У Боратинській сільській раді кажуть: про те, як допомогти 

переселенцям, компанія «Волинь Трейд-Пак» перейнялася ще на початку 

повномасштабної війни. Продумали все до дрібниць: де облаштували 

спальні, а де розгорнути їдальню. Решту питань взяла на себе сільрада. 

«Ми долучили місцеве населення, дали так званий клич у вайбері. І 

люди дуже сильно відгукнулися. Хто віз ліжка, хто ніс постіль, хто посуд, 

хто каструлі. Усе що можна», – каже заступниця начальника відділу ЦНАП 

Боратинської сільської ради Людмила Коваль. 

Нині у притулку є усі комфортні для життя умови: пральна машинка, 

холодильник, мікрохвильовка, праска, Wi-Fi тощо. 

«Повністю обладнана кухня, усі спальні місця. Є змінна постіль. Я 

думаю, що створені умови прекрасні для того, щоб тимчасово це все 

перебути і повернутися додому», – додає Людмила Коваль. 

Окрім родини Петрових, нині у цьому притулку проживає ще 18 

внутрішньо переміщених осіб. Ці люди днюють і ночують тут вже два 

місяці. Вони також із Донеччини. Кажуть: за місяці проживання у цьому 
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притулку не платили ні копійки. Єдине, часом витрачаються на щось 

смачненьке. 

«Вони продукти надають. Здебільшого це каші, борошняне, а решту ми 

купуємо: м’ясо, ковбасу, овочі. Картоплю теж дають... Взагалі люди добрі, я 

таких ніколи не зустрічала. Оце ваше «добрий день» – всім підряд. Це 

взагалі», – висловлюється переселенка з Донеччини Лариса. 

Про те, що хтось колись безплатно поселить їх у такі комфортні умови, 

як зізнаються переселенці, і подумати не могли. Ба більше, додає пані 

Лариса, за два місяці проживання у цьому притулку, не було ні дня, коли 

хтось із Боратинської сільради не поцікавився їхніми потребами. 

 

 


