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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
 

21.08.2022  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/delegaciya-yevropejskoyi-

merezhi-nacionalnih-institucij-z-prav-lyudini-ennhri-vidvidala-regionalne-

predstavnictvo-upovnovazhenogo-u-mlviv 

Делегація Європейської мережі національних інституцій з прав 

людини (ENNHRI) відвідала регіональне представництво Уповноваженого 

у м.Львів 

У межах візиту делегації Європейської мережі національних 

інституцій з прав людини | European Network of National Human Rights 

Institutions  у складі Голови ENNHRI Сірпа Раутіо та Генеральної 

секретарки ENNHRI Деббі Конер, Уповноважений Верховної Ради з прав 

людини Дмитро Лубінець ознайомив гостей із роботою регіонального 

представництва у місті Львів. 

Враховуючи розташування офісу поблизу західного кордону, 

представництво наразі займається допомогою внутрішньо переміщеним 

особам, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабну 

російську агресію. 

Під час зустрічі делегація ENNHRI мала змогу особисто переконатися в 

ефективності роботи регіонального представництва та необхідності посилення 

його спроможності, оскільки до Львова щодня прибувають внутрішньо 

переміщені особи з районів активних бойових дій та з тимчасово окупованих 

територій. Більшість з них потребують кваліфікованої правової допомоги, 

соціальної та психологічної підтримки. 

Львівщина також зустрічає тих українців, які повертаються додому з 

країн Європейського Союзу. 

«Ще з початку повномасштабної агресії регіональні представництва 

Уповноваженого ВРУ з прав людини поставили собі за мету надавати 

нагальну та оперативну допомоги особам, які її потребують, адже з кінця 

лютого 2022 року кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила          8 

млн громадян. Ця цифра  вражає та тягне за собою багато негативних 

наслідків, саме тому захист прав переселенців є одним з пріоритетних завдань 

для нашого Офісу», - наголосив під зустрічі в регіональному представництві 

Уповноважений Дмитро Лубінець. 

За його словами, розширення мережі представлення Офісу 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в регіонах України є одним 

з пріоритетів. 
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*** 

21.08.2022  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-ta-

delegaciya-ennhri-vidvidali-misce-timchasovogo-roztashuvannya-vpo-na-

stadioni-arena-lviv 

Уповноважений та делегація Європейської мережі національних 

інституцій з прав людини (ENNHRI) відвідали місце тимчасового 

розміщення ВПО на стадіоні «Арена Львів» 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро 

Лубінець разом з делегацією Європейської мережі національних інституцій 

з прав людини European Network of National Human Rights Institutions та 

Першим заступником Голови Львівської обласної військової (державної) 

адміністрації Андрієм Годиком здійснили спільний моніторинговий візит до 

місця тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб на стадіоні 

«Арена Львів». 

«Україна завжди була і буде частиною великої європейської сім’ї. 

Стадіон «Арена Львів» будувався для проведення Євро-2012 та приймав на 

футбольному святі гостей з усього світу, а сьогодні став Центром підтримки 

для переселенців і символом взаємодопомоги», - зазначив під час відвідин 

Уповноважений Дмитро Лубінець. 

Представники ENNHRI мали змогу самостійно пересвідчитись в 

ефективному функціонуванні координаційного центру, де небайдужі 

громадяни продовжують надавати допомогу людям, які прибувають кожного 

дня. 

Приміщення облаштоване футбольним клубом «Шахтар», де наразі 

перебувають близько 200 людей, серед них 90 дітей. 

Уповноважений разом з членами делегації та Андрієм Годиком 

здійснили моніторинг умов, в яких перебувають переселенці, зокрема 

перевірили умови ночівлі та забезпечення всім необхідним, включно з їжею, 

одягом, засобами гігієни та товарами для дітей. 

«Для мене вкрай важливо, що гості мали можливість поспілкуватись з 

громадянами, які постраждали від війни та краще зрозуміти біль і очікування 

людей. Члени делегації були вражені особистими історіями переселенців про 

вплив цієї жорстокої війни на їхні життя та тим, як громадяни України мужньо 

долають жахи збройного конфлікту кожного дня», - повідомив Дмитро 

Лубінець. 
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*** 

22.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/robocha-zustrich-iz-

kerivnictvom-zakladu-socialnogo-spryamuvannya-shchodo-doderzhannya-prav-

vpo-yaki-znajshli-svij-prihistok-na-hmelnichchini 

Робоча зустріч із керівництвом закладу соціального спрямування 

щодо додержання прав ВПО, які знайшли свій прихисток на Хмельниччині 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини Оксана Шейгец спільно з регіональним координатором 

взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини в Хмельницькій області Ольгою Осередчук провели робочу зустріч з 

керівництвом комунального психіатричного закладу Хмельницької обласної 

ради «Дунаєвецький психоневрологічний інтернат», а також зустрілися із 

підопічними даного закладу, яких було евакуйовано із психоневрологічного 

закладу Харківської області.   

Під час спілкування із керівництвом закладу працівниками 

Секретаріату були обговорені низка питань, у зв’язку із запровадженням в 

країні воєнного стану. Зокрема, питання  пов’язані із додержання прав 

підопічних інтернату на достатній життєвий рівень у нових реаліях життя, 

матеріально-технічного, медичного забезпечення закладу, а також 

поцікавились психоемоційним станом як підопічних так і персоналу 

інтернату. 

Оксана Шейгец та Ольга Осередчук відвідали одне із відділень закладу, 

яке знаходиться на території Дунаєвецької громади, в                  с. Голозубинці,  

яке відкрилось у зв’язку із переміщення до нього 95 підопічних 

психоневрологічного інтернату із Харківської області та обговорили 

потреби даного відділення. Зокрема, розглянули питання стану забезпечення 

підопічних ВПО сезонним одягом, продуктами харчування, лікарськими 

препаратами, засобами гігієни тощо. Також обговорили питання співпраці 

закладу із різноманітними волонтерськими та благодійними організаціями. 

Під час відвідин відділення працівники Секретаріату поспілкувалися 

з підопічними, які розповіли про пережиті події в Харківській області та 

сьогоднішні умови перебування у закладі. Варто зазначити, що підопічні 

схвально відгукувались про ставлення персоналу інтернату на Хмельниччині, 

задоволені тими умовами в яких вони проживають (хоча заклад потребує 

проведення внутрішніх ремонтних робіт, меблів, інвентарю), задоволені 

якістю харчування та залюбки допомагають персоналу закладу, зокрема, у 

догляді за територією відділення. 

За повідомленням керівництва інтернату всім переміщеним особам 

оформлено довідки ВПО та здійснюються відповідні державні соціальні 

виплати. 
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За результатами відвідин закладу працівниками Секретаріату 

Уповноваженого з керівництвом інтернату були досягнуті домовленості 

про подальшу комунікацію з метою забезпечення прав підопічних закладу, а 

також координованості спільних дій в отриманні інтернатом необхідної 

гуманітарної допомоги. 

 

*** 

23.08.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-rozpochala-seriyu-

rozmov-z-uchasnicyami-drugo-77221 

Олена Зеленська розпочала серію розмов з учасницями другого Саміту 

перших леді та джентльменів 

Перша леді України Олена Зеленська проводить серію телефонних та 

відеорозмов із колегами – учасницями другого Саміту перших леді та 

джентльменів, під час яких обговорює результати заходу та майбутні кроки 

зі співпраці в гуманітарних, культурних, освітніх проектах, а також у сфері 

ментального та фізичного здоров’я. 

Перші розмови вже відбулися. Зокрема, Олена Зеленська 

поспілкувалася з дружиною Президента Європейської ради Амелі 

Дербаудренгієн, першою леді Латвійської Республіки Андрою Левіте, 

першою леді Белізу Россаною Марією Брісеньо та дружиною Президента 

Ісландії Елізою Рейд. 

Підбиваючи підсумки місяця, який минув із часу проведення Саміту, 

вона наголосила, що захід і зараз дає важливі для України результати… 

Крім обговорення результатів Саміту, під час розмови з дружиною 

Президента Європейської ради Олена Зеленська подякувала за фінансову 

підтримку з боку ЄС, виділену Україні на гуманітарні потреби, і за створення 

в Польщі, Румунії та Словаччині логістичних центрів надання гуманітарної 

допомоги нашій країні. Перша леді України також відзначила запровадження 

Єврокомісією процедури медичної евакуації (MEDEVAC) для важкохворих 

пацієнтів до держав – членів ЄС, які мають змогу розмістити й забезпечити 

лікування таких недужих у своїх медичних закладах. 

У розмові з першою леді Латвійської Республіки Андрою Левіте 

дружина Президента України подякувала за прихисток у Латвії             

понад 35 тис. українських тимчасових переселенців, а також за прийом на 

лікування й реабілітацію поранених військових. Латвійська сторона приймає 

дві групи загальною чисельністю 36 осіб: 21 поранений прибув до Риги 8 

серпня (лікування та реабілітація відбуватимуться на базі Ризької східної 

університетської лікарні); 12 осіб проходять лікування та реабілітацію з 15 

серпня на базі Національного реабілітаційного центру Vaivari. Крім того, 

Олена Зеленська відзначила важливу допомогу Латвійської Республіки в 
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організації на території країни літніх таборів, у яких діти з України мають 

змогу відпочивати разом з латвійськими однолітками та опановувати латиську 

мову… 

Другий Саміт перших леді та джентльменів відбувся в Києві           23 

липня у змішаному форматі: частина учасників долучилася за допомогою 

телемостів із Варшави, Брюсселя, Вашингтона та Лондона. Головна студія 

була розміщена в Києві, на території Національного заповідника «Софія 

Київська». Захід був присвячений повоєнній відбудові країни. 

 

*** 

23.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/na-odeshchini-obgovorili-

doderzhannya-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-v-umovah-pravovogo-

rezhimu-voyennogo-stanu 

На Одещині обговорили додержання прав внутрішньо-переміщених 

осіб в умовах правового режиму воєнного стану 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної ради України 

з прав людини в південних областях Тарас Кошевий взяв участь у 

селекторній нараді Одеської обласної державної адміністрації. 

Відповідно до порядку денного заслухали інформацію щодо підготовки 

закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року, створення додаткових 

місць для розміщення внутрішньо-переміщених осіб, забезпечення 

медичною допомогою внутрішньо-переміщених осіб в умовах правового 

режиму воєнного стану. 

Під час наради було поінформовано, що 542 укриття готові в закладах 

освіти, що відповідає 50 відсоткам усіх навчальних закладів Одеській області. 

Форми навчання, які будуть використовуватись в навчальних закладах -  

очна, дистанційна та індивідуальна форма навчання. 

Також, стало відомо, що є непоодинокі випадки порушення права на 

освіту, а саме відрахування з навчальних закладів учнів, які перебувають за 

кордоном. 

Щодо внутрішньо-переміщених осіб, які перебувають на обліку в 

Департаменті соціальної та сімейної політики, то їх кількість становить 

134 тисячі осіб. Кількість місць для розміщення внутрішньо-переміщених в 

Одеській області осіб складає 3 122 місця для короткотривалого перебування 

та 800 для довготривало перебування. 

У Одеській області є необхідність створення додаткових 49 тисяч місць 

для розміщення  внутрішньо-переміщених осіб. 

Для забезпечення права на права на медичне забезпечення внутрішньо-

переміщених осіб розроблені медичні маршрути, за якими виїжджають 

медичні працівники та проводять огляд внутрішньо-переміщених осіб 

проведення таких оглядів здійснюється у віддалених населених пунктах 
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Одеської області, станом на 19 серпня оглянуто 1585 внутрішньо-

переміщених осіб. 

Тарас Кошевий звернув увагу учасників зустрічі на необхідності 

додержання прав ВПО в Одеській області. 

 

*** 

25.08.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-z-ministrom-

zakordonnih-sprav-italiyi-pi-77321 

Президент обговорив з міністром закордонних справ Італії 

підтримку України 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром 

закордонних справ Італійської Республіки Луїджі Ді Майо. 

Глава держави подякував уряду Італії й особисто Прем’єр-міністру 

Маріо Драґі, а також усьому італійському суспільству за підтримку 

незалежності й суверенітету України. 

«За останні місяці між нашими державами вибудувалися відносини, які 

допомогли Україні вистояти в боротьбі за нашу незалежність. Італія стала 

однією з провідних держав, які підтримали Україну, наше суспільство, 

вимушено переміщених громадян», – сказав Володимир Зеленський. 

Президент також висловив подяку Італії за фінансову та оборонну 

підтримку. 

Глава держави відзначив лідерство Маріо Драґі в підтримці надання 

нашій країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. 

«На площах найбільших і навіть маленьких міст Італії ми завжди бачили 

наші прапори поруч з італійськими на підтримку нашого суверенітету й 

нашого кандидатства», – зазначив Володимир Зеленський. 

Президент України наголосив на важливості лідерства Італії в 

контексті підготовки восьмого пакету санкцій щодо Росії. Він також зробив 

акцент на необхідності запровадження візових обмежень для російських 

громадян. 

«Окремо – велика політична підтримка Італії як на полях Організації 

Об’єднаних Націй, так і на полях нашого другого саміту Кримської 

платформи. Я вдячний, що Прем’єр-міністр знайшов час для особистої 

підтримки (саміту. – Ред.)», – сказав Глава держави. 

 

 

*** 

25.08.2022 
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/u-krivomu-rozi-obgovorili-

problemni-pitannya-z-yakimi-stikayutsya-vpo-yaki-timchasovo-tam-prozhivayut 

У Кривому Розі обговорили проблемні питання з якими стикаються 

ВПО, які тимчасово там проживають 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини Тетяна Кокшарова провела тристоронню робочу зустріч з 

представниками неурядових організацій БО «БФ «Громадське здоров’я»  м. 

Кривий Ріг та БО «Клуб майбутнє», на якій обговорили проблемні питання з 

якими стикаються внутрішньо-переміщені особи, які тимчасово проживають 

в м. Кривий Ріг. 

Разом з членами цих організацій відвідали створений ними в м. Кривий 

Ріг шелтер «Україна - єдина родина», який з червня 2022 року надав 

прихисток, психологічну підтримку та допомогу в адаптації  понад 60 

переселенцям з тимчасово окупованих територій, які постраждали від 

насильства та збройної агресії. 

Тетяна Кокшарова оглянула умови, в яких тимчасово проживають 

внутрішньо-переміщені особи, поспілкувалась з мешканцями шелтера, 

відповіла на питання та побажала всім найшвидшого повернення до рідних 

домівок. 

Учасники зустрічі обговорили плани подальшої співпраці, домовились 

про обмін інформацією, взаємну підтримку та проведенні просвітницьких 

заходів з широкого спектру прав людини, зокрема - захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

*** 

25.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/provedeno-onlajn-zahid-

shchodo-poryadku-zvernennya-do-upovnovazhenogo-dlya-vpo-yaki-narazi-

prozhivayut-v-misti-lubni-na-poltavshchini 

Проведено онлайн-захід щодо порядку звернення до Уповноваженого 

для ВПО, які наразі проживають в місті Лубни на Полтавщині 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини Владислав Носенко та регіональний координатор взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Полтавській області Віра Яковенко провели інформаційний онлайн-захід 

для внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають в місті Лубни щодо 

порядку звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 

Під час заходу Владислав Носенко та Віра Яковенко розповіли про 

розгляд звернень Уповноваженим відповідно до законів України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та «Про звернення 
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громадян» щодо порушення прав і свобод людини і громадянина органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і 

службовими особами, а також юридичними та фізичними особами. 

Акцентували увагу присутніх на тому, що звернення до 

Уповноваженого подаються в письмовій формі протягом року після 

виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина, та що за наявності 

виняткових обставин цей строк може бути продовжений Уповноваженим, але 

не більше ніж до двох років. Не підлягають розгляду Уповноваженим 

звернення про порушення прав і свобод, які є предметом досудового або 

судового розгляду, трудового спору чи спору в рамках законодавства про 

захист економічної конкуренції, та що звернення без зазначення місця 

проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо 

встановити авторство (анонімні) не розглядаються. 

У заході взяли участь фахівці системи безоплатної вторинної 

правової допомоги Полтавщини Ігор Клименко, Людмила Армеєва та Сергій 

Супрун, а також старший інспектор з особливих доручень відділу 

уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській 

діяльності в Полтавській області Наталія Нечепуренко, які 

проінформували учасників зустрічі про роботу правозахисної інституції та 

правилами звернення з заявами про вчинення кримінального правопорушення 

до територіальних органів Національної поліції України. 

Надалі заплановано проводити щомісяця такі заходи для внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

*** 

25.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/regionalnij-koordinator-

vzayemodiyi-z-gromadskistyu-upovnovazhenogo-u-lvivskij-oblasti-vzyala-uchast-

u-seminari-pravova-ta-socialna-dopomoga-vpo 

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого у Львівській області взяла участь у семінарі «Правова та 

соціальна допомога ВПО» 

Семінар проведено для представників соціальних служб та правників із 

10 громад із місцевих ОГС та органів місцевого самоврядування 

територіальних громад Львівщини за участі представників Львівської ОВА, 

системи безоплатної правової допомоги, поліції. 

Під час спілкування було обговорено низку питань та викликів, які 

виникають у зв’язку із запровадженням в країні воєнного стану та 

переміщенням великої кількості осіб на територію Львівщини, а це 360 тисяч 

ВПО, з яких 75 тисяч діти. 

Учасники зустрічі обговорили питання пов’язані із організацією 

надання соціальної та гуманітарної допомоги ВПО, додержання та 
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забезпечення їхніх прав, надання безоплатної правової допомоги та доступу до 

медіації в громадах, соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали у війні. 

Одним із проблемних питань, які виникають під час організації роботи з 

внутрішньо переміщеними особами, є налагодження комунікації між 

волонтерськими об’єднаннями, громадськими організаціями, державними 

органами, органами місцевого самоврядування та внутрішньо 

переміщеними особами. 

Регіональний координатор Уповноваженого Тетяна Панасенко 
розповіла присутнім про результати моніторингових візитів до закладів різних 

типів і територіальних громад області, куди прибули як організовані групи 

дітей із закладів інституційного догляду, так і діти з батьками, родичами, 

іншими дорослими, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї 

опікунів/піклувальників, евакуйовані, через військову агресію російської 

федерації  проти України та враховуючи загрозу їхньому життю і здоров’ю. 

Також йшлося про нещодавній моніторинговий візит до місця 

тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб на стадіоні «Арена 

Львів», який провів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

Дмитро Лубінець разом з делегацією Європейської мережі національних 

інституцій з прав людини (ENNHRI) спільно з Першим заступником Голови 

Львівської обласної військової адміністрації Андрієм Годиком. 

Тетяна Панасенко також довела до учасників семінару інформацію 

щодо порядку звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини у разі порушення прав і свобод людини та громадянина. 

Наприкінці зустрічі були досягнуті домовленості щодо подальшої 

комунікації та координованості спільних дій з метою забезпечення прав 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

25.08.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-otrymala-3-mlrd-dol-z-45-mlrd-dol-

hrantu-vid-ssha-z-tsilovoho-fondu-svitovoho-banku 

Україна отримала 3 млрд дол. з 4,5 млрд дол. гранту від США з 

Цільового фонду Світового банку 

Міністерство фінансів України 

До Державного бюджету України надійшла частина гранту у розмірі    3 

млрд дол. США.  Це перший транш грантових коштів з 4,5 млрд дол. США, які 

були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового 

банку у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення 

стійкого державного управління в Україні». 

«Ми вдячні Сполученим Штатам Америки та команді Світового банку 

за таку потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком 
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для нашої країни на День Незалежності. Залучені кошти дозволять зберегти 

дієвість та стійкість функціонування української системи державного 

управління, а також і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, 

соціальних та пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором», – зазначив 

Міністр фінансів України Сергій Марченко. 

На сьогодні в Україні реалізується спільний з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку 

(МАР) проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого 

державного управління в Україні» на загальну суму 2,79 млрд дол. США. 

З метою подальшої підтримки держбюджету між Урядом України і 

Світовим банком досягнуто домовленості щодо збільшення фінансування 

Проекту та розширення категорій прийнятних витрат. 9 серпня 2022 року 

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор 

Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) 

Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні чергової безповоротної 

бюджетної підтримки  у формі гранту розміром 4,5 млрд дол. США.  

Зазначені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення 

пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких 

як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, 

дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо.  

Довідково 

Загалом від початку відкритої військової агресії росії за сприяння 

Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8,5 млрд дол. 

США грантової допомоги. 

 

*** 

25.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-mayemo-zabezpechyty-

vnutrishnih-pereselenciv-neobhidnoyu-medychnoyu-dopomogoyu 

Ірина Верещук: Маємо забезпечити внутрішніх переселенців 

необхідною медичною допомогою та ліками 

Десятки тисяч ВПО, які зараз переміщаються з небезпечних регіонів, 

часто потребують допомоги медперсоналу та ліків, але не знають, де та як їх 

отримати. У місцях їх компактного проживання та хабах така інформація 

часто відсутня.  

Про це йшлося на нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра 

України Ірини Верещук.  

 Вирішили: Міністерство охорони здоров’я України спільно з 

обласними військовими адміністраціями та Мінреінтеграції розроблять 

дієвий механізм отримання ліків і медичної допомоги для вимушених 

переселенців. Крім того, у МКП і хабах буде розміщено спеціальну 
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інфографіку з покроковим алгоритмом, куди звертатися за ліками та медичною 

допомогою.  

 Для своєчасної вакцинації внутрішньо переміщених осіб МОЗ спільно 

з ОВА доручено організувати роботу мобільних медичних бригад, які 

забезпечуватимуть ВПО у місцях їх компактного проживання всім спектром 

необхідних вакцин. 

 

*** 

25.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-vid-pochatku-serpnya-z-

nebezpechnyh-regioniv-evakuyuvalos-blyzko-35-tysyach 

Ірина Верещук: Від початку серпня з небезпечних регіонів 

евакуювалось близько 35 тисяч мирних громадян, третина з них - діти 

Люди масово їдуть з Донеччини, де оголошена обов’язкова евакуація. А 

також - з Херсонщини, Луганщини, Харківщини, Запорізької області,- 

розповіла Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час свого включення в 

прямий ефір на телеканалі РАДА. 

Вона наголосила, що майже 10 тисяч евакуйованих за серпень – це діти. 

«Врятувати дітей від небезпеки – обов’язок держави та кожного 

дорослого. Саме тому я не втомлююсь закликати: не наражайте дітей на ризик, 

виїжджайте. Будьте відповідальними батьками, опікунами, вихователями! На 

вас разом з дітками чекають у багатьох безпечних регіонах!» - звернулася 

Ірина Верещук до мешканців прифронтових регіонів та ТОТ. 

Нагадаємо, Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук очолює 

Координаційний штаб по обов’язковій евакуації з Донеччини, який 

створено рішенням Кабміну за ініціативи Мінреінтеграції. 

 

*** 

25.08.2022 

Міністерство освіти і науки України 

https://mon.gov.ua/ua/news/majzhe-5-tis-vnutrishno-peremishenih-ditej-

zarahovani-do-lvivskih-shkil-i-sadochkiv-sergij-shkarlet 

МАЙЖЕ 5 ТИС. ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ДІТЕЙ 

ЗАРАХОВАНІ ДО ЛЬВІВСЬКИХ ШКІЛ І САДОЧКІВ, – СЕРГІЙ 

ШКАРЛЕТ 

…25 серпня 2022 року, Міністр освіти і науки України Сергій 

Шкарлет перебуває з робочою поїздкою у Львівській області. 

У межах поїздки Міністр разом із начальником Львівської ОВА 

Максимом Козицьким, міським головою Андрієм Садовим, директором 
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департаменту освіти і науки Олегом Паскою, представниками ДСНС та 

Нацполіції провели нараду щодо створення безпечних умов та стану 

підготовки закладів освіти до початку навчального року в області. 

Учасники обговорили забезпеченість закладів освіти захисними 

спорудами, заплановані форми роботи закладів освіти, кадрові питання, 

зокрема працевлаштування вчителів з-поміж ВПО, а також залучення до 

навчання внутрішньо переміщених дітей, роботу дитячих садків, 

підготовку до опалювального сезону і перебіг вступної кампанії. 

«В області у 2022/23 навчальному році прогнозується функціонування 

1118 шкіл, 894 садочків, 102 закладів позашкільної освіти. Також 

працюватиме Українська дистанційна школа, де учні 5–11 класів, які через 

війну перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, чи є 

внутрішньо переміщеними особами, зможуть навчатися безкоштовно», – 

зазначив Сергій Шкарлет. 

За його словами, попри те, що Львівська область є однією з тих областей, 

де нині перебуває велика кількість ВПО, всі діти будуть долучені до 

освітнього процесу. Так, до шкіл уже зареєстровано 3373 учні, до закладів 

дошкільної освіти – 1500 дітей… 

Сергій Шкарлет подякував керівництву області, державним органам та 

освітянам за співпрацю та проведену роботу зі створення безпечних умов для 

навчання… 

 

*** 

26.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-27-mln-vnutrishnih-

pereselenciv-vzhe-otrymaly-groshovu-dopomogu-vid 

Ірина Верещук: 2,7 млн внутрішніх переселенців вже отримали 

грошову допомогу від міжнародних благодійників 

Багатоцільова грошова допомога надійшла близько 2,7 млн 

внутрішньо переміщених осіб в Україні. Від початку повномасштабного 

російського вторгнення на потреби цих людей було розподілено майже       600 

млн доларів. 

Такі дані озвучили на міжвідомчій нараді, присвяченій проблемним 

питанням ВПО, яка відбулася сьогодні під головуванням Віцепрем’єр-

міністра України Ірини Верещук. 

«На сьогодні мільйони українців отримали статус ВПО. Ми 

зобов’язані дбати про кожну родину, що змушена була покинути домівку, 

рятуючи себе та своїх дітей. Ми дуже вдячні міжнародним гуманітарним 

організаціям за допомогу та сподіваємося, що наші громадяни не залишаться 

без неї й надалі!» – наголосила Ірина Верещук. 
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Присутні на нараді представники міжнародних гуманітарних 

організацій проінформували про свої плани до кінця грудня довести загальну 

суму допомоги до 1,72 млрд доларів на 6,3 млн українців. 

 

*** 

26.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-derzhava-zabezpechuye-

vnutrishnih-pereselenciv-usim-neobhidnym 

Ірина Верещук: Держава забезпечує внутрішніх переселенців усім 

необхідним 

Прихисток, грошові виплати, медична допомога, освіта для дітей – ВПО, 

які зважуються евакуюватися з прифронтових регіонів і ТОТ, можуть 

розраховувати на повну підтримку від держави, повідомила Віцепрем’єр-

міністр Ірина Верещук під час включення у прямий етер телеканалу «Рада».  

За її словами, восени очікується нова хвиля переселенців із місць, де 

складна гуманітарна ситуація та немає опалення. Йдеться про близько          пів 

мільйона людей.   

 Держава готова забезпечити приймання всіх внутрішньо переміщених 

осіб, запевнила посадовиця.   

 Їх чекають у багатьох регіонах: Кіровоградській, Полтавській, 

Житомирській, Хмельницькій областях, на Закарпатті й інших. Є різні 

варіанти житла: гуртожитки, модульні будиночки, приватні садиби тощо.   

 «Головне – зважитись і виїхати. Вам обов’язково допоможуть!» – 

наголосила Ірина Верещук. Вона вкотре порадила звертатися на цілодобову 

гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48. 

 

 

*** 

26.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-zaklady-osvity-yaki-planuyut-

pracyuvaty-u-rezhymi-onlayn-rozmistyat-vnutrishno 

Ірина Верещук: Заклади освіти, які планують працювати у режимі 

онлайн, розмістять внутрішньо переміщених українців 

Кожна сім’я, що евакуюється з небезпечних регіонів і з ТОТ, буде 

забезпечена належними умовами для проживання та перезимує у теплі. Це 

першочергова задача влади, наголосила віцепрем’єр Ірина Верещук під час 
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сьогоднішньої робочої наради, присвяченої проблемам внутрішньо 

переміщених осіб.  

Наразі в Україні значна кількість освітніх закладів готується до 

навчального року, але разом з тим збирається працювати у режимі онлайн. Їхні 

приміщення – утеплені й обладнані – можуть стати гарним прихистком для 

ВПО. Було вирішено збільшити кількість закладів, які переобладнають під 

місця компактного проживання внутрішніх переселенців.   

 Також вирішили долучити міжнародні та національні організації до 

ресурсної підтримки розгортання додаткової кількості місць для розміщення 

внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у закладах освіти. 

 

*** 

26.08.2022 

Міністерство юстиції України 

https://minjust.gov.ua/news/ministry/u-poltavi-zapratsyuvalo-sche-odne-

byuro-pravovoi-dopomogi 

У ПОЛТАВІ ЗАПРАЦЮВАЛО ЩЕ ОДНЕ БЮРО ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ 

З початку широкомасштабної агресії рф проти України Полтавська 

область стала місцем, де від активних бойових дій рятуються десятки тисяч 

наших співвітчизників. Правовий захист внутрішньо переміщених осіб – 

одне з найважливіших напрямів діяльності системи надання безоплатної 

правової допомоги. 

Наразі на Полтавщині працюють 27 бюро правової допомоги. Вимушені 

переселенці є однією із категорій, що найчастіше звертаються до системи 

безоплатної правової допомоги. Адже їм дуже часто потрібні консультації з 

питань цивільного, спадкового, пенсійного, трудового права, сімейного 

законодавства, нарахування соціальних виплат та компенсації за зруйноване 

житло. 

Днями у Полтаві відкрилося ще одне бюро правової допомоги. Очолила 

його Ірина Котляр, яка раніше працювала у Білокуракинському бюро 

Старобільського місцевого центру, що на Луганщині. Вона, як ніхто, розуміє 

проблеми переселенців, адже сама була змушена покинути свою оселю, 

рятуючись від обстрілів.  

«Я розумію, як непросто людині починати життя на новому місці. Тому 

хочу підтримати тих, хто, як і я, переїхав з інших регіонів у пошуку безпеки. 

Тож намагаюсь вивчити правові потреби внутрішньо переміщених осіб і 

відповідати не лише на запитання, які мені ставлять переселенці, а й надавати 

додаткову інформацію, яка може бути корисною для людини», – говорить 

Ірина Котляр. 

Першою клієнткою бюро, яке очолила Ірина Котляр, стала пані 

Марина, яка потребувала допомоги в вирішенні проблеми, пов'язаної із 

помилкою в документах. Це перешкоджало оформленню документів для 
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виїзду за кордон разом із дітьми. Юристка роз'яснила жінці, за яким 

алгоритмом вона повинна діяти. 

«Пізніше, коли я передзвонила і  дізналась, що в пані Марини все 

складається добре, дуже зраділа. Приємно відчувати, що ми потрібні людям і 

наші консультації реально допомагають», – говорить фахівчиня бюро. 

З першого дня роботи у Полтаві Ірина Котляр розпочала активно 

займатися правопросвітницькою діяльністю. Першій захід вона провела у 

приміщенні Полтавської філії громадської організації «Спільна справа». 

Відвідувачі  гуманітарного центру, який діє при цій громадській організації, 

дізналися про свої права щодо працевлаштування, кредитних зобов’язань, 

соціальних виплат. Також працював консультативний пункт, де внутрішньо 

переміщені особи отримали безоплатну правову допомогу. 

Полтавське бюро правової допомоги №3 розташоване за адресою:      м. 

Полтава, вул. Міщенка, 2. E-mail: poltavske3@legalaid.pl.ua 

 

 

Місцеве самоврядування 
 

 

20.08.2022   

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/doneckij-oblasnij-koledzh-imeni-sergiya-bubki-

rozpochne-novij-navchalnij-rik-u-poltavi 

Донецький обласний коледж імені С.Бубки розпочне новий 

навчальний рік у Полтаві 

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації 

Єдиний на Донеччині навчальний заклад, який сприяє підготовці атлетів 

високого класу – Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж 

спортивного профілю імені Сергія Бубки – з метою розширення власної 

інфраструктури в місті Бахмут реалізовував амбітні проєкти, але 

повномасштабне російське вторгнення на територію суверенної України 

змусило поставити ці плани на паузу. Наразі коледж тимчасово 

перемістився в Полтаву, продовжуючи свою діяльність на базі 

Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира 

Короленка, повідомляє Управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації . 

19 серпня з умовами, які на новому місці створено для навчання, 

тренування й проживання юних спортсменів Донеччини, ознайомилися 

начальник управління фізичної культури та спорту Донецької 

облдержадміністрації Володимир Мицик і директор                       ДОСФКСП 

ім. С. Бубки Ігор Анушкевич. Ці питання були також обговорені на зустрічі з 

ректором ПНПУ імені В.Г. Короленка Мариною Гриньовою. 



17 
 

Окремо Володимир Мицик та Ігор Анушкевич привітали призерів 

чемпіонату Європи серед важкоатлетів до 17 років Андрія Боровського та 

Гліба Березіна – вихованців Білозерського відділення Обласної СДЮСШОР з 

важкої атлетики, які сьогодні тренуються в Полтаві. 

Завдяки укладеній угоді про співпрацю між Донецьким обласним 

спеціалізованим фаховим коледжем спортивного профілю ім. С.Бубки та 

Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Короленка 
вдалося завершити навчальний рік 2021/2022, і випускники коледжу отримали 

відповідні документи – свідоцтва про базову середню освіту та дипломи 

молодшого спеціаліста за професійною кваліфікацією «Інструктор-методист з 

фізичної культури і спорту». 

На новий навчальний рік 2022/2023 ДОСФКСП ім. С. Бубки виконав 

держзамовлення на 50 першокурсників. Загальна кількість учнів і студентів 

закладу на сьогодні складає 279 чоловік, але приймальна комісія до шкільного 

блоку (7-11 класи) працюватиме до 31 серпня, тож ще очікується збільшення 

учнівського контингенту. 

У гуртожитку наразі проживає 87 спортсменів, після завершення 

ремонту всіх кімнат станом на кінець літа має бути всього 120 спальних місць. 

Що важливо в умовах російської збройної агресії – на території, де розміщено 

коледж, є бомбосховище та ще два укриття на загальну кількість 250 чоловік. 

Багато учнів та студентів Донецького обласного спеціалізованого 

фахового коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки вже зараз мають високі 

всеукраїнські та міжнародні результати з низки видів спорту. Бажаємо нашим 

юним атлетам наполегливості й завзяття для досягнення нових бажаних висот! 

За матеріалами Управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації 

 

*** 

21.08.2022   

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/evakuyujsya-vchasno-za-dobu-ryatuvalniki-nadali-

dopomogu-bilsh-nizh-700-meshkancyam-donechchini 

Евакуюйся вчасно: за добу рятувальники надали допомогу більш ніж 

700 мешканцям Донеччини 

Протягом минулої доби особовим складом Головного управління 

ДСНС Украіни у Донецькій області із зони активних бойових дій проведена 

евакуація двох осіб з Краматорського та Бахмутського районів. Також під час 

евакуації у місті Торецьк рятувальниками було надано допомогу 41 особі, з 

них 7 дітей та 4 особи з обмеженими фізичними можливостями. 

Крім того, особовим складом ГУ під час евакуації в Покровському 

районі надана допомога 675 особам, з них 48 дітей та 13 осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, повідомляють у ДСНС. 
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*** 

22.08.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/na-volini-priynyali-mayzhe-72-tisyachi-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

На Волині прийняли майже 72 тисячі внутрішніх переселенців 

З початку війни в нашій області розселили 71 тис. 821 внутрішньо-

переміщену особу. 

Статус ВПО мають 59 тис. 860 людей. Це становить осіб 42 тис. 119 

сімей, у яких 

18 тис. 408 – дітей. 

Серед вимушено-евакуйованих осіб, які проживають на Волині: 

�2 192 осіб з інвалідністю, 

�7 611 пенсіонерів, 

�69 багатодітних сімей, 

�10 сімей батьків-одинаків. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 4-ох тисяч 

внутрішніх переселенців. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

22.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-dlia-finansovoi-pidtrymky-

vnutrishno-peremishchenykh-liudei-kotri-prozhyvaiut-na-prykarpatti-z-

derzhbiudzhetu-vzhe-spriamovano-ponad-1-miliard-200-milioniv-hryven 

Світлана Онищук: Для фінансової підтримки внутрішньо 

переміщених людей, котрі проживають на Прикарпатті, з держбюджету 

вже спрямовано понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Соціальна сфера Івано-Франківщини працює у посиленому режимі, 

адже регіон став прихистком для сотень тисяч людей, котрі постраждали від 

російських окупантів. Наша область залишається надійним тилом для 

тимчасово переміщених осіб. З початку війни в області почав діяти 

координаційний штаб для тимчасово переміщених осіб, діяльність якого 

спрямована на координацію прийому людей, їх поселення та надання 

необхідної допомоги. Станом на сьогодні в області прийнято понад 146 500 

осіб. Про це йшлося під час засідання Консультативної ради з питань 

місцевого самоврядування за участю голови обласної військової 

адміністрації Світлани Онищук. 

Зазначалося, що на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про 

внутрішньо переміщених осіб на Прикарпатті зареєстровано 141 014 
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внутрішньо переміщених людей. Їм виплачується щомісячна фінансова 

підтримка від держави в розмірі 2000 грн для дорослих  і 3000 грн для дітей та 

осіб з інвалідністю. На сьогодні таку допомогу з держбюджету отримали 

більше 80 тисяч людей, котрі прибули до нашої області, на суму 1 млрд 200 

млн 983 тис гривень. 

На даний момент в області розгорнуто  близько 98,5 тисяч ліжко-місць, 

з яких 88,5 тисяч зайнято. Івано-Франківщина готова прийняти ще 2685 осіб, 

для яких вже обладнані ліжко-місця, ще 7209 місць можуть бути розгорнуті за 

умови проведення поточних та капітальних ремонтів. 

Ремонт за кошти міжнародних донорів проводитиметься на 26 об’єктах, 

де в подальшому прийматимуть внутрішньо переміщених людей. 

«Робота щодо соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, 

облаштування місць для їх розселення, винайдення можливостей фінансової 

підтримки установ, які приймають переселенців, продовжується щоденно, – 

підкреслила Світлана Онищук. – Ми працюємо в посиленому режимі на 

благо усіх наших людей та Перемоги України». 

 

*** 

22.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/yak_otrimati_gumanitarnu_dopomogu_

pereselencyam_iz_kreminnoyi 

Як отримати гуманітарну допомогу переселенцям із Кремінної 

Так, можна звернутися до штабу у Дніпрі (вул. Роз’їзна, 22, тел.:        066 

483 92 48). Там за останні три дні співробітниками видано допомогу понад 

350 мешканцям Кремінської громади. Ще 100 коробок з продуктами 

підготовлені для видачі на сьогодні, 22 серпня. 

Надання допомоги відбувається за запрошенням по телефону та за 

списками, опублікованими у телеграм-каналі «Креміняни Дніпра» 

(https://t.me/kreminnaDnipro). Наразі триває процес укладення договору з 

«Укрпоштою», тож невдовзі хаб робитиме відправлення посилок по 

Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. 

У Житомирській області (м. Андрушівка, вул. Київська, 26) на минулому 

тижні допомогу переселенцям доставляли адресно машиною Кремінської 

міської військової адміністрації. 
Хаб у Рівному (вул. Фабрична, 20, тел.: 095 820 97 42) обслуговує не 

лише жителів Кремінської громади, а й усіх переселенців з Луганщини, які 

перемістилися у Рівне та область. 

Упродовж декількох перших днів роботи хабу в столиці (м. Київ, бул. 

Марії Приймаченко, 8, понеділок-п’ятниця з 11:00 до 15:00) переселенцям 

надано майже 200 харчових наборів. 

Креміняни висловили вдячність українській співачці та волонтерці 

Анжеліці Рудницькій за допомогу в організації роботи цього хабу. 
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Єдина «гаряча лінія» Кремінського ЦНАПу для надання людям 

консультацій з різних питань: 095 820 71 24. 

 

*** 

22.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/gumanitarnimi_shtabami_lisichanskoyi

_gromadi_za_misyac_vidano_ponad_7_300 

Гуманітарними штабами Лисичанської громади за місяць видано 

понад 7 300 продовольчих наборів 

Лисичанською міською військовою адміністрацією за підтримки  

Луганської обласної військової адміністрації відкрито чотири гуманітарних 

штаби. 

Вони розташовані в Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі та Обухівському районі 

на Київщині. 

Пjчинаючи з 14 липня, в цих хабах роздано 7 324 продовольчих набори. 

 

Крім того, міською владою Лисичанська укладено меморандум про 

співпрацю з «Укрпоштою». 

Тож, відтепер переселенцям Лисичанської громади відправлятимуть 

гуманітарну допомогу по всій території України. 

Крім того, у ЦНАПі міста Лисичанськ, що в Дніпрі (проспект Дмитра 

Яворницького, 81) містяни можуть отримати безкоштовну правову й 

психологічну допомогу. 

 

*** 

22.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38075 

На Львівщину евакуювали ще понад 400 вимушених переселенців 

…21 серпня, у Львівську область двома евакуаційними потягами 

прибули ще 433 людини. Загалом на теренах Львівщини офіційно проживають 

близько 250 тисяч ВПО. 

Разом з цим, чотирма потягами у Перемишль зі Львівщини вирушила 

701 людина. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим 

Козицький… 

Пункти пропуску у Львівській області на виїзд перетнули 22 тисячі 839 

осіб. На в'їзд – 25 тисяч 107 українців… 

 

*** 

22.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 
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https://loda.gov.ua/news/38234 

У Львові презентували наймасштабніший благодійний мистецький 

проєкт «Фарби полум’я сердець»  

Департамент з питань культури, національностей та релігій 

Пресслужба ОДА 

…22 серпня, у Палаці Потоцьких презентували наймасштабніший 

мистецький проєкт України під назвою «Фарби полум’я сердець». Він 

об’єднав навколо себе провідних митців з 55 країн світу задля підтримки 

України. 

В межах цієї ініціативи українські митці за кордоном доносили 

іноземцям правду про повномасштабну війну росії проти України, ділилися 

переживаннями українців, проводили паралелі з історичними подіями, які 

відбувались на Батьківщині громадян інших держав. Робили це за допомогою 

сили мистецтва.  

«…Спершу «Фарби полум’я сердець» мав на меті стати проєктом 

народної дипломатії. Згодом він перетворився в цілу історію, розказану мовою 

мистецтва про війну росії проти України. А мова мистецтва – дуже тонка і 

делікатна, вона не залишає байдужим, вона говорить правду, вона сягає самої 

душі. Тому я вірю, що цей мистецький проєкт не лише виконає свою 

мистецьку місію, а й стане дуже плідним для України. Я щиро дякую кожному, 

хто причетний. Усім митцям, дипломатам, організаторам та ініціаторам. Ви 

робите велику справу для нашої перемоги!», – наголосив начальник 

Львівської ОВА Максим Козицький. 
Загалом участь в проєкті взяли понад 200 митців, з них понад 50 знаних 

у всьому світі художників, що мають досягнення у мистецтві, 8 лауреатів 

Національної премії України імені Тараса Шевченка, 28 народних художників 

України, 15 заслужених художників та діячів мистецтв України.  

Проєкт «Фарби полум'я сердець» увійшов до Національної книги 

рекордів України, як наймасштабніша благодійна мистецька подія в історії 

України. 

Результатом проєкту стало також і видання «Фарби полум’я сердець. 

Кіноповість». Це твір Володимира Козюка, заснований на реальних подіях, 

які відбулися в сьогоденній Україні. З етичних норм автор не називає 

справжніх імен та прізвищ, оскільки деякі люди зараз перебувають у лавах 

ЗСУ, а деякі, на превеликий жаль, загинули у бою за Україну. Твір, який 

написав художник Володимир Козюк, переріс у справжній патріотичний 

проєкт, що став відлунням світу на проблему війни в Україні. 

До каталогу увійшли твори митців з України, Німеччини, Швейцарії, 

Іспанії, Бельгії, Грузії,  Польщі, Албанії,  Ізраїлю та багато інших… 

Усі зароблені кошти з видання будуть витрачені на допомогу 

українській армії, внутрішньо переміщеним особам, дітям та пораненим 

бійцям. Вартість видання складає 999 гривень.  

Опісля урочистої презентації у Львові, проєкт мандруватиме іншими 

містами України та іншими країнами. 



22 
 

*** 

22.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38189 

До 1 вересня на базі гуртожитку Червоноградського коледжу 

облаштують додаткові місця для ВПО 

Пресслужба ОДА 

У гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового 

коледжу до початку навчального року облаштують 75 місць для вимушених 

переселенців. До 1 листопада тут планують створити тут ще 150 місць. 

На ремонт цього гуртожитку в обласному бюджеті передбачили           12 

мільйонів 800 тисяч гривень. Кошти підуть на внутрішньо-оздоблювальні 

роботи приміщень 3, 4 та 5 поверхів. Також замінять комунікації, віконні та 

дверні блоки, покрівлю і влаштують систему опалення. 

«Завдяки обласній Програмі реалізації пріоритетних інфраструктурних 

проєктів Львівщина вирішує одразу кілька викликів – ми даємо нове життя 

будівлям, які роками занепадали. Вимушені переселенці, серед яких 

працівники релокованих підприємств та ті, хто через війну втратив все, 

отримають житло з базовими умовами для нормального проживання. 

Навчальні заклади області знову функціонуватимуть за призначенням», – 

повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Станом на сьогодні у Червоноградській громаді проживає 9 тисяч 

вимушених переселенців, понад 400 з них – у комунальних закладах 

соціального спрямування, тобто люди потребують переселення. 

 

*** 

22.08.2022 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/117134 

Красноградський район. Актуальна інформація станом на 22 серпня 

З 24 лютого Красноградський район тримає тил у Харківській області. 

Із зон бойових дій сюди перемістилися майже 34 тисячі осіб, з яких понад    8 

тисяч - діти. 

Голова Красноградської РВА Віктор Войтенко:  

«Дякуючи ЗСУ, на території нашого району немає окупованих громад. 

Ми маємо можливість працювати заради єдиної спільної мети. Наша місія 

зараз - забезпечити оборону району разом з військовими і правоохоронними 

органами та надійний тил для всіх, хто бореться з російським агресором і 

вимушений шукати прихисток. Тож, тримаємо стрій разом! Відновлюємо 

пошкоджені об’єкти, готуємося до зими. Ми знаємо, у нас немає іншого шляху  

– як до Перемоги. І ми все для неї зробимо, і навіть більше ніж все!”… 

У районі зареєстровано 33829 внутрішньо переміщених осіб, із них 

8659 дітей. Допомогу на проживання отримують 23641 ВПО… 
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Забезпечення гуманітарною допомогою 

Налагоджено логістику постачання гуманітарної допомоги (ліки, 

продукти, засоби гігієни, одяг). Загалом жителі району отримали понад         86 

тис. продуктових наборів.  

За підтримки Харківської обласної військової адміністрації надійшло 

більш ніж 550 тонн гуманітарної допомоги для населення громад (борошно, 

масло, цукор, м’ясо, картопля тощо). Крім того, району передали понад 100 т 

гуманітарної допомоги від громадських організацій, благодійних фондів та 

волонтерів… 

 

*** 

22.08.2022 

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

https://nov-rada.gov.ua/2022/08/22/fond-harantuie-strakhovyj-zakhyst-

vnutrishno-peremishchenykh-osib/ 

Фонд гарантує страховий захист внутрішньо переміщених осіб 

Страховий захист внутрішньо переміщених осіб є одним із 

пріоритетних напрямів роботи Фонду соціального страхування України. З 

першого дня війни фахівці Фонду почали роботу над адаптацією порядків 

призначення допомог до умов воєнного стану – це дозволило ФССУ 

нарахувати напряму вже понад 19,5 млн гривень лікарняних і декретних для 

евакуйованих працівників. Надання таких допомог здійснюється Фондом без 

залучення роботодавця на особисті банківські картки працівників. Про це 

Анна Харченко, заступниця начальника управління страхових виплат і 

матеріального забезпечення виконавчої дирекції ФССУ, розповіла під час 

відеоконференції на тему: «Захист прав внутрішньо переміщених осіб». 

«Ми зробили все, аби не лише гарантувати для переселенців отримання 

допомоги, але й спростити для них процедуру отримання коштів. Якщо ви 

евакуювались із зони бойових дій і роботодавець не має можливості подати 

заяву-розрахунок за вашим лікарняним через війну, для отримання допомоги 

достатньо звернутись у відділення Фонду із документами, що посвідчують 

особу, і лікарняним (витяг е-лікарняного можна миттєво зробити онлайн). На 

початку війни ми не вимагали навіть довідку ВПО, адже не всі переселенці 

встигли її оформити – додали її до обов’язкових документів тільки коли було 

реалізовано можливість отримати довідку навіть у Дії», – говорить Анна 

Харченко. 

 

Як зробити витяг е-лікарняного онлайн? Інструкція: 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/981633. 
 

Перелік відділень Фонду, які мають можливість продовжувати роботу, 

та їх контакти: https://bit.ly/3LaDkIw. 
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Тож, для отримання допомоги від Фонду напряму, евакуйованим 

працівникам достатньо мати при собі довідку ВПО, оригінали та копії 

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, а також лікарняний, за яким буде 

призначено виплату. Решту необхідної інформації фахівці Фонду самостійно  

дізнаються із реєстрів. 

За наявності також подаються інші документи (наприклад, які 

підтверджують право на пільговий розмір допомоги), передбачені у 

відповідному порядку: 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/949426 
 

«Також Фонд соціального страхування України призначає і виплачує 

допомоги напряму застрахованим особам, які не змінювали місце свого 

проживання, однак чиї роботодавці знаходяться на тимчасово окупованій 

території, не можуть гарантувати виплату працівнику отриманих від Фонду 

коштів. Процедура у такому випадку тотожна передбаченій для внутрішньо 

переміщених осіб, однак довідка ВПО не подається», – зазначає Анна 

Харченко. 

Крім того, реалізовано можливість отримати допомоги від Фонду в разі 

евакуації працівника за кордон. 

 

Детальніше: 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/981881 
 

Окремо Анна Харченко звернула увагу на призначення допомоги по 

вагітності та пологах у випадку призупинення дії трудового договору. 

Отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України 

залишається правом працівниці, навіть у разі призупинення з нею трудового 

договору. Навіть у період воєнного стану і під час призупинення дії договору 

роботодавець не може відмовити у наданні відпустки у зв’язку із вагітністю та 

пологами, тож після настання 30 тижня вагітності і формування відповідного 

лікарняного роботодавець має призначити допомогу по вагітності та пологах 

за кошти Фонду за стандартною процедурою. 

Пресслужба виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України 

 

*** 

22.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49286-56756 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 32 особи 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 32 особи, 

з них 8 дітей. Біженці перемістились з Донецької, Запорізької, Херсонської, 
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Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

Харківської областей,зокрема міст: Одеса, Прилуки, Буча, Мелітополь, 

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

Станом на 09:00 22.08.2022 органами соціального захисту 181 780 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб. 

 

*** 

22.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/evakuyujsya-vchasno-tilki-z-toreckoyi-gromadi-

sogodni-evakujovano-majzhe-sto-zhiteliv 

Евакуюйся вчасно: тільки з Торецької громади сьогодні виїхали 

майже сто жителів 

Триває евакуація цивільних мешканців Донецької області. Так, 

наприклад, …з Торецької громади було евакуйовано 97 жителів, з них - 15 

дітей та 9 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Евакуюйтесь, поки ж 

можливість! Евакуація рятує життя! 

Нагадуємо, Донецька облдержадміністрація закликає всіх бажаючих 

до участі в онлайновому проєкті #Евакуюйся_вчасно. Його мета – 

продемонструвати можливість та необхідність евакуації у більш безпечні 

райони, готовність наших земляків до цього важливого кроку, підтримати тих, 

хто ще вагається. 

Пропонуємо у серпні 2022 року розміщувати на офіційних вебсайтах, а 

також на сторінках у соціальних мережах, із хештегом #Евакуюйся_вчасно 

інформацію про те, як відбувається евакуація у вашій громаді чи населеному 

пункті, про мотивацію людей, які вимушені тимчасово покинути рідну 

домівку, про можливості виїхати у безпечніші райони і про те, яка допомога 

надається людям. 

 

*** 

22.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/pochali-z-kiyeva-mobilni-grupi-sluzhbi-zajnyatosti-

donechchini-vidnovili-svoyu-robotu 

Мобільні групи служби зайнятості Донеччини відновили свою 

роботу 

У довоєнний час робота мобільних груп служби зайнятості 

Донеччини завжди дозволяла охопити послугами служби зайнятості велику 

кількість мешканців. Вуличні інформаційно-роз’яснювальні акції стали 

невід’ємною частиною роботи фахівців центрів, які дозволяли більш 

оперативно надавати послуги та охопити більшу кількість жителів регіону. 
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Враховуючи реалії сьогодення, фахівці відновили проведення таких 

заходів. Першими на вулиці вийшли мобільні групи рекрутерів 

Слов’янського центру зайнятості, які розпочали свою діяльність у новому 

форматі та провели у Києві першу вуличну акцію. 

Спеціалісти центру у складі мобільної групи побували в місцях зустрічі 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема, в районному ЦНАПі та у парку 

відпочинку. Рекрутерам вдалось поспілкуватись з вихідцями зі 

Слов’янського регіону та розповісти про широкий спектр послуг, які наразі 

пропонує служба зайнятості безробітним громадянам. Фахівці надали 

детальні консультації щодо працевлаштування на робочі місця на 

підприємствах України із забезпеченням житлом, повним соціальним пакетом 

та компенсацією роботодавцеві витрат на оплату праці. Великий інтерес 

переселенці виявили до можливості набуття нової професії, актуальних 

вакансій та умов постановки на облік в центр зайнятості. Людей більш 

старшого віку також зацікавила програма отримання ваучерів для підвищення 

своєї кваліфікації. 

Такі вуличні акції планується провести і в інших містах України. 

Мобільна група рекрутерів Слов`янського центру зайнятості вже планує 

свої наступні виходи. 

Всеукраїнська база вакансій на Telegram каналі «Робота зараз: 

Державна служба зайнятості» worknowdcz - https://bit.ly/38Z2E6I.  

Чат-бот Донецької обласної служби зайнятості у месенджері 

Telegram - https://bit.ly/2UnnJwh.  

Телефони «гарячих ліній» центрів зайнятості Донеччини 

https://bit.ly/3rLgZtT. 
За матеріалами Донецької обласної служби зайнятості 

 

 

*** 

22.08.2022 

Калуська районна державна адміністрація 

https://kalushrda.gov.ua/n/news/2022/08/22/24527/view 

«World Central Kitchen» роздав 3400 продуктових наборів 

переселенцям  у Калуському районі 

В Україні триває повномасштабна війна з російськими загарбниками ось 

уже 6 місяців. За цей час допомога ближньому – кожному, хто цього потребує, 

– стала справою багатьох. Весь світ дивувався людяності, щирості та 

безкорисливості українців. Події з часу повномасштабної війни довели, що 

український народ неможливо подолати. Вони тільки об’єднали нас, 

пробудили в кожному з нас почуття щирого й глибокого патріотизму, дали 

змогу проявити себе безкорисливим, щедрим, готовим на все заради кращого 

майбутнього нашої держави. 
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Разом з тим, за цей час тисячі людей та сотні благодійних організацій із-

за кордону стали допомагати українцям у біді. Жертвували багатьма речами, 

адже усвідомлювали, що українці жертвують найбільшим багатством – своїм 

здоров’ям та життям… 

За цей час Калуський район прийняв чимало внутрішньо переміщених 

осіб, які з початком широкомасштабного вторгнення російських окупантів 

змушені були виїхати з території активних бойових дій. Тож сюди завдяки 

співпраці Калуської районної військової адміністрації та багатьох 

благодійних організацій постійно надходить благодійна допомога для 

переселенців. Міжнародні партнери розуміють, наскільки важливою та 

потрібною є їхня підтримка, і своїх темпів не зменшують. 

Завдяки благодійній організації «World Central Kitchen», до Калуського 

району надійшло 3400 продуктових наборів, які отримали внутрішньо 

переміщені особи. 
Варто зазначити, що World Central Kitchen – заснована шеф-кухарем 

Хосе Андерсом організація, яка надає харчування постраждалим від 

гуманітарних, кліматичних та інших криз. Наразі в Україні діє мережа понад 

500 закладів харчування WCK. З часу повномасштабної війни приготовано 

понад 130 мільйонів обідів для українських громадян. 

Калуська районна військова адміністрація висловлює щиру вдячність 

представникам благодійної організації «World Central Kitchen» та всім 

причетним за підтримку українців на шляху до перемоги, за надану допомогу 

та розуміння. 

Разом ми вкотре переконуємо людей, які вимушено покинули свій край, 

що вони не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Адже багато з них 

втратили свої домівки, місце роботи та потребують підтримки. Тому наше 

спільне завдання  допомагати усім, хто цього потребує. Боротьба 

цивілізованого світу з тероризмом триває. У нас надійні друзі та партнери. 

Разом ми працюємо для Перемоги над російськими загарбниками. 

Переможемо. 

В єдності – наша сила! 

 

*** 

22.08.2022 

СОЛОТВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Тячівського району, Закарпатської області 

https://solotvino-rada.gov.ua/news/1661155238/ 

Переселенці, які не отримали виплату через Дію, можуть подати 

заявку повторно — Мінреінтеграції 
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Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які подавали заяви через Дію до 

30 квітня 2022 року, але не отримали допомогу, зможуть додаткового 

звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату. 

Відповідне рішення було ухвалено урядом України 19 серпня, передає 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України. 

Для отримання допомоги необхідно: 

Прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. 

Додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує 

факт подання заяви через застосунок Дія. 

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви, 

яку можна подати до 1 жовтня 2022 року. 

Що відомо 

У березні міністерство економіки оголосило, що для підтримки 

внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна 

допомога від держави в розмірі 2000 гривень на місяць для дорослого і 3000 

гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю. 

7 липня Кабінет міністрів закінчив всі виплати у 6500 грн в рамках 

програми єПідтримка – усього виплачено майже 31 млрд грн. 

 

*** 
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23.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/evakuyujsya-vchasno-za-minulu-dobu-shche-172-

meshkancya-bahmutskogo-rajonu-viyihali-do-bilsh-bezpechnih-regioniv-krayini 

Евакуюйся вчасно: За минулу добу ще 172 мешканця Бахмутського 

району виїхали до більш безпечних регіонів країни 

У Бахмутському районі продовжується евакуація цивільного населення 

із зони активних бойових дій. Так, …22 серпня, 172 мешканця району 

евакуйовано  до більш безпечних регіонів країни.  

…голова Бахмутської райдержадміністрації, начальник районної 

військової адміністрації Сергій Кальян разом з начальником Сіверської 

міської військової адміністрації Олексієм Воробйовим і начальником 

Бахмутського районного відділу поліції Дмитром Приступиним доставили 

мешканцям Сіверської громади гуманітарні набори та допомогли вивезти у 

більш безпечні місця громадян, які вирішили евакуюватися з території району.  

Завдяки взаємодії керівництва Бахмутської райдержадміністрації, 

районної військової адміністрації, міських і сільської військових 

адміністрацій району, волонтерів і благодійних організацій було 

організовано безкоштовний проїзд мешканців до Покровська на евакуаційний 

поїзд «м. Покровськ – м. Олександрія – м. Кропивницький» та Дніпра,  звідки 

вони можуть виїхати залізницею до інших областей з подальшим розселенням 

у громадах. 

Нагадуємо! Працюють  «гарячі лінії» з питань евакуації мешканців 

громад Бахмутського району: 

Бахмутська міська територіальна громада:  095 498 76 15; 

Часовоярська міська територіальна громада: 099 712  03  59; 

Соледарська  міська територіальна громада: 095 385 60 71;  050 776 

68 62;  066 928 34 20; 

Сіверська міська територіальна громада: 095 246 79 20;  066 183 92 

19; 

Торецька міська територіальна громада: 099 601 94 91; 

Світлодарська міська територіальна громада: 093 729 58 70; 

Званівська сільська територіальна громада: 095 502 47 48;  095 430 62 

19. 

#Евакуюйся_вчасно 

 

*** 

23.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/fahivci-sluzhbi-zajnyatosti-donechchini-

konsultuvali-pereselenciv-u-kamyanskomu 

Фахівці служби зайнятості Донеччини консультували переселенців 

у Кам’янському 
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Мобільні групи служби зайнятості Донеччини продовжують 

розширювати географію своєї діяльності. На початку цього тижня фахівці 

Слов’янського міського центру зайнятості, «озброївшись» інформаційними 

матеріалами, в складі мобільної групи відвідали місцевий ЦНАП і 

Благодійний фонд «Карітас» у Кам’янському. 

Сюди щодня приходять тимчасово переміщені особи з різних регіонів, 

в тому числі зі Слов’янської громади. Фахівці центру зайнятості мали 

змістовну бесіду з кожним, хто проявив інтерес до теми працевлаштування. 

Зокрема, розповіли про основні послуги служби зайнятості для безробітних, 

про вакансії із наданням житла та інших соціальних гарантій, про професійне 

навчання, про постановку на облік і т.п.,відповіли на зустрічні питання. 

Серед слов’янців, що зустрілись цього дня мобільній групі, були і 

підприємці, які тимчасово перемістили сюди свій бізнес. Їх поінформували 

про компенсації роботодавцям витрат на оплату праці і про гранти на 

розвиток справи від держави та міжнародних організацій. 

За матеріалами Донецького обласного центру зайнятості 

 

*** 

23.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/krik-naciyi-vid-mariupolciv-pobachili-u-husti-na-

cherzi-lviv-ta-krakiv 

«Крик нації» від маріупольців побачили у Хусті, на черзі – Львів та 

Краків 

Донецький академічний обласний драматичний театр                     (м. 

Маріуполь) до 31-ї річниці Незалежності та Дня Державного прапора розпочав 

покази вистави «Крик нації» в Україні та Польщі. У неділю, 21 серпня, її 

побачили глядачі в приміщені Закарпатського обласного театру драми та 

комедії у місті Хуст. 

Вже…23 серпня, відбудеться вистава в приміщенні Першого 

академічного українського театру для дітей та юнацтва у Львові. А 31 

серпня – у Кракові (Польща) на Міжнародному Фестивалі українського 

театру «Схід-Захід». Глядачі чекають цю подію з особливим нетерпінням. Бо 

ця вистава - про життя та діяльність Василя Стуса, який є символом 

нескореності духу в боротьбі за вільну незалежну незламну Україну. 

У постановці задіяна вся трупа маріупольського театру, яка 

переїхала до Ужгорода. Нагадаємо, саме там 16 липня, через чотири місяці 

після знищення театру в Маріуполі, відбулась прем’єра вистави «Крик нації». 

«Сьогодні це наш крик всьому світу, що українське мистецтво 

неможливо знищити, розбомбивши театри. Ми - нація нескорених, якій випала 

важка доля. Незважаючи на це, мистецтво живе у наших душах і, насправді, є 

тим, що нас об’єднує. Ми обрали курс до цивілізації, свободи і демократії. На 

жаль, упродовж усієї незалежності і, особливо зараз, нам доводиться платити 
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високу ціну за цей вибір. Але ми точно вистоїмо, бо ми на своїй землі! І 

культурний фронт у цьому допоможе! Слава Україні!», - наголошують у 

Маріупольському театрі. 
 

*** 

23.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49305-vinnytskyi-oblasnyi-

humanitarnyi-shtab-otrymav-cherhovu-humanitarnu-dopomohu-z-nimechchyny 

Вінницький обласний гуманітарний штаб отримав чергову 

гуманітарну допомогу з Німеччини 

Вінниччина отримала черговий гуманітарний  вантаж, який організували 

і доставили позаштатні радники Начальника ОВА Сергія Борзова  -  

меценати Павло Михайлов та Віталій Костюк. Від самого початку війни 

брати, які ведуть бізнес в Німеччині, постійно організовують надання 

допомоги для Вінниччини. 

Загалом, за сприяння братів-благодійників та їх партнерів, на сьогодні в 

область прибуло більше двадцяти гуманітарних вантажів різного 

спрямування: продуктові, медичні, для підрозділів ДСНС тощо. 

Цього разу для потреб Вінниччини Павло та Віталій закупили і 

доставили пакунки з сіллю - 18 тонн. Це тихоокеанська сіль, що багата на 

мінерали та мікроелементи. 

Заступник Начальника ОВА Сергій Здітовецький зазначив: «Перш за 

все, я хочу подякувати Павлу та Віталію за постійне надання допомоги. Для 

нас це дуже важливо і цінно. На обласному гуманітарному складі силами 

обласної військової адміністрації та профільних департаментів формуються 

відповідні продуктові набори, які ми передаємо у громади для вимушених 

переселенців. Протягом півроку було виготовлено більше 20 тисяч 

продуктових наборів, які уже отримали райони. Крім того, є вже розфасовані 

й підготовлені до видачі в певній кількості продуктові набори, в тому числі й 

ті, які ми отримали з Великої Британії. До них ми додаємо наші продукти, які 

є в наявності, а потім також передамо внутрішньо переміщеним особам». 

За словами Сергія Здітовецького, від початку війни тут постійно 

формували продуктові набори, які відвантажували до інших областей, де 

відбувались активні бойові дії. Зокрема, до Київської та Харківської. 

Під час зустрічі Віталій Костюк зауважив: «Ми продовжуємо 

комплектувати необхідні запасипродуктів харчування для забезпечення 

потреб області, зокрема ВПО. В основному, закупки проводимо власним 

коштом. На Вінниччину раніше, як фурами так і легковими авто, були 

доставлені вантажі, які включали предмети гігієни, медикаменти та інші 

необхідні речі». 

У свою чергу, Павло Михайлов, який є засновником і директором IT-

компанії DRESSLAB, підкреслив: «Ми звідси родом, у важкий для України 
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час  ми- зі своїм народом! Маємо можливість організовувати надання 

допомоги, тож ми будемо продовжувати цю справу й надалі». 

 

*** 

23.08.2022 

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/62474/habi-dlya-pidtrimki-vnutrishno-

peremishenih-osib-objednav-natsionalniy-styag.html 

ХАБИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

ОБ’ЄДНАВ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТЯГ 

День Державного прапора України сьогодні об’єднав всі п’ять районів 

Запорізької області, а саме: Василівський, Мелітопольський, Пологівський, 

Бердянський і Запорізький. З нагоди свята керівник ЗОВА Олександр Старух 

й очільники районних військових адміністрацій провели флешмоб 

“Підійми наш прапор”. До заходу також приєдналися перший заступник 

голови ОВА Володимир Шустов, заступники керівника Геннадій Тімченко, 

Віталій Сиволап та керівниця апарату Зінаїда Бойко.  

Синьо-жовтий стяг начальники усіх районних військових адміністрацій 

передавали один одному та розгортали у кожному районному хабі. Так, 

центри допомоги ВПО стали місцем єднання та підтримки для людей, які 

постраждали від війни та вірять у наближення нашої перемоги над спільним 

ворогом. Під час заходу всі присутні вшанували пам’ять загиблих героїв 

хвилиною мовчання.  

Нагадаємо, що у Запоріжжі працює простір єдності «Допомога поруч» 

Пологівського району, інформаційно-ресурсний центр Бердянського району, 

центр допомоги «Ми разом» Василівського району та відкритий простір 

допомоги “Саме тут” Мелітопольського району.  

Кінцевою точкою флешмобу стала Запорізька РВА. Там Олександр 

Старух разом із керівниками районів урочисто підняли національний прапор, 

який тепер майорить на флагштоці.  

Ми започаткували флешмоб “Підійми наш прапор”, де ви можете, але 

головне - тримайте його у серці. Цю ініціативу підхопили усі наші райони. На 

жаль, два з них повністю окуповані, два частково окуповані та один вільний -  

Запорізький район. Він прийняв та прихистив у себе всі райони та 

продовжує допомагати. Саме сьогодні ми продемонстрували свою єдність. В 

єдності наша сила, коли усі об’єднані навколо нашого прапора, держави й 

людей. Ми одна велика громада і нам потрібно боротися за кращу долю. Усім 

бажаю миру та перемоги, - привітав з Днем Державного прапора Олександр 

Старух 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

23.08.2022 
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Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/lvivski_artisti_vistupili_pid_akompanem

ent_luganskogo_simfonichnogo_orkestru 

Львівські артисти виступили під акомпанемент Луганського 

симфонічного оркестру 

Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії, 

який двічі залишав рідні стіни – спочатку у Луганську, потім у Сєвєродонецьку 

– наразі знайшов прихисток у Львові. 

Разом із Галицьким академічним камерним хором та Львівським 

муніципальним хором «Гомін» митці дали благодійний концерт на підтримку 

Збройних сил України «With love for Ukraine». 

У Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла, де відбулась ця 

знакова подія, було влаштовано меморіальну банерну виставку, яка 

закарбувала імена усіх полеглих за Незалежність України Героїв сучасності. 

Зворушений зустріччю із музикантами-земляками, очільник Луганщини 

Сергій Гайдай зазначив: «Львів для мене дійсно рідне місто. І я дякую 

землякам за те, що дали прихисток луганчанам. Це справді важко: бачити, як 

гинуть люди, руйнуються будинки та об’єкти – все, у що ми вкладали свої 

безсонні ночі та душу. Але найважче казати людям, що евакуація вже 

неможлива. Дякую землякам  за те, що львівська бригада боронила 

Луганщину, за волонтерів, за гуманітарну допомогу, за порятунок людей». 

Під оплески Сергій Гайдай вручив Почесну грамоту Луганської 

обласної державної адміністрації Івану Остаповичу – диригенту, 

композитору, колишньому керівнику Львівського будинку органної та 

камерної музики, співзасновнику громадської організації Collegium, який нині 

очолює управління культури м. Львова. 

 

*** 

23.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/luganska_organizaciya_z_pidtrimki_lyu

dey_z_invalidnistyu_organizuvala_toloki_na 

Луганська організація з підтримки людей з інвалідністю організувала 

толоки на Львівщині 

У двох громадах Львівщини внутрішньо переміщені особи, серед яких 

чимало людей з інвалідністю, об’єднали зусилля з місцевими жителями для 

впорядкування територій. Луганська асоціація організацій людей з 

інвалідністю, яка через війну дій була вимушена переїхати, запустила 

кампанію з прибирання сміття на вулицях двох громад Львівщини.  З початку 

повномасштабного вторгнення Комарнівська  та Великолюбінська громади  

прихистили понад 1200 переселенців. Підтримка толок була здійснена 

Програми  розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні та 
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Європейського Союзу. Понад 200 активістів організації безпосередньо 

долучилося до заходів. 

Керівник відділу співпраці Представництва ЄС в Україні Фредерік 

Куне разом з радником голови Луганської ОДА з питань інклюзивності 

Миколою Надулічним зазначили, що такі заходи допомагають ВПО швидше 

інтегруватися в нове середовище та підсилюють соціальну згуртованість 

всередині громад, водночас сприяючи розвитку суспільно корисних ініціатив. 

Програму ПРООН із підвищення стійкості та відновлення України 
започатковано для підтримки Уряду України в ефективнішому реагуванні на 

надзвичайні ситуації, безперебійному наданні публічних послуг населенню та 

забезпеченню злагодженої роботи економіки країни. Програма підтримує 

ініціативи, що з’являються завдяки надихаючій винахідливості українців, яку 

вони вже неодноразово демонстрували, а ми в свою чергу продовжуємо 

працювати з інституціями та представниками громадянського суспільства 

заради зміцнення соціальних зв’язків, дотримання прав людини, забезпечення 

інклюзивності,  захисту та розширення можливостей для всіх без винятку 

людей. 

 

*** 

23.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38264 

«Ви вдома», – Максим Козицький під час зустрічі з делегацією із 

Луганщини 

Департамент комунікацій та внутрішньої політики 

У Львівську область прибула делегація на чолі з начальником 

Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм. 

Сьогодні Україна відзначає День Державного прапора. З цієї нагоди 

Львівську область відвідала делегація з Луганщини. 

«Дякую Львівщині, яка нас прийняла. Дякую, що надали можливість 

вперше відзначати День Державного прапора і День Незалежності не на 

Луганщині, а тут, і це для нас болючий факт, але, все ж таки, ми – у друзів. 

Сьогодні на Луганщині за український прапор та вишиванку тримають у 

підвалах, катують, можуть розстріляти, і це надзвичайно боляче для нас. І все, 

що ми зробили і всі ті надбання, які в нас є в області, все руйнується. Росіяни 

– це варвари, тварюки, мразота, яка все нищить. Я дуже сподіваюсь, що пройде 

час і ми зможемо так само вас зустріти у нас, на Луганщині. І тоді піднімемо 

наш жовто-блакитний прапор в українському Луганську», – зазначив  голова 

Луганської обласної державної адміністрації – начальник обласної 

військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. 
Він також вручив почесну грамоту колективу Львівської ОВА – за 

активну громадянську позицію, патріотизм, значний внесок у зміцнення 
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української державності та всебічну підтримку жителів Луганщини у воєнний 

час. Прийняв її начальник Львівської ОВА – Максим Козицький. 

«Луганщина – це Україна, Львівщина – це Україна. І мені б хотілось, 

щоб наші гості говорили, що вони тут почуваються не «як вдома», а «вдома». 

Ви вдома. Тому що ми – єдине ціле. Величезне дякую Луганщині за 2014 рік, 

і за всі ці роки, упродовж яких ви продовжуєте стримувати ворога. Завдяки 

вам вся держава мала змогу підготуватися і дати ще більшу відсіч росії. 

Сильно болить та величезна кількість горя, яку ви витерпіли. Росія – це 

мордор. Та ми переможемо, тому що ми – світлі. добрі і гідні люди. І на нашій 

стороні правда, сила, віра у власні сили, Бога та Збройні сили України. Дякую 

вам за ваші вишиванки, за те, що приїхали сюди у такий важкий час. За те, що 

ви далі єдина команда, як і вся Україна», – наголосив Максим Козицький. 

Представники делегації ознайомились із роботою Національної 

академії сухопутних військ України імені Гетьмана Петра Сагайдачного 
та взяли участь у заходах до Дня Державного прапора, які відбулися біля 

найвищого стяготримача на Львівщині, розташованого біля академії. 

 

*** 

23.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38260 

Понад 3,4 млн грн скерували з обласного бюджету на часткову 

компенсацію закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб 

Департамент фінансів 

Така компенсація надається у межах Комплексної програми 

підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в 

Україні, затвердженої розпорядженням начальника Львівської ОВА від 11 

квітня 2022 року №24/0/5-22ВА. 

Порядок надання часткової грошової компенсації установам, закладам, 

організаціям усіх форм власності за тимчасове розміщення  внутрішньо 

переміщених осіб на території Львівської області затверджено наказом 

начальника Львівської ОВА від 15 квітня  2022 року №62/22. 

Сума компенсації за кожен людино-день становить 30 гривень. За 

виділені з обласного бюджету кошти відшкодовано установам і закладам від 

початку повномасштабної війни і до сьогодні за тимчасове розміщення понад 

5 тисяч осіб. 

Нагадаємо, що витрати на підтримку відшкодовують і з держбюджету 

безпосередньо громадам. Так, за квітень громади Львівщини отримали1 

компенсацію у розмірі 42 млн грн. 

 

                                                           
1 Див.:   https://loda.gov.ua/news/36759 
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*** 

23.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/spodivayus_nastupnogo_roku_mi_bude

mo_pidnimati_derzhavniy_prapor_v_ukrayinskomu 

Сподіваюсь, наступного року ми будемо піднімати Державний 

Прапор в Українському Луганську! – Сергій Гайдай 

За традицією, яка склалася з 2015 року, найголовніші державні свята - 

День Державного Прапора та День Незалежності - львів’яни та луганчани 

відзначають разом. Але цьогоріч урочистості відбуваються не у 

Сєвєродонецьку, а у Львові. 

Почесне право підняти Державний Прапор України надали ліцеїсту 

Луганського обласного ліцею з підвищеною військово-фізичною 

підготовкою Олександру Титовичу та ліцеїсту Львівського ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут Матвію 

Ковалю. 

«Прапор – це символ незалежності та боротьби. У 2014 Луганщина 

першою давала відсіч окупантам. Відтоді у Львівській обласній державній 

адміністрації зберігається прапор, який привезли воїни з цієї області. Ми 

оберігаємо його, як найбільшу реліквію. Завдяки Збройним Силам України ми 

можемо стояти під нашим прапором. Він скоро замайорить над усіма 

тимчасово окупованими територіями. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за 

нашу землю. Слава Україні!» – звернувся до учасників заходу начальник 

Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.  

«Головні слова я вже почув: не кажіть, що в гостях, ви – вдома! Адже 

Львівщина і Луганщина – це Україна! І ми звільнимо усі наші землі! Сонце 

України сходить на Луганщині, але сьогодні воно освітлює згарище! Ми 

багато зробили, щоб Луганська область почала відновлюватись, і наші друзі, 

які щороку приїжджали піднімати прапор у Сєвєродонецьку, добре знають, як 

вона розвивалась. Дуже сподіваюсь, що наступного року, як би сьогодні не 

виглядала Луганщина, ми підніматимемо наш прапор над Українським 

Луганськом!» – наголосив у відповідь начальник Луганської обласної 

військової адміністрації Сергій Гайдай. 

«Присутність наших братів та сестер з Луганщини – це символ того, як 

уся Україна разом бореться за нашу незалежність, усі регіони – це домівка для 

кожного з нас. Сила нашої правди ніколи і ніким не буде здолана. Ми українці, 

які звуться Нацією з Великої Літери!» - звернулась до гостей голова Львівської 

обласної ради Ірина Гримак. 

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв, які 

віддали життя, захищаючи незалежність нашої держави. 

По завершенні урочистостей Сергій Гайдай відвідав Національну 

академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де вручив 



37 
 

Знак пошани «Захиснику Луганщини» Олександру Ганущину, колишньому 

голові Львівської обласної ради. 

"Дякую за роки разом з Луганщиною", - наголосив Сергій Гайдай. 

 

 

*** 

23.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38323 

У Стебнику відкрили після ремонту гуртожиток для проживання 

ВПО 

Департамент економічної політики 

У гуртожитку, підвідомчому Дрогобицькій міській раді, облаштували 

32 кімнати (4 однокімнатних та 28 двокімнатних), розрахованих для 150 

людей. 

Реконструкцію гуртожитку розпочали у червні поточного року у межах 

обласної Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у 

Львівській області, коштів місцевого бюджету та спонсорських коштів, на що 

загалом передбачили майже 20,3 млн грн, в тому числі: 

- 1 млн грн – кошти обласного бюджету; 

- 9 млн грн – кошти Малопольського воєводства Республіки Польща; 

- 10 млн грн – місцевий бюджет; 

- 273 тис. грн – спонсорські кошти. 

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький в межах візиту 

спільно із першим заступником Андрієм Годиком, мером Дрогобича 

Тарасом Кучмою та президентом  польського міста Битам Маріушем 

Волошем вручили ключі від кімнат переселенцям.  Жити тут вони можуть вже 

відсьогодні. Упродовж двох тижнів доставлять необхідні меблі. 

«Вітаю усіх з Днем Державного Прапора, для кожного з нас це особливе 

свято. Дякую усім, хто долучився до ремонту цього об'єкта. Дуже приємно 

чути від місцевих керівників, що наші переселенці влаштовують тут життя, 

знаходять роботу та виховують діточок», – зазначив очільник області. 

На об’єкті  виконали такі роботи: 

- покриття даху; 

- замінили внутрішні інженерні мережі (водопостачання, 

водовідведення, електропостачання, вентиляції); 

- встановили енергозберігаючі металопластикові вікна; 

- внутрішні оздоблювальні роботи (штукатурні роботи приміщень, 

влаштування стель та підлог, облицювальної плитки у приміщеннях  санвузлів 

та кухонь); 

- утеплення фасаду; 

- благоустрій території 

Реконструкцію провели з другого по п'ятий поверхи.  
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За умеблювання для кімнат та побутову техніку взялась організація 

Шона Пенна «CORE Response», World Vision International, Малопольське 

воєводство Республіки Польща та Польський готельний холдинг  

Нагадаємо, Львівська ОВА, Готельний холдинг Республіки Польща 

та Асоціація готелів та курортів України Меморандум про 

співпрацю. Він дозволить збільшити кількість надходжень гуманітарної 

допомоги з боку Польщі, щоб надалі розподіляти її серед постраждалих 

внаслідок російської агресії осіб, які проживають на Львівщині. Детальніше 

за посиланням2.  

Довідково: Дрогобицька громада одна з перших громад області, в якій 

створено уповноважений орган для обліку внутрішньо переміщених осіб, що 

потребують житла для тимчасового проживання. Зазначені функції покладено 

на Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради. 

 

*** 

23.08.2022 

Черкаська обласна державна адміністрація 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/visim-gromad-oblasti-

otrimali-cogo-tizhnya-gumanitarnu-dopomogu/ 

Вісім громад області отримали цього тижня гуманітарну допомогу 

Пресслужба ОДА 

Майже 32 тонни гуманітрних вантажів передали цього тижня у вісім 

територіальних громад області. Таку роботу продовжує Черкаська ОВА для 

забезпечення гуманітарних потреб внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають у нашому регіоні. 

До складу гуманітарних вантажів входять продукти харчування, дитяче 

харчування, засоби гігієни, одяг, дитячі товари та інші необхідні речі. Розподіл 

та формування гуманітарної допомоги для громад відбувається відповідно до 

отриманих заявок. 

 

*** 

24.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49340-serhii-borzov-

vdiachnyi-latvii-ta-usim-zarubizhnym-partneram-iaki-rozumiiut-tilky-

rosiiskymy-vtratamy-viiskovymy-politychnymy-ekonomichnymy-nablyzymo-

bezpeku-dlia-ukrainy-ta-vsiiei-yevropy 

Сергій Борзов: Вдячний Латвії та усім зарубіжним партнерам, які 

розуміють: тільки російськими втратами – військовими, політичними, 

економічними наблизимо безпеку для України та всієї Європи 

                                                           
2 Див.: https://loda.gov.ua/news/36844      
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У День  Незалежності України  на Вінниччину завітала офіційна 

делегація Латвії, яку очолив Надзвичайний та Повноважний  Пoсoл 

Латвійської Республіки в Україні Ілгварс Клява. 

В офіційній зустрічі взяли участь: Сергій Борзов – Начальник 

Вінницької обласної військової адміністрації та його заступники, Сергій 

Моргунов – Вінницький міський голова та його заступники, Вячеслав 

Соколовий – голова обласної Ради. 

Латвійську Республіку на зустрічі  представляли: Байба Блоднієце – 

Парламентський секретар Міністерства оборони Латвійської  

Республіки, Ігор Скоромний – Почесний консул Латвійської Республіки у 

Вінниці, Александрс Холмановс –  Аташе з питань оборони Латвійської 

Республіки в Україні, Айгарс Мікішко – директор Департаменту 

антикризового управління Міністерства оборони Латвійської Республіки, 

Елмарс Плявіньш – старший експерт (головний капелан) з міжнародних 

та військо-релігійних питань Збройних сил Латвійської Республіки, Дайга 

Поплавска –  старший референт Відділу двосторонньої співпраці 

Департаменту оборонної політики Міністерства оборони Латвійської 

Республіки, Анете Кришянова – помічниця Міністра оборони Латвійської 

Республіки. 

«Ваш візит до України в такий непростий воєнний час – це візит 

підтримки, і хочу наголосити, що ми високо її цінуємо!,- зазначив у вітальному 

слові Сергій Борзов. –  Латвія є однією з країн, яка надала Україні найбільш 

істотну підтримку за обсягом, по відношенню до валового внутрішнього 

продукту. Тільки озброєння, індивідуального спорядження, сухих пайків 

надано на суму понад 200 мільйонів євро». 

Начальник ОВА  подякував Повноважному Пoслу Латвійської 

Республіки в Україні, Парламентському секретареві Міністерства 

оборони Латвійської Республіки та в їх особах латвійському Уряду і всьому 

латвійському народу за тверду й послідовну підтримку суверенітету та 

територіальної цілісності України, а також за надану допомогу тисячам 

українських переселенців. 

«Я, як і кожен українець, вдячний вам та усім нашим партнерам, які 

розуміють: тільки російськими втратами – військовими, політичними, 

економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та всієї 

Європи»,- підкреслив Сергій Борзов. 

Сергій Моргунов відзначив активну діяльність Почесного консула 

Латвійської Республіки у Вінниці, який достойно представляє Латвію у 

Вінницькому регіоні та з перших днів війни займається волонтерством, 

допомагає ЗСУ, переселенцям тощо. «Це яскрава демонстрація того, що 

вінничани об’єдналися задля перемоги у цій страшній війні»,- підкреслив 

міський голова. 
«Ми дуже цінуємо те, що ваша країна так підтримує нашу Батьківщину,- 

додав Вячеслав Соколовий. - Окрім військової та гуманітарної допомоги, 
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дуже вдячні Латвії за її чітку позицію у ставленні до росії як до країни – 

агресора. Разом переможемо зло!». 

Під час зустрічі сторони обговорили найважливіші питання, що 

стосуються подальшої співпраці в умовах воєнного стану. 

Про ситуацію із внутрішньо переміщеними особами на Вінниччині 

розповіла учасникам зустрічі  Перший заступник начальника ОВА Наталя 

Заболотна:  «Більше 181 тис. станом перебуває на території Вінницької 

області на постійному проживанні,- зазначила посадовиця. - Починаючи з 24-

го лютого Вінниччина приймала щоденно близько 15 тис осіб транзитом. 

Кількість транзитних  осіб, склала понад 400 тис.» За її словами, найбільше 

ВПО Вінниччина приймала із Київської, Харківської та Донецької областей: 

«На Вінниччині немає жодної громади, де не знайшли прихисток внутрішньо 

переміщені особи. А Погребищенська і Оратівська ТГ – це громади, в яких 

кількість ВПО сьогодні складає більше 25 %  населення», - підкреслила 

Наталя Заболотна. 
«Пріоритет обласної військової адміністрації – забезпечення рівного та 

повного доступу до гуманітарної підтримки для всіх переселенців та 

представників малозахищених верств населення, незалежно від місця їх 

проживання – навіть у найвіддаленіших селах області за 180 км від Вінниці», 

- зауважив у своєму виступі заступник Начальника ОВА Андрій Кавунець.-  

З метою оперативного та ефективного обміну інформацією між громадами, 

обласною військовою адміністрацією та міжнародними гуманітарними 

місіями було створено окрему онлайн-систему, що дозволяє отримати дані 

про потреби кожної із громад Вінниччини та пропорційно розподілити 

допомогу». 

Було акцентовано увагу на тому, що задля забезпечення потреб 

вимушених переселенців та представників вразливих категорій з перших днів 

війни до співпраці з Вінницькою областю залучено 15 міжнародних 

гуманітарних місій, серед них: UNHCR, WFP, IOM, MSF, UNICEF, InterSos, 

а також гуманітарні координаційні центри ОСНА та ЕСНО… 

Під час виступів-презентацій члени Латвійської делегації задавали 

питання, що їх цікавили, підтримували доповідачів, перевівши офіційну 

зустріч у формат дружньої дискусії. 

«Ми продовжуємо постачати гуманітарну допомогу українцям, 

розуміючи,що ви зараз воюєте, в тому числі і за нас… Людям важливо бачити, 

що допомога справді доходить до адресата. Дякуємо за співпрацю, ми й надалі 

допомагатимемо усім, чим зможемо. Тільки разом можна зупинити росію»,- 

резюмувала Парламентський секретар Міністерства оборони Латвійської 

Республіки Байба Блоднієце.  

«Це мій перший візит до Вінниці,- зазначив Надзвичайний та 

Повноважний  Пoсoл Латвійської Республіки в Україні Ілгварс Клява. - 

Дуже сподіваюсь,що наступний візит буде за інших обставин і ми разом 

святкуватимемо Перемогу. Ми розуміємо всю серйозність ситуації в Україні. 

З болем приймаємо до серця людські трагедії, не маючи жодних ілюзій щодо 
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того, хто  саме є злочинцем і агресором. Парламент Латвії визнав росію 

державою, яка застосовує терористичні методи, нападаючи на мирних 

жителів. Всі симпатії латвійського народу, звичайно ж, на стороні України. Ми 

бачимо  ваше  майбутнє  в Європейському Союзі - це тільки питання часу»! 

На завершення дуже теплої і дружньої зустрічі, Сергій Борзов 

підкреслив, що і він особисто і команда обласної військової адміністрації 

готові повністю підтримувати розвиток партнерських відносин у різних 

сферах діяльності між Вінниччиною та Латвією… 

 

*** 

24.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/bilshe-600-meshkanciv-donechchini-otrimali-

vchora-dopomogu-ryatuvalnikiv-pid-chas-evakuaciyi 

Більше 600 мешканців Донеччини отримали вчора допомогу 

рятувальників під час евакуації 

ДСНС продовжує надавати допомогу населенню Донеччини під час 

евакуації. Так, за минулу добу особовим складом Головного управління ДСНС 

України у Донецькій області із зони активних бойових дій проведена 

евакуація 8 осіб з Бахмутського району. 

Також рятувальниками перевезено з пункту збору та реєстрації до місця 

посадки в евакуаційні потяги 59 осіб, з них 15 дітей та 1 особа з обмеженими 

фізичними можливостями. 

В Покровському під час евакуації надана допомога 531 особі, з них 15 

дітей та 10 осіб з обмеженими фізичними можливостями, повідомляють у 

ДСНС. 

 

*** 

24.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/departament-soczahistu-naselennya-

informuie-vidbulas-robocha-zustrich-z-predstavnikami-go-krim- 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ: 

ВІДБУЛАСЬ РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГО «КРИМ SOS» 

Полтавщина – це одна із областей, яка прийняла найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених осіб і на сьогодні є домівкою для понад 197 тисяч 

переселенців. Безумовно, це стало не лише додатковим навантаженням для 

системи соціального захисту населення, а й викликом для оперативного 

прийняття рішень та задоволення першочергових потреб громадян. 

Лише комплексний дієвий підхід та постійна взаємодія з міжнародними 

гуманітарними та громадськими організаціями дозволяє адаптувати 

можливості та умови проживання в області під щоденні потреби уразливих 

категорій населення, в тому числі зі статусом ВПО.  
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23 серпня у Департаменті відбулась зустріч з представниками 

Громадської організації «Крим SOS» на предмет поглиблення співпраці та 

розширення гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають на території Полтавщини. Учасники обговорили аспекти 

забезпечення належних умов проживання для евакуйованого населення в 

громадах області в контексті наближення опалювального періоду, а також на 

вирішенні ключових моментів, пов’язаних із розміщення маломобільних груп 

населення та осіб з інвалідністю. 

За результатами зустрічі буде відпрацьовано предметний перелік потреб 

закладів області, які відповідають вимогам по розміщенню маломобільних 

груп населення та які можуть отримати гуманітарну підтримку та суттєве 

поліпшення умов перебування для внутрішньо переміщених осіб за рахунок 

співпраці з ГО «Крим SOS». 

Директор Департаменту соціального захисту населення 

Полтавської ОВА Людмила КОРНІЄНКО 

 

*** 

24.08.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/nachalnyk-ova-zustrivsia-iz-pidpryiemtsem-

iakyi-relokuvav-biznes-do-chernivtsiv 

Начальник ОВА зустрівся із підприємцем, який релокував бізнес до 

Чернівців 

Працює попри війну, підтримуючи економіку нашої держави. Роман 

Заможний один із українців, які перемістили свій бізнес на Буковину.  Він з 

родиною вже вдруге з 2014 року змушений змінити місце проживання через 

війну росії проти України. В Чернівцях на вулиці Університетські Роман 

Заможний знайшов приміщення та відкрив кав‘ярню. Із роботою 

релокованого бізнесу ознайомився начальник Чернівецької ОВА Руслан 

Запаранюк. «Буковина стала надійним прихистком не лише для вимушених 

переселенців, а й для українського бізнесу. За підтримки Уряду ми створюємо 

всі необхідні умови для успішної релокації підприємств у наш край. Бо ж 

стабільна робота бізнесу - це одна із складових, яка веде нас до перемоги», - 

сказав Руслан Запаранюк. Роман Заможний розповів про переїзд до 

Чернівців та налагодження роботи на новому місці. Начальник ОВА зазначив, 

що у краї й надалі всіляко підтримуватимуть релокований бізнес, аби 

підприємства працювали і процвітали, підсилюючи економічні потужності 

України. 

 

*** 

24.08.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 



43 
 

https://drohobych-rada.gov.ua/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-

%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-

%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b1/ 

З новими оселями: у Стебнику вручили ключі від квартир вимушено 

переміщеним особам 

Понад 4 тисячі вимушено переміщених осіб з початку 

повномасштабного вторгнення окупантів на наші землі були змушені 

мігрувати з зони бойових дій та прибули в Стебник. Із наближенням початку 

навчального року – керівництвом міста було поставлено завдання 

переселити ВПО із навчальних закладів в комфортабельні оселі. Перший 

вагомий крок в цьому напрямку зробили – 23 серпня на День державного 

Прапора у місті Калійників урочисто вручили ключі від повноцінних осель 

вимушено переміщеним особам, які стали в чергу на отримання житла. 

32 квартири облаштували на вулиці А.Мельника в приміщенні колись 

занедбаної споруди освітнього гуртожитка. В будівлі провели повне 

перепланування кімнат та капітальний ремонт покрівлі, фасаду, підвели 

необхідні комунікації. Як наслідок – в будинку облаштували 32 кімнати        (4 

однокімнатних та 28 двокімнатних осель), розрахованих для 150 людей. 

Роботи виконували у три зміни понад 150 будівельників, серед яких 

працювали і люди з числа ВПО, що мешкають в Стебнику. За сумлінно 

виконану роботу у стислі терміни міський голова Дрогобича вручив 

головному генпідряднику будівництва – Івану Демку, керівнику компанії 

«Еко-тепло» почесну грамоту. 

–За 52 дні і 15 годин був облаштований цей будинок. Роботи виконано 

під ключ: кожна з квартир має ремонт, облаштовано душові кімнати. Окрім 

того від наших польських партнерів очікуємо на меблі – це ліжка, матраци, 

постіль тощо. Також благодійні організації з Польщі передали побутову 

техніку. Одним словом ми стараємось створити людям максимально 

комфортні умови для переселення і проживання людей, які залишились без 

житла, – наголосив у вступному слові очільник громади Тарас Кучма. 

Кульмінацією дійства стало вручення ключів від нових осель 

переміщеним особам. Їх Тарас Кучма вручав спільно із керівником ЛОВА 

Максимом Козицьким, який того дня завітав оглянути та привітати щасливих 

мешканців нового житла. 

–Дуже приємно робити такі подарунки людям, які через війну 

залишились без даху над головою. Цей проект вдалося реалізувати у спільній 

синергії ЛОВА із керівництвом міста Дрогобича у стислі терміни. Дякую 

усім, хто долучився до ремонту цього об’єкта. Дуже приємно чути від 

місцевих керівників, що наші переселенці знаходять роботу на Дрогобиччині, 

виховують тут своїх діточок та облаштовують свій побут, – зазначив Максим 

Козицький. 
На врученні ключів від нових осель був присутній і президент міста-

побратима Дрогобича Битома – Маріуш Волош. Саме громада Битома на 

прохання Тараса Кучма долучилася до ремонтних робіт стебницького 

гуртожитку. У місто Калійник було скеровано будівельні матеріали та плитку, 

якою викладені душові кімнати та робочі поверхні кухонь в будинку. За 
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непосильну допомогу громаді Дрогобича міський голова Тарас Кучма вручив 

Маріушу Волошу орден за меценатство та благочинність. 

–Війна в Україні – це наша спільна справа. Від початку війни ми 

долучилися до допомоги нашому місту-побратиму Дрогобичу. Разом з 

громадою Битома, ми раді, що спільно реалізували цей проект. Ми 

контактуємо з міським головою Тарасом Кучмою щодо ситуації і 

намагаємося надавати усю необхідну допомогу. Спільно до Перемоги!, – 

зазначив президент міста Битома Маріуш Волош 

Додамо, реконструкцію гуртожитку розпочали у червні поточного року 

у межах обласної Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних 

проєктів у Львівській області, коштів місцевого бюджету та спонсорських 

коштів. Загальна вартість об’єкту 25 мільйонів гривень, з яких 10 мільйонів 

гривень –кошти виділені із обласного бюджету. Нові оселі перебуватимуть у 

комунальній власності міста. 

Загалом, дрогобицька громада одна з перших громад в області, в якій 

створено уповноважений орган для обліку внутрішньо переміщених осіб, що 

потребують житла для тимчасового проживання. Зазначені функції покладено 

на Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради. 

 

 

 

 

25.08.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-

%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D1%83-

%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B5/ 

Квартири «під ключ»: у Стебнику вимушені переселенці отримали 

перші нові оселі | Відео 

32 квартири для вимушено переміщених осіб у Стебнику вдалося 

облаштувати практично з нуля – в будівлі старого гуртожитку, що на вулиці 

Мельника. Споруда простоювала кілька десятків років та потребувала 

капітальної реконструкції. Ремонтні роботи стартували в кінці червня. Відтак 

за 52 дні вдалось відремонтувати та облаштувати 32 квартири для ВПО, які 

через війну сьогодні мешкають в Стебнику. 

Проект вдалося реалізувати за спільного фінансування ЛОВА, 

Дрогобицької міської ради та благочинних організацій із Польщі. Усі деталі 

в сюжеті. 

 

*** 

25.08.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/v-oblasti-priynyali-ponad-72-tisyachi-

vnutrishnih-pereselenciv/ 
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В області прийняли понад 72 тисячі внутрішніх переселенців 

З початку війни на Волині розселили 72 012 внутрішньо-переміщених 

осіб. 

Наразі проживають в нашій області та мають статус внутрішньо-

переміщеної особи 59 860 людей. Це становить 42 119 сімей, у яких 18408 – 

діти. 

Серед ВПО: 

2 192 осіб з інвалідністю, 

7 611 пенсіонерів, 

69 багатодітних сімей, 

10 сімей батьків-одинаків. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 4-ох тисяч осіб 

(приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо). Більшість 

місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного 

центру. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

 

*** 

25.08.2022  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/u-novopokrovskij-gromadi-dopomagayut-

pereselencyam-ta-zbirayut-vrozhaj-iz-sadiv-peremogi 

У Новопокровській громаді допомагають переселенцям та збирають 

врожай із «Садів перемоги» 

У Новопокровській громаді Дніпровського району прийняли               550 

переселенців, з них 212 – діти. Двічі на місяць людям видають гуманітарку. 

Місцеві збирають врожай із «Садів перемоги», з них роблять заготівлі на зиму. 

Про це під час брифінгу в Дніпропетровській ОВА розповіла голова громади 

Людмила Муркович. 

«Місцеві жителі власними силами облаштували для переселенців       155 

будинків. Їх передали людям безкоштовно, – розповіла Людмила Муркович. 

– Два рази на місяць переселенці отримують гуманітарну допомогу від 

волонтерського центру. Це продукти харчування, засоби гігієни та одяг». 

Людмила Муркович додала, що гуманітарку надають 18 громадських 

організацій та благодійних фондів.   

«Ще навесні місцеві разом з переселенцями засадили овочами вільні 

земельні ділянки. Тепер збирають врожаї. Вже зробили понад 1 тис банок 

заготовок на зиму», – зазначила голова громади.  

У громаді висадили й  550 лип. В парках облаштовують місця 

відпочинку – встановлюють лави та висаджують квіти. 

Людмила Муркович підкреслила, що в цілому ситуація в громаді 

стабільна. Працюють всі магазини та комунальні служби. Нещодавно 
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завершили збирати зернові. Врожайність – середня. Готують до 

опалювального сезону школи та садочки.   

 

*** 

25.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/bilshe-80-tisyach-uchniv-donechchini-rozpochnut-

novij-navchalnij-rik-za-mezhami-oblasti 

Більше 82 тисяч учнів Донеччини виїхали за межі області 

Підготовка до нового навчального року на Донеччині відбувається в 

умовах невпинного процесу евакуації, коли щодня з нашої області 

виїжджають сотні цивільних мешканців. 

- На сьогоднішній день вже 82 тисячі учнів тимчасово переміщені з 

Донецькоі області. З них більше 30 тисяч перебувають за кордоном, а більше 

50 тисяч - у більш безпечних регіонах нашої країни, повідомила на брифінгу 

директор Департаменту освіти та науки облдержадміністрації Тетяна 

Сідашева.  

До початку нового навчального року посилено готуються останні два 

місяці разом з територіальними громадами. Постійно ведеться моніторинг, де 

зараз перебувають наші учні, скільки з них вже виїхало з області, скільки поки 

що залишається. Що стосується учнів, які знаходяться у своїх громадах, то 

Департамент теж опрацьовує питання, яким чином вони будуть отримувати 

освіту. 

Тетяна Володимирівна акцентувала увагу на тому, що у дітей, які 

виїхали з Донеччини і знаходяться в більш безпечних регіонах, є можливість 

відвідувати школи, а отже, безпосередньо спілкуватися з вчителем на уроках 

і, що саме важливе, соціалізуватися і спілкуватися зі своїми однолітками. 

 

*** 

25.08.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/sogodni-spivrobitnytstvo-zhytomyrshhyny-z-

tovarystvom-chervonogo-hresta-ukrayiny-vyjshlo-na-nastupnyj-vazhlyvyj-etap-

vitalij-bunechko/ 

Сьогодні співробітництво Житомирщини з Товариством Червоного 

Хреста України вийшло на наступний важливий етап, – Віталій Бунечко 

…25 серпня, начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко спільно 

з Житомирським міським головою Сергієм Сухомлиним підписали 

Меморандум про співпрацю між Житомирською ОВА, Житомирською 

міською радою та Товариством Червоного Хреста України. 
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Документ передбачає реалізацію проєкту, вкрай необхідного для сотень 

переселенців, які евакуюються до Житомирщини з найгарячіших територій, 

що потерпають від дій російських окупантів. Йдеться про встановлення        40 

каркасних будинків в Житомирі, які зможуть забезпечити житлом понад 200 

переселенців зі Сходу та Півдня. 

«Це житло матиме усі необхідні меблі та побутову техніку. Будинки 

будуть розташовані поряд із необхідною міською інфраструктурою. 

Основною перевагою таких рішень є швидкий монтаж та врахування потреб 

кожної з родин. Також ці оселі є досить автономними й комфортні взимку та 

влітку», — зазначив Віталій Бунечко. 

Наразі міська влада Житомира готова розпочати роботи з підключення 

майбутнього житла до мереж. За інформацією співробітників Товариства 

Червоного Хреста, тендер на закупівлю необхідних конструкцій вже 

проведено італійським представництвом. 

Віталій Бунечко також обговорив із представниками Товариства 

Червоного Хреста нагальні потреби населених пунктів області для 

забезпечення сталого проходження опалювального сезону, з урахуванням 

можливого збільшення навантаження на соціальну інфраструктуру регіону у 

зв’язку зі збільшенням кількості евакуйованих зі Сходу та Півдня України… 

 

*** 

25.08.2022 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної військової адміністрації 

https://carpathia.gov.ua/news/na-zakarpatti-mobilni-bryhady-medykiv-

vaktsynuvaly-ponad-800-vymushenykh-pereselentsiv 

На Закарпатті мобільні бригади медиків вакцинували понад 800 

вимушених переселенців 

Питання медичного захисту та доступу до якісних послуг охорони 

здоров'я залишаються одними з найзатребуваніших серед вимушено 

переміщених осіб. На Закарпатті продовжують свою роботу мобільні бригади 

лікарів, які виїжджають у місця компактного проживання переселенців. 

Перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький розповів 

алгоритм їхньої роботи. Спершу медики збирають анамнез, з’ясовують 

наявність щеплень та формують список людей і необхідних вакцин. Під час 

наступного візиту проводять імунізацію. Таким чином, із 1140 осіб, які 

виявили бажання вакцинуватись, щепили вже 807, інші отримають свій 

імунний захист найближчим часом. 

«Найчастіше вакцинують дітей відповідно до віку та згідно з 

Календарем профілактичних щеплень. Дорослі ж виявляють бажання 

захиститися від COVID-19», – прокоментував Мирослав Білецький. 
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За його словами, понад 200 осіб отримали на Закарпатті бустерну дозу, 

55 – завершили вакцинальний цикл і ще 44 – зробили перше щеплення від 

коронавірусної інфекції. 

 

*** 

25.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/do-poriadku-nadannia-dopomohy-na-

prozhyvannia-vnutrishno-peremishchenym-osobam-vneseno-zminy 

До Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам внесено зміни 

Міністерство соціальної політики України з метою забезпечення 

єдиних підходів щодо організації роботи з виплати допомоги на проживання 

відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2022 № 332 "Деякі питання виплати допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам” (зі змінами), повідомляє. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 923 „Про 

внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам” (далі - Зміни) було внесено зміни до Порядку, згідно з 

якими врегульовано низка питань, зокрема допомога на проживання: 

надається внутрішньо переміщеним особам, які повторно 

перемістилися з тимчасово окупованої території російською федерацією 

території України, території територіальних громад, що розташовані в районі 

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року; 

призначається органом соціального захисту населення протягом 10 

робочих днів з дати надходження заяви; 

призначається за останнім місцем обліку органом соціального захисту 

населення, якщо внутрішньо переміщена особа змінювала своє місце обліку 

та не отримала допомогу. 

Також наголошуємо, що ДП „Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України” автоматично без повторного 

звернення осіб, нараховує допомогу у разі включення територіальної громади 

до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення 

воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні), який затверджується два рази на місяць наказом 

Мінреінтеграції, з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідну 

громаду включено до такого переліку. 

Крім цього Змінами врегульовано питання щодо надання можливості на 

отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які мають право, та 

заяви яких були подані через Портал Дія до 30 квітня 2022 року і не були 

повністю ним сформовані або знаходилися в обробці. 
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Мінцифри вже готове надавати Мінсоцполітики переліки внутрішньо 

переміщених осіб, які мають право на допомогу. Ці переліки ДП ІОЦ будуть 

надіслані в розрізі районів та міст, де такі особи первинно подавали документи 

через Портал Дія. 

При цьому така особа також може самостійно звернутися до органу 

соціального захисту населення або через пошту із заявою на надання допомоги 

на проживання, із зазначенням, зокрема номера банківського рахунка (за 

стандартом IBAN) або персональних даних одержувача, та надати 

підтверджувальну інформацію (наприклад скріншот). 

 

*** 

25.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-prykarpattsi-ta-

blahodiinyky-vidkryly-svoi-sertsia-vnutrishno-peremishchenym-liudiam 

Світлана Онищук: Прикарпатці та благодійники відкрили свої серця 

внутрішньо переміщеним людям 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної 

військової адміністрації Світлана Онищук під час координаційної зустрічі 

із міжнародними комітетами та партнерами нагородила представників 

благодійних організацій, які підтримують Івано-Франківщину щодо допомоги 

внутрішньо переміщеним людям в умовах війни. 

За вагомий внесок у забезпечення всебічної допомоги внутрішньо 

переміщеним людям, які проживають на Прикарпатті, Збройним силам 

України, територіальним громадам, які облаштовують місця для проживання 

переселенців у період воєнного стану, Світлана Онищук вручила подяки 

відомим міжнародним благодійникам. Так, грамотами були відзначені 26 

міжнародних благодійних фондів та громадських організацій. 

Світлана Онищук розповіла про надзвичайно ефективну співпрацю 

обласної військової адміністрації із міжнародними благодійними фондами, 

громадськими організаціями у цей нелегкий час в у мовах військового стану.   

«Мені надзвичайно приємно вітати всіх вас на Прикарпатті. Вчора й 

позавчора ми відзначали такі особливо величні свята – День Незалежності 

України та День Державного Прапора. На жаль, цьогоріч нам довелося 

святкувати їх у час повномасштабного вторгнення росії, -  наголосила 

очільниця області. - Війна росії проти України внесла корективи у життя 

українців. Багато наших співвітчизників виїхали за кордон, сотні тисяч людей 

змушені були шукати безпечного місця у інших областях нашої держави. За 

час війни понад 146 тисяч переселенців знайшли прихисток у нас на 

Прикарпатті. Хочу подякувати усім міжнародним партнерам за їхню жертовну 

працю. Україна єдина та наша спільна праця для України це  - боротьба за 
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незалежність та свободу нашої країни. Кожен допомагає тим, чим може, щоб 

здобути Перемогу». 

Світлана Онищук зауважила, що сьогоднішня подія – це приклад 

єднання усіх прогресивних сил задля надання необхідної допомоги Україні. 

Важливо, що  наша країна не залишилася наодинці з бідою, яку принесла 

війна. Міжнародні організації дуже швидко реагують на наші запити для 

надання важливої допомоги переселенцям. 

«Прикарпатці та благодійники відкрили свої серця внутрішньо 

переміщеним людям. Наші партнери щодня переймаються долею 

переселенців, допомагають Збройним силам України та підтримують  вразливі 

категорії населення. Вони  спільно із територіальними громадами 

впроваджують на Прикарпатті надзвичайно велику кількість соціально-

гуманітарних  проєктів.  Ми щодня  вивчаємо проблеми потребуючих та 

спільно із міжнародними благодійниками допомагаємо їм.  Висловлюємо щирі 

слова вдячності нашим партнерам, які  підтримують усіх українців у час 

війни», - розповіла очільниця області. 

Світлана Онищук сьогодні також отримала відзнаку «Золоте серце» від 

громадських партнерів, а саме, громадської організації «Донецька обласна 

організація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» за 

організацію допомоги внутрішньо переміщеним людям. 

 

*** 

25.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/na_hmelnichchini_vidnovilo_diyalnist_l

uganske_oblasne_byuro_sudovo_medichnoyi 

На Хмельниччині відновило діяльність Луганське обласне бюро 

судово-медичної експертизи 

Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи розпочало 

роботу на новому місці. 

А саме, у Хмельницькій області: м. Кам’янець-Подільський, вул. 

Матросова, 17. 

Діяльність закладу спрямована на підготовку висновків кваліфікованих 

судово-медичних експертиз. 

Якщо ви – внутрішньо переміщена особа, маєте тілесні ушкодження, 

які виникли внаслідок військової агресії рф, і не знаєте до кого звернутися, то 

судово-медичні експерти ЛОБСМЕ готові надати консультацію та в 

подальшому виконати судово-медичну експертизу. 

За попередньою консультацією можна звернутися до експертів за 

телефонами: 096-164-09-92 та 095-583-89-23, а також за електронною поштою: 

smelugansk@gmail.com. 
 

*** 
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25.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/pereselencyam_lisichanska_yaku_infor

maciyu_slid_nadati_dlya_otrimannya_gumanitarnoyi 

Переселенцям Лисичанська: яку інформацію слід надати для 

отримання гуманітарної допомоги поштою 

Для замовлення на отримання гуманітарної допомоги засобами 

поштового зв’язку, зокрема «Укрпошта Експрес», внутрішньо переміщеним 

особам необхідно надіслати у телеграм за номером +38 095 655 86 06 наступну 

інформацію: 

- ПІБ повнолітніх осіб (18+) всіх членів родини, які є мешканцями 

Лисичанської територіальної громади; 

- номери телефонів кожного члена родини; 

- населений пункт реєстрації місця проживання згідно із паспортом; 

- населений пункт фактичного місця знаходження; 

- кількість дітей в сім’ї та їх вік; 

- індекс та адресу найближчого відділення Укрпошти; 

- фото паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з адресою місця реєстрації – 

для паспорта у формі книжки, перша та зворотна сторінки та довідка про 

реєстрацію – для паспорта у формі ID-картки); 

- фото довідки ВПО (обов’язково). 

Увага, послуга доставки гуманітарної допомоги оплачується за рахунок 

отримувача. 

Замовника про вартість доставки буде попередньо повідомлено. 

 

*** 

25.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38550 

До евакуйованих на Львівщину дітей завітав начальник Лисичанської 

міської військової адміністрації 

Служба у справах дітей 

До притулку для дітей Служби у справах дітей Львівської ОВА завітав 

начальник Лисичанської міської військової адміністрації Луганської 

області Валерій Шибіко. 

Під час відвідин закладу він ознайомився з умовами перебування дітей 

у закладі, поспілкувався з вихованцями та персоналом притулку, а також 

спільно з дітьми побував на кулінарному майстер-класі. 

«Щиро вдячний львівській громаді, яка прихистила наших дітей з 

початком російського вторгнення. Я бачу, що наші маленькі мешканці в 

надійних руках. Хочу подякувати, що дітки дійсно охайні й доглянуті. 

Особисто з дітьми взяв участь в розвивальних іграх та займався випічкою на 

кухні. Й знаєте, приємно вражений з якою увагою та турботою, вихователі, 
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займаються з дітками! Щира подяка й шана, від мене особисто, волонтерам й 

благодійним фондам, які допомагають притулку для дітей Львівської 

обласної адміністрації. Допомагаючи закладу, ви вирішуєте потреби 

маленьких жителів Лисичанська», – наголосив начальник Лисичанської 

військової адміністрації Валерій Шибіко 

Зараз в закладі проживають 16 дітей з Лисичанська. 

«Діти із Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації 

приїхали до притулку 26 лютого. Разом із вихователями вони виїхали із міста 

у перший день війни і досі живуть у Львові. Евакуйованим дітям від 3 до 18 

років. Зараз діти в безпеці», – зазначив начальник служби у справах дітей 

ЛОВА Володимир Лис. 

 

*** 

25.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38467 

В усіх районах Львівщини запрацювали консультативно-

координаційні центри для ВПО: контакти 

Пресслужба ОДА 

… 

У всіх районах Львівської області запрацювали консультаційно-

координаційні центри для переселенців та усіх, хто потребує допомоги. 

Діятимуть вони при районних військових адміністраціях. 

Такі центри запрацювали у кожному районі області з ініціативи 

Львівської ОВА. Тут будуть фахово надавати як юридичну, так і психологічну 

допомогу ВПО. Разом з тим, у таких центрах людям допомагатимуть вирішити 

питання, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальних виплат. 

У сфері соціального захисту населення фахівці центрів при РВА 

консультуватимуть щодо доступних державних програм та програм підтримки 

ВПО у Львівській області. 

Перелік локацій Кооординаційно-консультативних центрів для 

вимушено переміщених осіб3… 

 

*** 

25.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38493 

На Львівщині переселенцям допомагають опановувати нові професії 

Департамент освіти і науки 

                                                           
3 Електронний формат розміщеної таблиці не дає можливості її копіювання. 
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Напередодні у Сокальському професійному ліцеї завершилися 

короткострокові безоплатні курси з отримання часткової кваліфікації 

тимчасово переміщеним особам. 

Цю ініціативу реалізували за підтримки департаменту освіти і науки 

Львівської ОВА в рамках Програми розвитку ООН та Європейського Союзу 

у Львівській області. 

«З квітня ми активно працювали на базі Львівських закладів 

професійно-технічної освіти, адже до Львова прибуло багато внутрішньо 

переміщених осіб, і, щоб влаштуватися на роботу, їм необхідне таке 

перенавчання, зокрема, йдеться про робітничі професії, які нині дуже 

затребувані. Згодом на наш запит відгукнувся Сокальський професійний 

ліцей. Цей заклад має досвід роботи, відповідні ресурси, матеріально-технічну 

базу, усі умови для реалізації проєкту»,- зазначила заступник директора 

навчально-методичного центру департаменту освіти і науки Львівської 

ОВА Наталія Рибак. 

Вона поінформувала, що для цього сформували групу з 13-ти 

внутрішньо переміщених осіб, які впродовж тижня пройшли теорію і 

практику за програмою «Бруківник». Кваліфікаційну роботу оцінили наочно – 

якісно викладеною бруківкою та бордюром перед входом у гуртожиток ліцею. 

«Вважаю такі проєкти зараз дуже необхідні внутрішньо переміщеним 

особам, адже за невеликий проміжок часу можна отримати нову професію, 

влаштуватися на роботу і заробляти кошти, а у підсумку — ми розвиваємо 

економіку країни»,- додала Наталя Рибак. 

Усі слухачі були забезпечені одноразовим харчуванням, а після 

завершення  курсів випускники отримали сертифікати державного зразка. 

 

*** 

25.08.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/na-rivnenshchyni-pereselentsi-mozhut-

otrymaty-medychnu-dopomohu-usikh-rivniv 

На Рівненщині переселенці можуть отримати медичну допомогу 

усіх рівнів 

Питання сфери охорони здоров’я, пов'язані із внутрішньо 

переміщеними особами, обговорили під час всеукраїнської наради під 

головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. 

Перший заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін повідомив, 

що по всій області внутрішньо переміщені особи можуть безперебійно 

отримати первинну, спеціалізовану, високоспеціалізовану та екстрену 

медичну допомогу. 

З початку війни за медичною допомогою до закладів охорони здоров`я 

області звернулося понад 35 тисяч ВПО, з них понад 10 тисяч – діти. 
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Крім того, діють мобільні бригади, які проводять вакцинальні сесії усі 

охочим. Переселенці отримали понад 4 тисячі щеплень від поліо, дифтерії та 

коклюшу, кору, краснухи, COVID-19. Вакцинація відбувалася з дотриманням 

усіх умов «холодового ланцюга». 

«У всіх закладах охорони здоров`я створено 3-місячний запас 

необхідного медичного забезпечення, який при потребі поновлюється. В 

області визначено заклади первинного рівня для забезпечення надання 

медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам. У кожному місці 

масового розміщення затверджено сімейного лікаря та педіатра, які надають 

необхідну медичну допомогу та проводять профілактичні щеплення», - 

зазначив Сергій Подолін. 

Користуються і переселенці і перевагами програма «Доступні ліки». В 

аптеках, незалежно від місця проживання, за рецептом можна отримати усі 

необхідні ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. 

Нагадаємо, у Рівненській області наразі проживає понад 48 тисяч 

переселенців. 

 

*** 

25.08.2022 

Калуська районна державна адміністрація 

https://kalushrda.gov.ua/n/news/2022/08/25/24542/view 

В Україні під патронатом Президента України Володимира 

Зеленського діє соціальний проєкт «ПрихистОК» 

Сьогодні більшість громадян України, які перебувають на лінії зіткнення 

та окупації загарбників, опинилися в скрутному становищі та вимушені 

покидати місця свого проживання. Всі ми маємо бути максимально 

зібраними, об’єднаними та підтримувати один одного. 

В Україні під патронатом Президента України Володимира 

Зеленського діє соціальний проєкт «ПрихистОК» з метою надання допомоги 

вимушеним переселенцям. 

Якщо у вас є приміщення, в якому ви готові прихистити співвітчизників, 

то можете допомогти, обравши опцію «Запропонувати житло» на сторінці 

проєкту за посиланням: https://prykhystok.gov.ua/create 

Якщо шукаєте прихисток – оберіть опцію «Знайти житло»: 

https://prykhystok.gov.ua/find 
Також на сайті проєкту ви можете отримати корисну інформацію та 

інструкції під час війни за посиланням: https://prykhystok.gov.ua/ 

Деталі – в інфорграфіці: 
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*** 

26.08.2022 

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/62519/zhitlo,-robota,-osvita-vimusheni-

pereselentsi-oblashtovujutsya-v-oblasnomu-tsentri..html 

ЖИТЛО, РОБОТА, ОСВІТА: ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 

ОБЛАШТОВУЮТЬСЯ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ. 

Під головуванням очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха та 

участі керівників районних адміністрацій, голів громад, а також 

представників міської влади обласного центру відбулось обговорення 

нагальних питань, що виникають під час влаштування внутрішньо 

переміщених осіб.  

З перших днів війни до обласного центру щоденно виїжджає велика 

кількість людей, які змушені покинути свої домівки та звичне життя через 

бойові дії. Саме тому у Запоріжжі швидко довелось створювати умови для 

тимчасового або постійного перебування великої кількостя осіб, надання 

соціальних послуг та гуманітарної допомоги. Директорка Департаменту 

соціального захисту населення Марина Нотанова зауважила, що система 

роботи з переселенцями постійно вдосконалюється. Наразі навантаження з 

обласного центру знімають представництва кожної території -  велику частку 

роботи виконують районні гуманітарні хаби,  а також центри допомоги 

мешканцям Маріуполя та Херсонської області. Продовжує функціонувати 

обласний гуманітарний хаб у “Козак-палаці” та хаб на базі “Епіцентру”, 
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активно працюють місцеві волонтерські центри. З початку війни через 

логістичні хаби пройшло близько 300 тисяч осіб. 

Шукачів притулку, які залишились у Запоріжжі продовжують 

розміщувати у комунальних установах. Серед поселенців закладів обласного 

підпорядкування велика кількість дітей, які бажають продовжити навчання 

саме тут. Наразі до початку навчального року завершується організація 

освітнього процесу для дітей-ВПО: створюються умови для навчання в 

умовах воєнного стану.  

Крім того, обговорили питання допомоги у працевлаштуванні 

внутрішньо переміщених осіб. Багато спеціалістів,  які вимушені були 

виїхати до обласного центру мають можливість знайти роботу на 

підконтрольній території. Спеціалісти центру зайнятості продовжують 

надавати консультації та допомагають підібрати вакансії за фахом, завдяки 

чому евакуйовані люди хоча б частково можуть повернутися до нормального 

життя, застосовуючи свої навички і вміння на нових місцях роботи та 

фінансово забезпечуючи свої сім'ї.  Близько 1000 ВПО наразі знаходяться на 

обліку в Центрах зайнятості. 

Окрім гуманітарної, грошової, медичної  та соціальної підтримки ми 

маємо дати шанс повернутися до стабільного життя. У Запоріжжі вони мають 

облаштуватися все з нуля, а ми допоможемо. Таким чином, люди будуть 

задіяні у соціальному житті обласного центру, наші підприємства матимуть 

гарних фахівців, діти ростимуть, навчатимуться,  лише разом ми відновимо 

більш-менш звичний ритм життя і підтримаємо економіку, - зазначив 

Олександр Старух. 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

26.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/informaciya-dlya-lyudey-z-invalidnistyu-

yaki-viyihali-v-ugorshchinu-ryatuyuchis-vid-viyni 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ ВИЇХАЛИ В 

УГОРЩИНУ, РЯТУЮЧИСЬ ВІД ВІЙНИ 

… 

З початком повномасштабного вторгнення росії на територію України 

українці переживають велику кількістю випробувань. Необхідність покинути 

свої домівки та шукати притулку закордоном в незнайомому середовищі 

нелегко. Тож експерти(-ки) лінії допомоги «Психологічна та правова 

допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану» зібрали 

інформацію для людей з інвалідністю, які виїхали в Угорщину, рятуючись 

від війни. 

Лінія допомоги «Психологічна та правова допомога для людей з 

інвалідністю в умовах воєнного стану» діє для допомоги людям з 
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інвалідністю, їх близьким родичам та опікунам(-кам), які знаходяться 

закордоном чи в Україні. Допомога може надаватись як дорослим, так і за 

потреби дітям. 

Яку допомогу можна отримати? 

Індивідуальні та групові психологічні онлайнові консультації; 

консультації з правових питань. 

Як звернутися?  

заповнити онлайн-форму:bit.ly/36ZxDPdпіслячого з вами зв’яжеться 

оператор у обраний вами спосіб; 

зателефонувати (дзвінки по Україні) за ном.тел.: +38050 224-72-36; 

зателефонувати або написати в Viber, Telegram, WhatsApp: +38050 224-

72-36. 

Гаряча лінія працює з 10:00 до 19:00 з понеділка по суботу. Наші 

оператори приймуть звернення та знайдуть спеціаліста(-ку), які допоможуть з 

запитом. 

 Діяльність відбувається в межах проєкту «Гаряча лінія допомоги для 

людей з інвалідністю в умовах воєнного стану», що реалізується        ГО 

«Вектор прав людини» у співпраці з ГО «Боротьба за права» за підтримки 

проєкту «Права людини для України», який впроваджується Програмою 

розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ 

Данії протягом 2019-2023 роках.  

За матеріалами ГО "Вектор прнав людини" 

 

*** 

26.08.2022 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

https://kmr.gov.ua/uk/content/koshty-programy-vyrishennya-deputatamy-

kyyivskoyi-miskoyi-rady-socialno-ekonomichnyh-problem 

КОШТИ ПРОГРАМИ ВИРІШЕННЯ ДЕПУТАТАМИ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ, 

ВИКОНАННЯ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ ТА ДОРУЧЕНЬ 

ВИБОРЦІВ БУДУТЬ НАПРАВЛЕНІ НА ДОПОМОГУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ  

У Київській міській раді внесли зміни до порядку використання коштів 

Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень 

виборців в умовах воєнного стану. 

Таке рішення було прийнято на пленарному засіданні ІІ сесії Київської 

міської ради ІХ скликання 71 депутатом. 

За словами депутатки Київської міської ради Людмили Ковалевської, 

необхідно захистити права та законні інтереси внутрішньо переміщених осіб 

та виділити фінансування для забезпечення їх побутових потреб. 

«Оскільки саме внутрішньо переміщені особи є одною із найбільш 

постраждалих категорій населення України внаслідок військової агресії росії 
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– створення передумов для надання їм матеріальної допомоги має пріоритетне 

значення. Мова йде про громадян, які прибули у столицю з районів проведення 

воєнних дій, тимчасово окупованих територій, оточених окупантами або 

розташованих на лінії зіткнення населених пунктів та міст. Необхідно 

передбачити дієві механізми для того, щоб допомогти нашим співгромадянам 

освоїтись у новому місті та забезпечити їх першочергові потреби», – зазначила 

Людмила Ковалевська. 
Депутатка наголосила, що внутрішньо переміщені особи можуть 

направляти заяву на отримання матеріальної допомоги на ім’я депутатів 

Київської міської ради. Звернення буде опрацьовано співробітниками 

громадських приймалень, а розмір матеріальної допомоги буде визначено 

виходячи з обставин, які виникли.  

Зазначимо, що заява про надання матеріальної допомоги має містити 

перелік фактичних обставин, які обгрунтовують надання допомоги. Крім 

цього до заяви додаються: копія документа, який посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України або її спеціальний статус;  копія 

документа, який містить дані про реєстраційний номер облікової картки 

платника податків; копія довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи. 

 

*** 

26.08.2022 

Олександрійська міська рада 

https://olexrada.gov.ua/prestsentr/news/v-oleksandriyi-onovyly-zhytlo-

dlya-vymushenyh-pereselentsiv.html 

В Олександрії оновили житло для вимушених переселенців 

26 серпня в одному з гуртожитків міста, де проживають вимушені 

переселенці, урочисто відкрили оновлений блок кімнат. За підтримки міської 

ради та допомоги обласного бюджету вдалося відремонтувати та обладнати 

меблями 8 кімнат, де проживатиме 30 дорослих і дітей із числа вимушених 

переселенців. 

На відкритті була заступниця міського голови Ірина Чемерис, яка 

привітала присутніх з цією подією. 

«Досить швидко після початку війни стало зрозуміло, що багато людей 

залишається в місті, бо їм просто немає куди їхати. Сьогодні фактично 

Олександрія стала другою домівкою для них. Громада продовжує робити все, 

щоб ці люди відчули турботу та безпеку саме в нашому місті» – сказала Ірина 

Чемерис. 

Присутні переселенці навзаєм дякували за гостинність та відчутну 

підтримку з боку олександрійців і щиро раділи оновленим житлам. 

Обласний бюджет виділив близько 300 тисяч гривень на будівельні 

матеріали та меблі, але ремонти в кожній кімнаті виконували самі переселенці. 

Тож завдяки злагодженій роботі обласної та місцевої влади, адміністрації 
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коледжу та гуртожитку, а також самих людей вдалося швидко і якісно 

облаштувати місця для проживання родин вимушених переселенців. 

 

*** 

26.08.2022  

Кропивницька міська рада 

https://www.facebook.com/krrada.official/posts/pfbid0pQUf6ChTX6FGJQ

eAc3y2bDQ2SMj3pAVMGfqLywz6LkxR81iQ2PfDFuuVbtUvUutFl 

У Кропивницькому створено міський соціальний гуртожиток №2: сотні 

вимушених переселенців матимуть прихисток 

У Кропивницькому утворений міський соціальний гуртожиток №2. 

Відповідне рішення прийняла Кропивницька міська рада на своєму засіданні 

у четвер, 25 серпня. 

Гуртожиток розміщуватиметься у приміщенні дошкільного навчального 

закладу на території селища Нового і дозволить створити належні умови для 

динамічної інтеграції внутрішньо переміщених осіб, які потребують 

соціального захисту. 

- Утворенням соціального гуртожитку ми вирішуємо одночасно дві 

нагальні проблеми, - відзначила начальниця управління освіти Лариса 

Костенко. – По-перше, буде збережений трудовий колектив дитячого 

садочка, у якому через відсутність в мікрорайоні достатньої кількості дітей, 

неможливо утворити групи. Демографічний прогноз не дає також підстав 

сподіватися на різке збільшення народжуваності – відтак, для забезпечення 

потреб у селищі Новому, станом на сьогодні, цілком достатньо одного 

дошкільного навчального закладу. По-друге, в соціальному гуртожитку 

знайдуть такий необхідний для себе прихисток багато переселенців, що 

рятуються від війни. Хочу звернути увагу, що саме у гуртожитку №2 проживає 

значна кількість людей з інвалідністю, осіб похилого віку, які потребують 

спеціалізованої підтримки. 

Одночасно, за пропозицією депутатки Валентини Яремчук, до проєкту 

рішення були внесені доповнення, які певним чином гарантуватимуть 

збереження дитячого садочка на території селища Нового. 

Відповідно до прийнятого рішення, по завершенні воєнного стану 

заклад буде повернуто в освітянську сферу, а управління освіти міської ради 

має підготувати відповідні зміни до бюджету громади, якими передбачити 

необхідні кошти на відновлення діяльності закладу освіти. 

- Ми віримо в перемогу і вже сьогодні маємо думати про майбутнє, - 

наголосила Валентина Яремчук. 
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ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

 

22.08.2022 

OBOZREVATEL 

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/pereselentsi-na-cherkaschini-

otrimuyut-produkti-vid-fondu-rinata-ahmetova.htm 

Переселенці на Черкащині отримують продукти від Фонду Ріната 

Ахметова 

Марія Шевчук 

Черкащина, як і більшість інших регіонів України, прихистила велику 

кількість переселенців зі сходу та півдня країни. Днями Фонд Ріната 

Ахметова передав для внутрішньо переміщених осіб, що оселилися на 

території Черкаської області, черговий гуманітарний вантаж. 

Це 5,4 тисячі наборів із продуктами першої необхідності, які отримали 

найбільш нужденні категорії громадян. До складу переданих наборів увійшли: 

макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, 

тушковане м‘ясо, паштет і печиво. 

Загалом Фонд уже передав жителям Черкащини 16,2 тисячі 

продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч 

наборів із продуктами харчування. 

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок 

життів". 

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова 

охопила понад 12 млн мешканців України. Детальніше — за посиланням4. 

 

*** 

23.08.2022 

OBOZREVATEL 

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/fond-rinata-ahmetova-peredav-

gumanitarnu-dopomogu-pereselentsyam-u-dnipri.htm 

Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям 

у Дніпрі 

Марія Шевчук 

Фонд Ріната Ахметова продовжує системно надавати гуманітарну та 

психологічну допомогу переселенцям із Міста Марії. 

Нещодавно Фонд відправив до центру "Я — Маріуполь" у Дніпрі 

черговий вантаж із 1,5 тисячами гігієнічних наборів. До їхнього складу 

                                                           
4 Див.:   https://akhmetovfoundation.org/news/dopomoga-rinata-ahmetova-ohopyla-ponad-12-milyoniv-
meshkantsiv-ukrainy 
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увійшли засоби першої необхідності, зокрема: зубні щітки та паста, туалетне 

мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок. 

Нагадаємо, що в центрах "Я — Маріуполь" у Києві, Дніпрі, Запоріжжі 

та Вінниці переселенці можуть отримати психологічну підтримку від Фонду 

Ріната Ахметова. 
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок 

життів"… 

 

*** 

25.08.2022  

LB.ua 

https://lb.ua/blog/oleksiy_chernyshov/527351_modulni_mistechka_peresel

entsiv.html 

Блоги — Блог Олексія Чернишова 

Модульні містечка для переселенців: житло тимчасове, турбота – 

постійна 

Минулого тижня ми відкрили модульне містечко в Ірпені під Києвом – у 

мальовничій локації, на території санаторію «Дубки». А днями — під 

Черніговом, у Новоселівці. Це вже дев’яте та десяте містечка. І отримали їх 

на сьогодні Київська, Чернігівська та Львівська області. 

Олексій Чернишов , міністр розвитку громад та територій України 

В облаштуванні кожного наступного містечка застосовуємо новації і 

зручності, які значно підвищують якість життя мешканців. В Ірпені декілька 

новинок – ландшафтний дизайн території, внутрішня кардіо- та зовнішня 

фітнес-зони, бібліотека та багато іншого, але про це нижче. Вже зараз ми 

ведемо переговори із нашими польськими друзями щодо другої черги. 

Міністерство отримує величезну кількість запитань щодо модульних 

містечок. Також у ЗМІ багато неточної інформації, чуток і просто хибних 

тверджень. Тож, давайте розставимо всі крапки над «і». Почнемо з самого 

початку. 

Щира допомога польських друзів. Як це було 

Працювати над забезпеченням українців тимчасовим житлом 

міністерство почало наприкінці березня, коли стало остаточно зрозуміло, що 

війна буде тривалою, принесе багато руйнувань і багато українців залишиться 

без житла. Використання подібних містечок у якості тимчасового прихистку 

під час надзвичайних ситуацій — стандартна світова практика. Ми отримали 

інформацію про наявність таких містечок у наших сусідів і друзів — у Польщі. 

У поляків у наявності на той момент було три містечка. Наші 

працівники прискіпливо вивчили проектну документацію, матеріали і 

переконалися у тому, що якість цих містечок — найвища. Виготовляє їх 

спеціалізований завод для Війська Польського. Спеціалізується завод саме на 

житлових модулях. Із таких модулів був побудований ковідний шпиталь під 
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Варшавою. Цей шпиталь вже пережив три зими, і постійно працював під час 

пандемії. 

Модульні містечка бувають різної якості та призначення. Містечка, які 

завозяться у результаті співпраці Міністерства і наших польських друзів – 

розраховані на тривале використання у якості житла. Це зварювальна несуча 

конструкція. Зварний каркас, з профілів і труб мінімальними розмірами 120 на 

80 мм. І сендвіч-панелі, зсередини – деревинно-стружкова плита для житлових 

приміщень і метал для санітарних приміщень, ззовні – метал. Утеплювач – 

мінеральна вата підвищеної щільності у житлових приміщеннях, у 

нежитлових – спеціальна піна. 

Але ж якісний продукт завжди має відповідну ціну. Водночас зрозуміло, 

що державний бюджет, особливо у березні, був у вкрай важкому стані, всі 

ресурси були спрямовані на ЗСУ. Було прийняте рішення про повністю 

безкоштовне виділення містечок Україні! Більш того, згодом безкоштовно ми 

також отримали не тільки самі модулі, але і повну внутрішню комплектацію 

— меблі, сантехніку. Нарешті доставку і монтаж також погодилася взяти на 

себе польська сторона. 

Таким чином, всі містечка — безкоштовна допомога Польщі, про яку 

Міністерство домовилося із нашими колегами із польського уряду. Зауважу, 

що допомога була не тільки безоплатною, але і дуже оперативною та 

професійною. На початку квітня перші три містечка передали Україні, а 19 

квітня у Львові ми разом з Прем’єр-міністром Польщі Матеушем 

Моравецьким, міністром Польщі Міхалом Дворчиком провели їх урочисте 

відкриття. 1 червня також за участі пана Моравецького було відкрито перше 

містечко на Київщині — у Бородянці. 

Як облаштоване наше містечко 

Тепер докладніше про містечка. У кожному з них — 88 житлових кімнат. 

Кожна з кімнат розрахована на 4 особи. Тобто 352 місця для проживання в 

одному містечку. Містечко складається з 4 моноблоків. Кожна житлова 

кімната має 2 двоповерхових ліжка, стіл зі стільцями, 2 шафи, постільну 

білизну, подушки, ковдри. 

У кожному моноблоці є окремі жіночі та чоловічі туалетні кімнати і 

душові, укомплектовані 4 бойлерами по 250 літрів та всією необхідною 

сантехнікою. Є пральня із 6 пральними машинами. Також є спільна їдальня 

для приймання їжі й дитяча або ігрова кімната. Їдальні обладнані 

електричними плитами, холодильниками, обідніми столами, наявний посуд і 

столові прибори. Є також адміністративні приміщення. 

Щодо тепла взимку — тут все надійно та комфортно. Кожна житлова 

кімната та загальні приміщення обладнанні електропанелями-радіаторами. 

Рівень теплоізоляції достатній, щоб витримувати навіть сильні морози. І з 

приводу спеки влітку. Місцева влада встановлює по два кондиціонери на 

моноблок, щоб забезпечити прийнятні умови влітку. Каналізація – у частині 

містечок —  централізована. Там, де немає можливості приєднання до мереж 

— септики. 
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У містечках дійсно високий рівень якості матеріалів та сучасне 

обладнання. Серед умовних «мінусів» — невелика площа кімнат у 15 

квадратних метрів. Однак, ми завжди підкреслюємо, що мова йде про 

тимчасовий варіант розміщення — строком до року. І такий варіант має 

переваги перед проживанням у школах, дитячих садках, старих аварійних 

гуртожитках, вагонах тощо. Це місце, де завжди буде тепло, гаряча вода, 

туалет/душова, кухня та своє помешкання. У частині містечок волонтери 

навіть організували харчування. 

Як я вже згадував, кожне нове містечко ми намагаємося зробити 

кращим, зручнішим, дружнішим до мешканців. В Ірпені ми зустріли 

підтримку міської влади, яка також була зацікавлена зробити містечко 

максимально комфортним і допомогла нам реалізувати наші ідеї. 

Тож, окрім стандартного облаштування, містечко в Ірпені отримало 

ландшафтний дизайн території, фітнес-зону для воркауту, бесідки і, звісно, 

дитячий майданчик. В модулях запланована кардіо-зона із велотренажерами 

або біговою доріжкою та іншими тренажерами і спортивним обладнанням. 

Буде бібліотека із книгами та ноутбуками. Дитяча кімната заповнена 

іграшками. Намагаємося покращити навіть деталі – облаштовані навіси над 

входом та тамбур, який зробить містечко теплішим узимку. 

Ми інспектуємо містечка регулярно і збираємо скарги та побажання 

людей. На цей час не чули жодного системного негативу. Так, звісно, це не 

рідний дім, але загальна консолідована позиція — це подяка державі, яка 

змогла це забезпечити. 

Самоврядування, локації та умови заселення 

Приємно вражає рівень самоорганізації людей в містечках: ідеальна 

чистота та порядок у всіх громадських приміщеннях, туалетах, душових, 

їдальні. Утворилися повноцінні спільноти із самоврядуванням. Так, є 

комендант, але крім того ці спільноти створили правила, яких дотримуються: 

складені графіки чергувань, кожна кімната раз на 2 тижні прибирає місця 

загального користування. Є графік користування пральнею. Уже котрий раз 

переконуюсь, що українці у питаннях самоорганізації — одні із найкращих у 

світі. 

Локації та інфраструктура. Ділянки вибираємо там, де наявна велика 

кількість переселенців або ж у тих населених пунктах деокупованих областей, 

де багато знищеного житла — це 5 областей. Починали зі Львова: у перші 

місяці після вторгнення саме Львів став «столицею тилу». 

Ділянки для розміщення модульних містечок намагаємося обирати так, 

щоб їх оточувала зручна інфраструктура: школи, садочки, магазини, 

транспорт. Проводимо благоустрій території, створюємо місця для 

відпочинку, обов’язково — дитячий майданчик. Можливості дозвілля та 

навчання для дітей було однією з умов польської сторони. До речі, дітей дуже 

багато. Наприклад, у львівських містечках третина — діти. Активно 

допомагають місцеві волонтери: у дитячих кімнатах (їх площа близько 60 

квадратних метрів) із дітьми працюють викладачі та психологи. 
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Як поселитися у містечку. Треба звернутися з відповідною заявою до 

органу місцевого самоврядування. Він визначає порядок заселення. 

Наприклад, у Бучі першочергове право на тимчасове проживання мають 

багатодітні сім'ї, родини з неповнолітніми дітьми, люди з інвалідністю I та II 

групи, учасники бойових дій, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. 

Зауважу, що пустих містечок наразі немає. Але місця ще є. 

Вочевидь українці потребують чіткі правила, які регулюватимуть 

відновлення житла. Уряд підходить до цього системно та послідовно, 

враховуючи всі фактори та ризики. І буде це робити й надалі, дотримуючись 

найвищих стандартів — як зараз, так і у майбутньому, після нашої перемоги, 

коли у повному обсязі розпочнеться відновлення України.  

Наступним об’єктом буде друге містечко в Ірпені, територія під його 

установку вже готується.  

Також хочу спростувати чутки: проживання у наших містечках — 

безкоштовне! Це принципова позиція і Мінрегіону, і наших польських друзів. 

Мешканці не сплачують ні за проживання, ні за комунальні послуги. 

Ну а сам проект має великий для країни потенціал, окрім очевидних 

нагальних переваг вже сьогодні. Допомога наших польських друзів є 

незворотною. Тож надалі ці містечка стануть нашим резервним фондом під час 

відбудови країни, а у ще більш віддаленому майбутньому — резервом для 

використання під час надзвичайних ситуацій. 

 

Регіональні 
 

21.08.2022   

Український Південь 

https://pivdenukraine.com.ua/2022/08/21/misceve-samovryaduvannya-

mozhe-navchiti-pereselenciv-zaluchati-groshi-na-rozvitok-vlasno%D1%97-

spravi/ 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ МОЖЕ НАВЧИТИ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗАЛУЧАТИ ГРОШІ НА РОЗВИТОК ВЛАСНОЇ 

СПРАВИ 

Таку пораду отримали представники громад Запорізької та 

Дніпропетровської областей під час інформаційної сесії, яку організувала 

команда Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» у Запорізькій області.  
В ході заходу експерти U-LEAD пояснили учасникам особливості 

взаємодії з центром зайнятості у питаннях, що стосуються внутрішньо 

переміщених осіб, надали рекомендації щодо можливості працевлаштування 

переселенців на підприємствах, установах та організаціях різних форм 

власності; а також пояснили порядок надання роботодавцю компенсації 

витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.  
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Окремим блоком інформаційної сесії було питання започаткування 

власної справи та залучення коштів на розвиток підприємництва. До речі 

питання надання грантів на розвиток малого та середнього бізнесу на думку 

експертів є хорошим стимулом для створення нових робочих місць у 

громадах. 

– Зараз у внутрішніх переселенців є можливість залучати додаткові 

гроші на розвиток власної справи. Але це мають бути дуже якісно написані і 

економічно обґрунтовані проєкти. І одним із завдань представників місцевого 

самоврядування є навчити та надати консультації по написанню проектів, 

оформленню заявок та ініціатив. Адже розвиток підприємництва в громаді – 

це розвиток економіки, створення робочих місць і сплата податків до бюджету, 

– зазначили експерти U-LEAD. 

Учасникам нагадали про державну підтримку суб’єктів 

підприємництва, яка здійснюється Фондом розвитку підприємництва, і 

може бути надана у вигляді часткової компенсації відсоткових ставок за 

кредитами або надання гарантій банкам на забезпечення виконання 

зобов’язань за кредитами. 

Ще однією можливістю отримати гроші від держави є гранти для 

переробних підприємств, які надаються Мінекономіки для створення нових 

виробництв або збільшення потужностей вже існуючих виробництв. Серед 

вимог до таких проєктів: співфінансування (власний внесок може бути від 30 

до 50%), одне підприємство може отримати тільки один грант.  

Також спікери зробили огляд актуальних пропозицій сервісу єРобота. 

Заповнивши заявку  можна отримати  

грант на власну справу в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень на розвиток 

будь-якого напрямку,   

грант на сад в розмірі від 140 до 400 тис за га, але не більше 70% вартості 

проєкту на розвиток власного садівництва, ягідництва або виноградарства, 

грант на теплицю в розмірі до 7 млн грн за 2 га на розвиток тепличного 

господарства. 

За даними Запорізького обласного центру зайнятості на участь в 

програмі єРобота було подано 124 заявки за перші дві хвилі прийому з 

моменту старту. Вже підтримано 9 бізнес-проєктів з першої хвилі, в результаті 

реалізації яких буде створено 18 робочих місць. Середня сума фінансування 

одного проєкту – 230 тисяч гривень. 

 – Внутрішньо переміщені особи мають велику кількість проблем, не 

зважаючи на допомогу держави та підтримку міжнародних організацій. Однієї 

з них є зайнятість та працевлаштування, що допомагає соціалізації та 

самореалізації переселенців. Наразі важливо допомогти місцевому 

самоврядуванню налагодити роботу з ВПО, адже ні для кого не секрет, що 

переселенці можуть стати рушійною силою, поштовхом для розвитку 

громади, – розповіла Тетяна Бордюг, керівниця Регіонального офісу «U-

LEAD з Європою» у Запорізькій області.  
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Взагалі, як зазначали експерти, для внутрішніх переселенців наразі є 

чимало можливостей залучити фінансову підтримку, необхідно регулярно 

відслідковувати конкурси та пропозиції від донорів та міжнародних 

організацій. 

 

*** 

21.08.2022   

Терен 

https://teren.in.ua/news/mayzhe-30-tisyach-pereselenciv-zalishilisya-u-

ternopilskiy-gromadi-na-trivaliy-period_392403.html 

Майже 30 тисяч переселенців залишилися у Тернопільській громаді 

на тривалий період 

Загалом наша громада прийняла 39 тисяч 876 людей, які тікали від 

війни 

АНАСТАСІЯ КИСІЛЬ 

Тернопіль надалі залишається надійним тилом, забезпечує усім 

необхідним наших військовослужбовців та допомагає внутрішньо 

переміщеним особам, які покинули або втратили свої домівки через війну. 27 

741 українців, які рятувались від війни, вирішили залишитись  у 

Тернопільський громаді на тривалий період. Про це повідомили у 

Тернопільській міській рад5і.  

Станом на 17 серпня цього року Тернопільська міська територіальна 

громада прийняла 39 876 внутрішньо переміщених осіб. 12 135 людей 

отримали прихисток на декілька днів. 27 741 переселенців (з них діти до 6 

років – 3 019, від 6 до 18 років – 4 580) – залишилися  на тривалий період. 

Оскільки в Тернополі проїзд у міському громадському транспорті є 

безготівковий, 3 161 особа з числа внутрішньо переміщених уже виготовили 

та  отримали персоніфіковані проїзні квитки «Соціальна карта 

тернополянина» категорій «Загальна» і «Учнівська», ще 2 041 людей – 

категорії «Пільгова» для проїзду у громадському транспорті. 

 

*** 

21.08.2022   

Волинь Online 

https://volynonline.com/simyi-pereselencziv-u-ratnivskij-gromadi-

otrymaly-dopomogu-vid-ukrayinskogo-fondu-blagopoluchchya-ditej/ 

СІМ’Ї ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У РАТНІВСЬКІЙ ГРОМАДІ ОТРИМАЛИ 

ДОПОМОГУ ВІД УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ «БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ» 

Нині на території Ратнівської селищної ради проживає 59 внутрішньо 

переміщених сімей з дітьми, які евакуювалися з районів проведення бойових 
                                                           
5 Див.:   https://ternopilcity.gov.ua/news/61524.html 
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дій. Кожна з цих сімей в такий непростий час потребує особливої уваги та 

підтримки. 

Про це повідомляють на веб-сайті Ратнівської громади6. 

«19 серпня завдяки Всеукраїнській благодійній організації 

«Український фонд «Благополуччя дітей» та її незмінному очільнику 

представництва на Волині, доценту кафедри соціальної роботи 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Петровичу 

Валерію Степановичу,за фінансової підтримки Дитячого Фонду Німеччини 

(ChildFund Deutschland) відповідно до запиту КЗ “Центр надання 

соціальних послуг” Ратнівської селищної ради отримав 75 продуктових та 

гігієнічних наборів, які передав внутрішньо переміщеним сім’ям з дітьми, 

які проживають на території громади. 

Щиро вдячні за благодійну допомогу та сподіваємося на подальшу 

співпрацю», – йдеться у повідомленні. 

 

*** 

21.08.2022    

Агенція новин "Фіртка" 

https://firtka.if.ua/blog/view/v-ivano-frankivsku-vidkrili-gumanitarnii-

khab-dlia-pereselentsiv-z-luganshchini-foto 

В Івано-Франківську відкрили гуманітарний хаб для переселенців з 

Луганщини (ФОТО) 

Уляна Мокринчук 

В Івано-Франківську відкрили хаб для жителів Луганщини. Тут 

вимушеним переселенцям видаватимуть гуманітарну допомогу, а також 

надаватимуть інші види послуг, які мали б допомогти їм адаптуватися до 

життя у новій області. 

Про це Суспільному розповіла радниця голови Луганської обласної 

військової адміністрації Яна Любимова, передає Фіртка. 

"Я впевнена, що такі ініціативи — для об’єднання. Вони допомагають 

м’яко інтегрувати людей в громади, які їх приймають. 

Ми розуміємо, що жителі Луганщини, на жаль, ні сьогодні, ні завтра не 

зможуть повернутися додому. 

Тому важливо все ж допомогти людям не тільки з харчами, а й з 

працевлаштуванням та іншим", — каже Яна Любимова. 

Працюватиме хаб з вівторка по суботу на вулиці Чорновола, 128. До 

роботи тут залучили людей із Сєвєродонецької районної військової 

адміністрації та Новопсковської громади. 

"До набору, які видають переселенцям, входять декілька видів круп: 

рис, кукурудзяна крупа, кускус, гречка, сочевиця і булгур. 

Також є вівсяна каша і кілограм борошна, є дві м’ясні та рибна консерви. 

І два види печива", — розповіла працівниця хабу Ольга Жданова. 

                                                           
6 Див.:   https://ratnesel.gov.ua/news/1660992716/ 
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Окрім видачі харчів та медикаментів, тут допомагатимуть вимушеним 

переселенцям з Луганщини адаптуватися до життя на Івано-Франківщині, 

каже голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман 

Власенко. 

"З досвіду 2014 року ми розуміємо, що адаптація й інтеграція 

внутрішньо переміщених людей має декілька складових. Перше – це 

гуманітарна допомога, далі – надання послуг – адміністративних, соціальних, 

комунальних, медичних, освітніх. 

Можливо, тут буде якась підтримка. Третє – це забезпечення житлом. І 

четверте – зайнятість. Ми працюватимемо, опираючись на ці чотири складові", 

– каже Роман Власенко. 

Серед тих, хто прийшов отримати продукти – Олена Малиновська. Вона 

на початку березня разом із рідними переїхала на Івано-Франківщину з 

Лисичанська. Жінка каже, піти на роботу не має можливості, тож така 

допомога важлива для її сім’ї. 

"Без гуманітарної допомоги ми взагалі, мабуть, і не вижили б. У мене — 

дівчинка на опікунстві, онук з інвалідністю. Йому 3,5 роки. І бабуся 80 років. 

Мені дуже важко з ними. І працювати, звісно, я не маю змоги, бо за всіма 

доглядати треба", – каже Олена Малиновська. 

Нагадаємо, що в Івано-Франківську з вересня готуються приймати 

другу хвилю переселенців7. 

 

*** 

22.08.2022  

Моя Вінниця 

https://www.myvin.com.ua/news/16328-za-mynulyi-tyzhden-u-vinnytsi-

dlia-pereselentsiv-ta-pilhovykiv-vyhotovyly-tysiachu-munitsypalnykh-kartok 

За минулий тиждень у Вінниці для переселенців та пільговиків 

виготовили тисячу муніципальних карток 

Співробітники КП «Вінницякартсервіс» продовжують здійснювати 

оформлення Муніципальних карток пенсіонерам та пільговим категоріям 

внутрішньо переміщених осіб. Наразі триває їх видача. 

«Як тільки картка буде готова, замовнику прийде СМС-повідомлення з 

адресою місця отримання картки», – зазначає директорка КП 

«Вінницякарсервіс» Катерина Бабіна. 

Оформити муніципальну карту можна у Прозорих офісах за адресами: 

Брацлавська, 85; 

Космонавтів, 30; 

Замостянській, 7. 

Також у місцях масового проживання внутрішньо переміщених осіб 

буде працювати мобільна група. 

                                                           
7 Див.:   https://firtka.if.ua/blog/view/v-ivano-frankivsku-z-veresnia-gotuiutsia-priimati-drugu-khviliu-pereselentsiv 
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Для оформлення Муніципальної картки з собою потрібно мати лише 

оригінали паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про тимчасову 

реєстрацію та документу, який підтверджує пільгу (пенсійне посвідчення, 

довідка МСЕК тощо). Вже на місці людині зроблять фото. 

 

*** 

22.08.2022  

Інформаційне агентство ВолиньPost 

https://www.volynpost.com/news/208962-iaki-pereselenci-mozhut-

otrymaty-6600-gryven-dopomogy 

Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги 

Мешканці Мелітополя та району, які виїхали з окупації, зможуть 

оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації 

Save the children одразу після прибуття у Запоріжжя. Сума виплати - від 6600 

гривень. 

Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров. 

За словами мера, кожен член сім’ї зможе отримати від 6600 гривень в 

залежності від певної категорії. 

"Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього 

необхідно знати свій банківський IBAN рахунок", - розповів Федоров. 

Головні умови отримання виплати 

- необхідно виїхати з окупованого Мелітополя та району до Запоріжжя; 

- зареєструватись на отримання фіндопомоги треба протягом трьох діб 

після евакуації; 

- допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав 

кошти від інших міжнародних організацій; 

- зареєструватись на її отримання допомагають волонтери відкритого 

простору допомоги "Саме тут" прямо на "Епіцентрі" (Запоріжжя). 

Важливо! Міжнародна організація самостійно визначає, хто саме 

отримає допомогу. 

 

*** 

22.08.2022  

Агенція новин "Фіртка" 

https://firtka.if.ua/blog/view/dovelosia-pereformatuvati-robotu-iak-

pratsiuie-ivano-frankivskii-dramteatr-z-pershikh-dniv-povnomasshtabnogo-

vtorgnennia 

«Довелося переформатувати роботу»: як працює Івано-

Франківський драмтеатр з перших днів повномасштабного вторгнення 

Тіна Любчик 

З початком повномасштабного вторгнення невелика кількість 

працівників Івано-Франківського драмтеатру виїхали за кордон. 

Відтак, одразу ж довелося переформатувати налагоджену роботу. 
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Про це в етері програми «Новий погляд» розповів Ростислав 

Держипільський, директор та художній керівник драматичного театру, 

передає Фіртка. 

«Ми одразу ж створили штаб, одразу ж почали діяти. У нашому підвалі 

була ще одна сценічна площадка, вона обладнана, тобто там є і світло, і крісла, 

там можливе опалення і є вода. 

Ми розуміли, що на той час в Івано-Франківську було не так багато 

укриттів, а на території поруч з драмтеатром – зовсім небагато. До нас 

приходили і місцеві, і переселенці, і люди з готелів. 

Були й травмовані переселенці з Бучі, Ірпеня. Ми спостерігали жахливі 

картини, бо були люди й з малесенькими дітьми, і вагітні», - каже 

Держипільський. 
Відтак, тоді, за його словами, кожен працівник театру старався 

допомогти цим людям психологічно, зокрема спілкувалися та заспокоювали. 

«Потім я зрозумів, що раз ці люди й так сидять там годину-дві під час 

тривоги, то чому б не спробувати там грати вистави. Й так кожен сидить 

занурений в себе. 

Звідти й виникла ідея спробувати зіграти вистави там. Хоча, звісно, 

перші думки були, як і у більшості людей: «кому зараз потрібен театр?». 

Згодом, думали, а що саме грати… Комедію грати, коли відбувається 

такий жах, не дуже підходить. Трагедію грати – це ще більше загружати 

людей, це теж проблемно», - ділиться митець. 

Чоловік каже, зрозумів, що роблять добру справу після одного із дописів 

переселенок із Бучі, яка поділилася своєю історією після перегляду вистави. 

Жінка розповіла, що саме на виставі змогла виплакати всі емоції, в той час, як 

раніше їй доводилося тримати себе в руках. 

 

*** 

22.08.2022 

Галицький кореспондент 

https://gk-press.if.ua/na-kalushhyni-rozdaly-3400-produktovyh-naboriv-

pereselentsyam/ 

На Калущині роздали 3400 продуктових наборів переселенцям 

Ткач Дмитро 

Організація World Central Kitchen роздала 3400 продуктових наборів 

переселенцям у Калуському районі. 

 Про це йдеться на сторінці Калуської РДА8, пише “Галицький 

кореспондент“. 

 За цей час Калуський район прийняв чимало внутрішньо переміщених 

осіб, які з початком широкомасштабного вторгнення російських окупантів 

                                                           
8 Див.:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oXNACQvXgXT4ok7X657Q6DSffPwLrGUBTE9MWt4r
8nkfxn3CPZQ7TPbW4oSjMhgwl&id=101829128005005 
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змушені були виїхати з території активних бойових дій. Тож сюди завдяки 

співпраці Калуської районної військової адміністрації та багатьох 

благодійних організацій постійно надходить благодійна допомога для 

переселенців. Міжнародні партнери розуміють, наскільки важливою та 

потрібною є їхня підтримка, і своїх темпів не зменшують. 

 Завдяки благодійній організації World Central Kitchen, до Калуського 

району надійшло 3400 продуктових наборів, які отримали внутрішньо 

переміщені особи. 

 Варто зазначити, що World Central Kitchen – заснована шеф-кухарем 

Хосе Андерсом організація, яка надає харчування постраждалим від 

гуманітарних, кліматичних та інших криз. Наразі в Україні діє мережа понад 

500 закладів харчування WCK. З часу повномасштабної війни приготували 

майже 130 мільйонів обідів для українських громадян. 

 

*** 

22.08.2022 

Моя Київщина 

https://mykyivregion.com.ua/news/pereselenci-kozinskoyi-otg-otrimali-

gumanitarnu-dopomogu 

Переселенці Козинської ОТГ отримали гуманітарну допомогу 

У Козинській громаді вимушені переселенці зі східних регіонів України 

минулого тижня отримали сімейні пакунки з гуманітарною допомогою 

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із 

покликанням на сторінку "Козинська селищна рада Обухівського району 

Київської області"  у Facebook. 

Близько 50 наборів адміністрація Козинської селищної ради та 

гуманітарного штабу адресно доставили до містечка переселенців "Онур". 

Продуктові набори Козинський гуманітарний штаб отримав завдяки 

співпраці з благодійною організацією World Central Kitchen… 

 

*** 

22.08.2022 

Одесская жизнь 

https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/de-zhitimut-pereselenci 

Де житимуть переселенці? 

Одна з проблем сьогодення – якнайшвидше забезпечити житлом людей, 

будинки яких були зруйновані та продовжують руйнуватися під час військової 

агресії росії. Над цим працюють і чиновники, і будівельні спеціалісти. 

План швидкого відновлення інфраструктури запропонували в уряді. 

Йдеться про будівництво п’ятиповерхових будинків для переселенців у 16 

щодо безпечних регіонах нашої держави. Планується, що будівництво 
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триватиме п’ять-шість місяців. Обіцяють, що квартири будуть обладнані 

меблями та всім необхідним. 

А в Академії будівництва України пропонують свій проект швидкого 

будівництва житла –  спеціальні восьмиквартирні будинки, будівництво яких 

займе всього близько 60 днів. Для фінансування проекту вже створено 

спеціальний фонд – “Міжнародний будівельний фонд “Україна”. 

Крім того, для військовослужбовців, медпрацівників, педагогів та 

вчених урядом розроблено програму “Доступна іпотека”, яка передбачає 

пільгові умови придбання житла. Отримати пільговий кредит під 3% на 20 

років можна буде вже з 1 жовтня, початковий внесок становитиме 20% від 

суми. 

 

*** 

22.08.2022 

Lviv.Media 

https://lviv.media/na-chervonohradshchyni-do-veresnia-oblashtuiut-

mayzhe-sotniu-mistsia-dlia-pereselentsiv/ 

На Червоноградщині до вересня облаштують майже сотню місць 

для переселенців 

З обласного бюджету на ремонт гуртожитку передбачили 12 

мільйонів 800 тисяч гривень 

Автор: Білик Софія 

У гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового 

коледжу облаштовують місця для ВПО. Так, до 1 вересня тут планують 

забезпечити 75 місць для вимушених переселенців, а до 1 листопада — ще 

150 місць. 

Про це повідомляє9 голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

З обласного бюджету на ремонт гуртожитку передбачили 12 мільйонів 

800 тисяч гривень. Кошти використають для внутрішньо-оздоблювальних 

робіт приміщень 3-го, 4-го та 5-го поверхів. Також замінять комунікації, 

віконні та дверні блоки, покрівлю і влаштують систему опалення. 

“Завдяки обласній Програмі реалізації інфраструктурних проєктів 

Львівщина вирішує одразу кілька викликів — ми даємо нове життя будівлям, 

які роками занепадали; вимушені переселенці, серед яких працівники 

релокованих підприємств та ті, хто через війну втратив все, отримають житло 

з базовими умовами для нормального проживання; навчальні заклади області 

знову функціонуватимуть за призначенням”, — повідомив очільник 

Львівщини. 

Наразі у Червоноградській громаді проживає 9 тисяч вимушених 

переселенців, понад 400 з них — у комунальних закладах соціального 

спрямування, тобто люди потребують переселення. 

                                                           
9 Див.:   https://t.me/kozytskyy_maksym_official/3964 
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Нагадаємо, у Львівській області створять10 570 місць для проживання 

вимушених переселенців. Це стосуватиметься працівників підприємств, які 

переїхали з областей, де тривають активні бойові дії. 

 

  

*** 

22.08.2022 

Индустриальное Запорожье 

http://iz.com.ua/zaporoje/u-zaporizhzhi-ditey-vimushenih-pereselentsiv-

bezkoshtovno-navchatime-plavati-trener-denisa-silantyeva 

Дітей — вимушених переселенців навчатимуть плавати у рамках 

проєкту «Фізична реабілітація через плавання», який проспонсорував 

Метінвест 

Анастасия Остапенко 

Дітей будуть навчати за ініціативи відомого в Україні плавця, срібного 

призера Олімпійських ігор та волонтера Дениса Силантьєва. 
Важливу та корисну ініціативу підтримали Запорізька обласна рада та 

проєкт «Я — Маріуполь» Вадим Бойченко. Група Метінвест 

профінансувала реалізацію соціально важливого проєкту з реабілітації 

маленьких українців, які через війну були вимушені покинути власні 

домівки. Аби діти могли займатися безкоштовно, Метінвест спрямував    235 

тисяч гривень. 

До кінця жовтня діти матимуть змогу безкоштовно займатися в одному 

з басейнів Запоріжжя. Всього заплановано 16 занять. За цей час діти мають 

навчитися плавати кількома способами і пропливати 25 метрів без зупинки. 

Нині охочих навчитися плавати близько сотні. 

— Це пілотний проєкт, який ми проводимо у партнерстві з компанією 

Метінвест. Він розрахований на реабілітацію діток евакуйованих з 

тимчасово окупованих територій або із зони активних бойових дій. 

Заняття проводитимуться за програмою, яку розробив я. Вода — це чудовий 

спосіб, щоб зняти стрес і відволіктися від пережитого. Адже ці діти бачили 

пекло війни, — розповів Денис Силантьєв. 

Генеральний директор комбінату «Запоріжсталь» Групи Метінвест 

Олександр Мироненко відзначив: 

– Від початку війни Запоріжжя прихистило тисячі людей. Здебільшого, 

сюди приїхали родини з дітьми. Тож наша мета – зробити так, щоб вони 

почувалися в місті безпечно й комфортно. Мали змогу працювати, отримувати 

соціальні послуги. І якщо дорослі за щоденними клопотами більш-менш 

упевнено повертаються до звичного життя, то малеча ще довго виходить зі 

стресового стану. Щоб допомогти їм подолати наслідки психологічних травм, 

Група Метінвест Ріната Ахметова надала кошти на реалізацію проєкту 

                                                           
10 Див.:   https://lviv.media/novyny-lvivskoi-oblasti-sotni-simey-pereselentsiv-otrymaiut-pomeshkannia/ 
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Дениса Силантьєва. Адже реабілітація через плавання – це дієвий і водночас 

приємний спосіб налагодити психоемоційний стан. 

Заняття буде проводити перший тренер Дениса Силантьєва — 

заслужений тренер України Сергій Проняєв. У день запуску проєкту вони 

спільно провели майстер-клас. 

— З першого разу, звісно, не можна точно сказати у кого є хист до 

плавання, але є кілька людей, які мені пригледілись. Вони вміють слухати, 

вміють виконувати. З часом, я думаю, вони вийдуть на певний рівень. А на 

додачу ще і зможуть відволіктись від пережитого, — каже Сергій Проняєв 

… діти були у захваті від участі у майстер-класі. 

— Мені дуже сподобалось. Тренер класний і заняття було цікаве. Я 

займаюся вільною боротьбою, а тепер ще буду і плаванням. Це круто, — 

поділився враженнями вимушений переселенець з Токмака Ігор Тинюк. 

Організатори зазначають, що під час повітряної тривоги дітей будуть 

виводити в укриття. 

Денис Силантьєв зазначає: згодом, географія проєкту розшириться і на 

інші міста України. 

 

*** 

22.08.2022 

Uzhgorod.net.ua 

https://uzhgorod.net.ua/news/169987 

Прегарні Пригари: як одна родина робить дива для переселенців у 

Нижньому Селищі 

Батько та донька Петро й Інна Пригари – дуже відомі люди на 

Закарпатті. «Селиська сироварня», перший слоу-фуд ресторан «Гелета», 

магазин локальних продуктів «Селиський ракаш», бренд «Хустська бринза» і 

відродження вівчарства на Хустщині – це все їхні успішно реалізовані ідеї. Це 

все – незвичайні, нестандартні, креативні проекти. Незвичайні, креативні і 

нестандартні – і самі Пригари. Зараз, під час війни, це по-особливому 

проявляється. Те, що вони зробили для переселенців у Нижньому Селищі 

за півроку війни – справжнє маленьке диво. 
… 

Поки це буде потрібно людям, будемо їх харчувати 

Кожен день – у ресторані «Гелета» безкоштовні обід та вечеря для 

переселенців. Бувало, що годували 150-170 людей щодня. Зараз – близько 30. 

Це ті, хто залишився у Нижньому Селищі, не виїхав, і не може собі дозволити 

харчуватися власними силами. 

Інна Пригара розповідає, що починали готувати обіди й вечері для 

переселенців з тих продуктів, які мали про запас у ресторані. 

– Раніше у нас було досить багато запасів м’яса, фруктів та овочів. Ми 

почали готувати з цього. А потім, вже коли почався рух іноземців в Україну, 

через знайомі закордонні благодійні організації ми отримали багато 
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гуманітарної допомоги. Частину з неї залишили тут для харчування 

переселенців, а іншу частину передавали далі, на Схід, у місця, де вона була 

більш потрібна, – розповідає Інна Пригара. 

Родина Пригар – щодня на волонтерській роботі. Зранку до вечора. 

– Із працівників ресторану залишилося 3 осіб, решта як переселенці 

виїхали за кордон, – розповідає Інна Пригара. – Ми найняли ще одну жінку-

переселенку з Харкова. Також нам допомагають волонтери, наразі троє людей, 

які періодично змінюються. А от у пікові періоди, коли ми щодня харчували 

по 150-170 людей, кухарям допомагав десяток волонтерів – обробляли 

продукти, чистили картоплю, ліпили печиво, 

Засновник «Селиської сироварні» Петро Пригара також каже, що 

допомагали і місцеві жителі. Хтось – продуктами, хтось – руками. 

– Все, що ми робили, ми робили не самі. Активно долучалися жителі 

села, в основному жінки. Наприклад, приходили: скажіть, скільки у вас буде 

вечеряти чи обідати людей, ми накрутимо голубців. Не треба ні капусти, ні 

рису, дайте лиш каструлю. Збиралося 4-5 сусідок і крутили голубці… - 

розповідає Петро Пригара. – Хтось дві ніжки свинські приніс, хтось рибу 

купив і привіз. У гуманітарних відправленнях з Європи було багато круп, 

мучних виробів, олії, але не вистачало овочів, м’яса, риби. І дехто купував 

необхідне і приносив у ресторан. 

Одна з місцевих волонтерок – білоруска Лєра, яка вже 15 років живе в 

Україні, з них 5 останніх – у Нижньому Селищі. З самого початку війни вона 

активно допомагає родині Пригар. Каже, на початку був хаос: всі сюди їхали, 

а що далі – незрозуміло. Волею долі Лєра стала місцевим психологом для 

багатьох переселенців. 

– З людьми треба було говорити, розуміти, що їм треба. Я почала з ними 

спілкуватися в ресторані, потім ми пішли в школу і садок, де розселяли 

приїжджих. Людям було дуже важко: вони не розуміли, що відбувається, коли 

це закінчиться… Всі чогось чекали, ніхто нічого не робив. Людям було де 

спати і що їсти. І вони якось «заморозилися». З ними треба було говорити, щоб 

вони не були ворожими до всього. Вони приїхали з дуже складної обстановки, 

багато хто – з дітьми. Ми носили молочко, сир передавали, творог, сметану… 

Все, що мали передавали їм... – розповідає Лєра. 

В «Гелеті» тим, хто потребує, надають обіди та вечері. В обіднє меню 

завжди входить суп, основна страва, м’ясна страва, салат, хліб. На вечерю є 

основна страва – або з м’ясом, або молочна – салат і десерт. Також завжди в 

ресторані можна випити чаю і кави. 

– Приходять дуже різні люди, ми не перевіряємо їх статус. Знаю, що 

багато закладів, де харчували переселенців, перевіряли наявність довідок 

ВПО. Але ми цього не робили і не робимо. Ми вирішили так: поки це буде 

потрібно людям, будемо їх харчувати, – підсумовує Інна Пригара. 

Волонтерство для родини Пригар – далеко не тільки харчування 

переселенців. На початку вони вивозили людей з зони бойових дій, а туди 

відвозили гуманітарну допомогу. Для цього через свою громадську 
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організацію купили за кордоном 11 мікроавтобусів. А для воїнів на фронті – 

декілька джипів. Зараз мікроавтобуси передали волонтерам в Слов’янську, 

Дніпрі, Харкові, які займаються евакуацією людей і гуманітарною допомогою. 

А самі зосередилися на проблемах переселенців у Нижньому Селищі. 

– Ми з самого початку розуміли, що частина людей виїдуть за кордон. І 

старалися допомогти всім жінкам з дітьми, які мали бажання поїхати. Задіяли 

наші волонтерські контакти в різних країнах світу. Відправляли людей в 

Болгарію, Швейцарію, Францію, Німеччину. Люди вибирали країну, а ми 

шукали контакти тих, хто міг прийняти і допомогти, – або приватну особу, або 

сім’ю, або організацію чи державну службу, – розповідає Петро Пригара. 

А потім стало очевидно, що є чимало людей, які не хочуть їхати – вони 

хочуть жити в Україні, але не мають куди повернутися. В Нижньому Селищі 

наразі в такому становищі переселенці з Київщини, Харківської, Херсонської, 

Донецької та Луганської областей. І у цих людей виникла проблема – де їм 

жити? Поки що – у приватному секторі, але багато будівель, в яких люди 

мешкають, не адаптовані до життя зимою. 

Лєра, пригадує, як на початку люди жили «один у одного на голові». 

– Було дуже багато дзвінків, смс, запитів, чи можна приїхати? У нас вся 

хата була в людях, ми буквально переступали один через одного. Десь через 

тиждень такого життя (а ми живемо на фермі і маємо сарай) вирішили: 

перебудуємо його і там буде будинок, для всіх, хто потребує житла. Нам всі 

допомагали – і переселенці, і місцеві, і родичі…, – посміхається Лєра. – На 

такому ентузіазмі ми це зробили. Зараз у цьому будинку можуть проживати    

3 сім’ї. 

Родина Пригар також зайнялася пошуком варіантів поселення тих 

людей, що вже не мають своїх домівок, а за кордон їхати не захотіли. 

– Ми думали, як допомогти таким людям? Як їм дати тимчасове житло, 

щоб вони могли якийсь час жити? І як це зробити компактно, недорого і 

комфортно, - каже Петро Пригара.   

Почали шукати приміщення на території громади. Знайшли корпус 

адмінбудівлі колишнього колгоспу. Нинішній власник погодився його 

продати. І тепер у приміщенні іде ремонт. До холодів тут має бути готовий 

хостел, в якому зможуть поселитися 30 людей. Буде все необхідне: кімнати, 

столова, кухня, душові, туалет. Кожна сім’я матиме свій простір. 

До речі, майбутній хостел створюють не тільки місцеві будівельники, а 

й чоловіки-переселенці – Сергій із Харкова та Артем із Севєродонецька. 

Артем раніше працював менеджером з реклами, Сергій заробляв на 

будівництві. Обоє разом із родинами живуть в Нижньому Селищі з березня. 

Там, де зараз мешкають, опалення немає, взимку їхнє нинішнє житло 

непридатне для проживання. Тож зараз чоловіки по суті будують для себе 

новий тимчасовий дім. 

Кошти на викуп приміщення і його реконструкцію під хостел вдалося 

знайти за кордоном. Родина Пригар має давні партнерські стосунки з багатьма 

міжнародними організаціями. 
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–  Ми давно співпрацюємо з європейським кооперативом «Лонго Май», 

у Нижньому Селищі постійно проживають громадяни Франції і Австрії. Їхня 

організація активно підключилася до допомоги. На даний час є 5-6 іноземців, 

які з солідарності з українцями постійно до нас приїжджають, щоб допомогти. 

Мінімум 3-4 іноземців постійно присутні в Україні, допомагають нам шукати 

за кордоном різні фонди, громадські організації, волонтерські ініціативи. 

Завдяки цьому ми знайшли один із європейських фондів, який вирішив 

фінансово підтримати ідею з хостелом. За попередніми підрахунками, на його 

створення піде орієнтовно 5-6 мільйонів гривень, - каже Петро Пригара. 

Цікаво, що хостел – не остання ідея. Петро Пригара і його друг Орест 

дель Соль дивляться у завтрашній день. І виношують нові задуми на 

перспективу. 

– Ми працюємо також над іншим довгостроковим проектом. Разом з 

Орестом думаємо, що нового ми можемо зробити в Нижньому Селищі, чого 

громаді не вистачає. Думаємо, як створити нові робочі місця, зайняти людей. 

Хочемо організувати таку нову діяльність, яка дасть поштовх для розвитку 

села, – каже Петро Пригара. 

Тож далі точно буде… 

 

*** 

23.08.2022  

ПРОЧЕРК 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/104595-u-cherkasah-taki-

vidremontujut-sadochki-v-jakih-zhitimut-pereselentsi 

У Черкасах таки відремонтують садочки, в яких житимуть 

переселенці 

У мережі показали проектні ескізи двох дитячих садочків, які планують 

реконструювати у Черкасах і передати, як житло для переселенців. Про це 

повідомляється на сайті Українського реконструкційного фонду11. 

«Український реконструкційний фонд» прискореними темпами 

працює над підготовкою проєктів відновлення соціальних обєктів в рамках 

підписаних меморандумів про співпрацю, пише ВІККА12. 

Ці два садочки знаходяться у Південно-Західному районі. Нині вони 

перебувають у занедбаному стані. 

– Це, можна сказати, надлишкове майно, яке не знайшло застосування за 

призначенням. Ми такі будівлі плануємо перетворити на прихистки, в яких 

ВПО зможуть перебувати деякий час. В цих прихистках плануємо розміщення 

дворівневих ліжок, кухні, пральні, кімнати відпочинку та все необхідне для 

                                                           
11 Див.:   https://reconstructua.org/pidgotovka-do-rekonstrukcziyi-obyektiv-yaki-kuruye-urf-vidbuvayetsya-
pryshvydshenymy-
tempamy/.html?fbclid=IwAR03TYzRPBrKlmMWODIqZfHPEkXRyF6nlLrSFq9pgoNSQuKrmKYSdjU8nVo 
12 Див.:    https://www.vikka.ua/novini/u-cherkasax-vidremontuyut-sadochki-v-yakix-zhitimut-
pereselenci/?fbclid=IwAR0qa6YfVBJd0jltFCtsK0LfjUmeei_CJKkT6wcMlpDcznfkE7uTQMrZS1k  
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комфортного проживання осіб, які вимушені покинути свої регіони, – 

розповіла керівник Фонду Ірина Лещинська. 

За її словами, перед архітекторами стоїть складна задача, адже їм 

потрібно спланувати будівлю, яка не лише вміщатиме певну кількість осіб, але 

й відповідатиме всім сучасним вимогам до комфорту та безпеки. 

– По перше, ці будівлі будуть пристосовані під потреби маломобільних 

груп населення. Тобто ми передбачаємо там пандуси, просторі кімнати та 

обладнані санвузли. По-друге, по всіх об’єктах, які ми зараз розглядаємо, 

замовлено у професійних обстежувачів енергоаудит. Пропонуємо 

встановлювати нові системи опалення, які будуть незалежні від російських 

енергоносіїв. По-третє, в нових проєктах треба передбачити навіть 

розстановку ліжок, щоб вони були достатньо віддалені від зовнішніх стін та 

вікон з міркувань безпеки, – зауважила  представниця компанії-

проєктувальника, з якою працює «УРФ»Олександра Єжова. 

Зазвичай, додає вона, робота над подібними ескізами триває місяць чи 

навіть більше. 

Фонд співпрацює з містами, які готові надати об’єкти для реконструкції 

під житло для внутрішньо переміщених осіб. 

У квітні чиновники мерії провели «генеральне прибирання» в одному із 

таких садочків. 

«Освітяни, спортсмени, бібліотекарі, працівники департаменту 

освіти та гуманітарної політики та міської ради – всі ми разом сьогодні 

зробили неймовірне. До нашого міста щодня приїжджають люди, які 

втратили житло, і наш обов’язок їм допомогти. Тож дякую всім за гарну 

роботу, далі ми будемо робити в приміщенні косметичний ремонт. І вже зовсім 

скоро садочок, в якому майже 15 років не було нікого, стане новим домом для 

уже наших містян!», – подякувала колективам заступниця міського голови 

Анастасія Чубіна. 

 

 

*** 

23.08.2022  

Інформаційне агентство ВолиньPost 

https://www.volynpost.com/news/208993-iak-pracyuie-luckyj-centralnyj-

punkt-dopomogy-ta-za-chym-zvertayutsia-pereselenci 

Як працює Луцький центральний пункт допомоги та за чим 

звертаються переселенці 

Луцький центральний пункт допомоги, який переїхав з 

облмуздрамтеатру до Палацу учнівської молоді, нині працює тричі на 

тиждень, куди за гуманітарною допомогою звертаються переселенці та 

військові. 
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Як розповіла Суспільному відповідальна за пункт допомоги Тетяна 

Книш, вимушено переселеним особам допомогу надають лише в понеділок, 

середу та четвер із 9:00 до 18:00. 

"Від жодної допомоги ми не відмовляємося і щиро дякуємо усім, хто 

долучається до допомоги. З військовими будемо працювати окремо – це 

будуть виділені інші дні для роботи та задоволення їхніх потреб", – говорить 

Тетяна Книш. 

За якою допомогою звертаються переселенці 

У пункт допомоги за дитячою коляскою прийшла 23-річна Ірина 

Дуденко. Жінка приїхала до Луцька з Херсонщини 10 днів тому з двома дітьми 

трьох і півтора року. З її слів, дорога була складною і довгою, тому брала з 

собою лише найнеобхідніше. 

"Ми півтори доби стояли в селі на заправці, ночували в автобусі з дітьми. 

Коли доїхали до Запоріжжя, одразу стало краще, бо побачили наших. Зразу на 

душі стало якось добре, а сюди приїхали – тут дуже гарні люди, всі 

допомагають", – каже переселенка. 

З березня до пункту допомоги за найнеобхіднішим приходить 46-річна 

Інна Рогушкіна з Луганщини. З її слів, від війни втікала вже двічі: спочатку у 

2014 році, потім у 2022-му. До Луцька з міста Сєвєродонецьк приїхала з 

батьками та 29-річним сином-інвалідом першої групи. 

"У нас не було ні речей, нічого з собою, тому що уже не було 

комунікацій, не було вже зв’язку. Все, що нам потрібно, все нам дають. Вони 

нас одягли, сьогодні я приходила за пледами", – каже переселенка. 

За одягом та засобами гігієни вперше в пункт допомоги прийшла 38-

річна Вікторія з міста Ізюм Харківської області. Розповідає: в Луцьку – другий 

тиждень. 

"Переїхали, бо дітям треба до школи… Мама – в окупації, будинку 

немає", – зазначила переселенка. 

Як волонтерять та допомагають центру допомоги лучани 

З квітня волонтерить в пункті допомоги в Палаці учнівської молоді 

лучанка Олена Бовда. Жінка за фахом викладачка на факультеті іноземної 

філології у Волинському національному університеті. 

"Свою відпустку, яку маю на роботі, проводжу тут. Працюємо з 

вимушено переселеними людьми. Стараємося допомагати як можемо, чим 

можемо: і морально, і психологічно", – каже жінка. 

Зі слів волонтера Андрія Хомича, до центру допомоги люди приносять 

різноманітні речі: одяг, взуття, дитячі іграшки, постільну білизну, матраци, 

ковдри, подушки тощо. Жителька Луцького району Антоніна розповіла: 

привезла чоловічий та жіночий одяг, аби допомогти переселенцям. 

У пункті допомоги, додала відповідальна за пункт допомоги Тетяна 

Книш, зараз приймають переселенців з Миколаївщини, Херсонщини, 

Луганщини, Донеччини та Запоріжжя. 
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*** 

24.08.2022  

Інформаційне агентство ВолиньPost 

https://www.volynpost.com/news/209076-volyn-stala-spravzhnim-

gumanitarnym-shtabom-dlia-vciiei-ukrainy--valerij-sternijchuk 

Волинь стала справжнім гуманітарним штабом для вcієї України, – 

Валерій Стернійчук 

Цьогоріч День Незалежності України – особливий. Він співпадає з 

півріччям героїчної боротьби українського народу з повномасштабною 

агресією Росії. Волинь стикнулася з кількома викликами, адже це - 

прикордонна область. 

Про це розповів голова Волинської обласної організації політичної 

партії «Слуга Народу» Валерій Стернійчук. 

Питанням укріплення державного кордону займалися районні 

адміністрації. На Камінь-Каширщині її очолює представниця партії «Слуга 

Народу», голова фракції у районній раді Ольга Ващук. Разом з Камінь-

Каширським міським головою від «Слуги Народу» Вікторем Пасем вони це 

питання постійно тримали на контролі. Укріплювалися і продовжують це 

робити зараз. 

"Спільно працювали також над тим, щоб забезпечити хлопців усіма 

необхідними засобами для захисту – касками, бронежилетами, тактичними 

окулярами, одягом та іншим", - сказав Стернійчук. 

Другий виклик – це переселенці, які змушені були залишити свої 

домівки та тимчасово переїхати на Волинь. 

"Шукали житло всією командою – і волонтери, і депутати допомагали 

з розміщенням. Небайдужі люди спільно з органами місцевого 

самоврядування безкоштовно надали свої домівки, а також допомогли з 

облаштуванням внутрішньо переміщеним особам. З початку 

повномасштабного вторгнення Волинь прийняла близько 72 тисяч 

переселенців", - сказав він. 

І третій – це гуманітарна допомога. За його словами, вдалося домовитися 

з іноземними партнерами про передачу вантажів, робили все можливе, щоб 

вони якомога швидше перетинали кордон, швидко сортували і відправляли 

потягами, вантажівками, депутати возили власними автомобілями у регіони, 

які найбільше цього потребували. 

"Наша Зе!Молодіжка Волині організувала у центральному офісі «Слуги 

Народу» у Луцьку волонтерський штаб, куди місцеві приносили допомогу, а 

переселенці приходили і брали усе, що їм необхідно. Моя рідна Волинь стала 

справжнім гуманітарним штабом для всієї України", - поділився депутат. 
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З початку війни партія організувала передачу гуманітарної допомоги в 

міста та села, де велися запеклі бої з рашистами. Це Харків, Миколаїв, Буча, 

Ірпінь, Запоріжжя, Чернігів, Покровськ, Суми. Загалом понад 700 тонн 

продуктів харчування, засобів гігієни, одягу. І продовжуємо це робити. 

Відправили понад 50 автомобілів на потреби ЗСУ на Схід та Південь. 

"Постійно виконуємо запити хлопців та передаємо на «нульову» 

турнікети, футболки, кікімори, кепки, наколінники, рукавички, аптечки, 

компаси, ліхтарі, саперну ізоленту, спреї від комарів та засоби для ніг, 

цигарки, енергетичні напої, павербанки. Що стосується сімей захисників, то 

розпочали з Ратнівщини й регулярно забезпечуємо їх продуктовими наборами 

та засобами гігієни. Зараз працюємо над будівництвом помешкань для 

внутрішньо переміщених осіб. Вже домовилися і організували доставку 

перших будівельних матеріалів", - каже очільник політсили. 

У Миколаїв відправили понад 100 тонн гуманітарної допомоги: 

продукти харчування, засоби гігієни, одяг, медикаменти, реанімобіль до 

Миколаївської обласної дитячої лікарні. Допомагали Харкову, возили на 

Київщину, Запоріжжя, Донеччину, Луганщину. Часто збирали цю допомогу з 

різних районів Волині, звозили у Луцьк і відправляли далі. 

Також Валерій Стернійчук розповів, що є налагоджена співпраця з 

польськими фондами в Любліні, Хелмі, а також шведським та німецьким 

фондами. І нещодавно підписали ще меморандум з Фундацією Польсько-

Українського центру у Варшаві. 

"Зе!Молодіжці Волині" проводять вишколи, тренінги з безпеки, заходи 

для дітей, молоді та переселенців… 

 

*** 

24.08.2022  

Інформаційне онлайн-видання ВІКНА 

https://vikna.if.ua/news/category/all/2022/08/24/136197/view 

У Калуші вимушені переселенці зможуть отримати допомогу з 

міського бюджету 

23 серпня виконавчий комітет Калуської міської ради вніс зміни до 

порядку надання одноразових грошових допомог. 

А саме: розширено перелік категорій осіб, як можуть претендувати на 

таку допомогу внутрішніми переселенцями, які проживають у селах 

громади, — за поданням старост старостинських округів їм можуть 

надавати допомогу у розмірі до 3000 гривень на забезпечення твердим 

паливом (дровами), інформують "Вікна". 

Щодо інших категорій одержувачів допомоги, то їх перелік і 

максимальні розміри допомоги не змінилися… 
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*** 

25.08.2022  

Шостка.INFO 

https://shostka.info/shostkanews/na-sumshhyni-zareyestrovano-ponad-9-

tys-pereselentsiv-z-inshyh-oblastej-golova-sumskoyi-ova/ 

На Сумщині зареєстровано понад 9 тис. переселенців з інших 

областей, — голова Сумської ОВА 

З початком війни 24 лютого у Сумській області зареєстровано        понад  

9 тис. переселенців з інших областей і ще стільки ж людей переїхало у межах 

області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький на 

пресконференції 24 серпня. 

“Наші військові працюють над тим, щоб відтіснити ворога далі від 

нашого кордону і в основному це їм вдається. Але, на жаль, ми в області маємо 

з 24 лютого вже понад 9 тис. внутрішньо переміщених осіб, які отримала 

Сумщина, коли до нас переїхали з інших регіонів люди і приблизно така сама 

кількість людей переїхала в межах області з тих прикордонних територій, 

які сьогодні обстрілюються, які мають статус зони бойових дій”, — зазначив 

голова Сумської ОВА. 
За інформацією військової адміністрації, з 2014 року в області було 

зареєстровано 56 тисяч внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

25.08.2022  

Vgorode.ua 

https://zp.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1217455-pereselentsi-z-

enerhodara-mozhut-zhiti-bezkoshtovno-u-dvokh-mistakh-ukrajini 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ З ЕНЕРГОДАРА МОЖУТЬ ЖИТИ БЕЗКОШТОВНО 

У ДВОХ МІСТАХ УКРАЇНИ  

Міста-супутники українських атомних електростанцій Вараш і Нетішин 

пропонують безкоштовне проживання внутрішньо переміщеним особам 

(ВПО) з Енергодара.  

Міський голова міста Вараш (Рівненська область) Олександр Мензул 
повідомив, що є можливість відвести під проживання енергодарців окреме 

приміщення, яке може послужити повноцінним прихистком для родин з 

Енергодара. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов. 

Крім того, розглядається можливість щодо придбання та розташування 

на його території модульних будиночків.  
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Щодо Нетішина (Хмельниччина), то пошук придатних для проживання 

приміщень ще триває. Можливості міста в цьому дещо обмежені, але 

попередньо відомо, що десять енергодарських родин Нетішин готовий буде 

прийняти.  

Але ці приміщення (за принципом гуртожитку коридорного типу) 

потребуватимуть облаштування. Тому про терміни іх готовності повідомлять 

додатково – після узгодження всіх організаційних питань.  

- Це ж стосується і контактних телефонів для попередньої заявки на 

проживання родин, які приймуть рішення їхати до міст-супутників. 

Опублікуємо на телеграм-каналі, коли всі питання будуть погоджені 

остаточно. Тобто, коли і куди вже можна їхати та з ким комунікувати – ми 

надамо інформацію окремо, – написав Орлов… 

 

*** 

25.08.2022  

Волинь Online 

https://volynonline.com/u-novovolynsku-oblashtuvaly-dytyachyj-prostir-

dlya-pereselencziv/ 

У НОВОВОЛИНСЬКУ ОБЛАШТУВАЛИ ДИТЯЧИЙ ПРОСТІР ДЛЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» допоміг в облаштуванні дитячого 

простору для евакуйованих сімей, які мешкають у гуртожитках 

Нововолинського центру професійно-технічної освіти, забезпечив їх 

побутовою технікою. 

Про це повідомляють на сторінці Нововолинського центру 

професійно-технічної освіти у «Фейсбук»13. 
«Сьогодні його представники відвідали внутрішньо переміщених осіб, 

щоб переконатись, що мешканці відчувають комфорт і підтримку. 

Головна мета фонду – щасливі спогади малечі про дитинство, 

незважаючи на жахливі обставини воєнного часу», – йдеться у повідомленні. 

 

*** 

25.08.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/misto/vinnytskyy-tsentr-harmoniya-teper 

Вінницький центр «Гармонія» тепер опікуватиметься й 

переселенцями 

Комплексна підтримка переселенців, створення належних умов для 

їхньої адаптації та інтеграції у життя Вінницької територіальної громади – 

серед ключових завдань міської ради. Черговим кроком на цьому шляху стало 
                                                           
13 Див.:   
https://www.facebook.com/novcpto/posts/pfbid02sr178nRLYBuwHjMGJ5mU4AFqpGchjEx56mMKHsPnjaqFVMbz
eDfgobvjcbx7frRvl     
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включення людей з інвалідністю із числа внутрішньо переміщених осіб у 

діяльність комунального закладу «Міський центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» 

імені Раїси Панасюк». 

Єдиною умовою для цього є обов'язкове перебування на обліку в 

департаменті соціальної політики. Рішення про внесення відповідних змін 

до Положення Центру ухвалили сьогодні у сесійній залі. 

Серед переселенців, які приїздять до Вінниці, є й люди з інвалідністю, 

важливо, щоб вони отримували необхідну допомогу.  

Як розповіла директорка департаменту соціальної політики міської 

ради Валентина Войткова, вони можуть звернутись у Вінницький міський 

центр «Гармонія», де опікуються дітьми та молоддю з інвалідністю з 

порушенням опорно-рухового апарату та центральної та периферичної 

нервової системи, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи 

ризику щодо отримання інвалідності. 

Серед основних завдань Центру – надання клієнтам та членам їх 

сімей/законним представникам соціальних послуг, послуг із комплексної 

реабілітації:  

соціальної,  

психологічної,  

психолого-педагогічної,  

ранньої реабілітації дітей з інвалідністю  

послуги раннього втручання.  

У Центрі також сприяють участі своїх клієнтів у творчій, культурній, 

спортивній та інших сферах громадсько-корисної діяльності. 

Люди з інвалідністю з-поміж ВПО у Центрі можуть безкоштовно 

отримати інвалідний візок – спеціалісти допоможуть підібрати саме той, який 

є необхідним. Адже часто, тікаючи від війни, немає можливості взяти з собою 

візок.  

Служба перевезення 

Можуть переселенці скористатись й послугою служби перевезення 

людей на візках, яку можна замовити за телефоном  067-43-000-62. 

У Центрі продовжують опікуватись вінничанами, які перебувають на 

обліку. Серед іншого тут надають консультації психолога, логопеда, 

соціальних педагогів. Фахівці проводять лікувальну фізкультуру та масажі 

тощо. Щодня служба перевезення людей на візках, яка діє при Центрі, 

доставляє людей до лікарень, місць проживання, вокзалів тощо. 

Прокат засобів реабілітації 

При Територіальному центрі соціального обслуговування діє пункт 

прокату засобів реабілітації. Тут можна взяти у користування ходунки, 

інвалідні візки тощо. Для цього потрібно мати довідку від лікаря, що саме 

такий засіб реабілітації необхідний людині. Цим пунктом можуть 

скористатись і переселенці, у такому випадку, вони повинні ще мати довідку 

ВПО. 
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 Детальну інформацію щодо пункту прокату можна дізнатися за 

телефоном: 67-05-97… 

 

*** 

26.08.2022 

Рівненські новини 

https://www.rivnenews.com.ua/2022/08/26/zahalom-na-sohodni-na-

rivnenshchyni-na-postiine-prozhyvannia-zalyshylysia-49133-pereselentsi/ 

Загалом на сьогодні на Рівненщині на постійне проживання 

залишилися 49133 переселенці 

Центральні та західні області України мають подбати про додаткові 

місця для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Адже очікується, що до 

опалювального сезону вони прийматимуть понад 500 тисяч осіб, які 

підлягають обов’язковій евакуації. Водночас вже зараз обласні військові 

адміністрації повинні надати інформацію щодо потреб, щоб забезпечити 

місця проживання переселенців необхідним. 

Про це йшлося на селекторній нараді під керівництвом Віце-прем’єр-

міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України Ірини Верещук. 

Від Рівненщини участь у заході взяли заступниця голова ОВА 

Людмила Шатковська та директорка департаменту соціальної політики 

ОДА Роза Слободенюк. 

Загалом на сьогодні в області на постійне проживання залишилися 49133 

переселенці. Водночас на Рівненщині постійно моніторять кількість місць для 

розміщення ВПО. Враховують як наявні вільні, так і ті, які, за потреби, можна 

облаштувати. 

Тим часом із початку повномасштабної війни внутрішньо переміщених 

осіб безкоштовно поселяють, зокрема, у гуртожитках, готелях, закладах 

оздоровлення, базах відпочинку, санаторіях, закладах фізичної культури та 

спорту, лікарнях, дитсадках. 

«Загалом на сьогодні на Рівненщині для розміщення внутрішньо 

переміщених осіб передбачено 189 об’єктів. Загалом налічується 5432 вільних 

місць. Тим часом, за оперативною інформацією, в області є 40 закладів освіти, 

де навчання відбуватиметься дистанційно, отже, тут є можливість розмістити 

переселенців», – підсумувала Людмила Шатковська. 

  

*** 

26.08.2022 

Сфера-ТВ 

https://sfera-tv.com.ua/news/dlya-dopomohi-pereselentsyam-rivnenska-

ova-spivpratsyue-iz-blahodiynimi-fondami-88170 

 Для допомоги переселенцям Рівненська ОВА співпрацює із 

благодійними фондами 
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Про допомогу для переселенців, вразливих категорій мешканців 

Рівненщини йшлося під час зустрічі із представниками благодійних фондів 

та ГО області. До зустрічі долучилися представники іноземної делегації з 

координації Офісу ООН. 

«Нині Рівненщина стала прихистком для майже 50 тисяч ВПО, з 

початом осені область очікує нову хвилю переселенців. Усі разом ми повинні 

об’єднатися для більшої співпраці на всіх рівнях», - зазначила начальниця 

управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 

ОДА Ольга Ютовець. 

Благодійні організації та фонди, які допомагають переселенцям на 

Рівненщині, здебільшого, проводять консультації та супроводи, вирішують 

питання із втратою документів. Також організовують роздачу продуктових 

пакетів, засобів гігієни та миючих засобів. Громадські організації навчають 

створювати власні бізнеси, допомагають в оформленні грошових допомог 

тощо. 

«Багато в чому якість нашої роботи залежить від активності керівників 

закладів, де розміщені переселенці. Тому, не бійтеся звертатися до нас. При 

цьому треба чітко формувати потреби для ВПО. Також, звісно важлива 

співпраця і з органами влади», - зазначила координаторка офісу БФ «Рокада» 

Вікторія Костюк. 

За словами директорки Департаменту соціальної політики 

Рівненської ОДА Рози Слободенюк по кожному об’єкту Рівненщини, де 

проживають переселенці, сформований список потреб. Тому благодійні фонди 

чи організації можуть звертатися до них, аби допомога була дійсно потрібною 

та актуальною. 

 

*** 

26.08.2022  

Новини Закарпаття 

https://transkarpatia.net/transcarpathia/social/159861-na-zakarpatti-

shukajut-prihistok-vimusheni-pereselenci-iz-donechchini.html 

На Закарпатті шукають прихисток вимушені переселенці із 

Донеччини 

… 26 серпня, керуюча справами і депутатка Закарпатської обласної 

ради Мирослава Ливч провела робочу зустріч із заступником міського 

голови Покровської міської ради Донецької області Олегом Флоровим та 

начальником відділу з питань розвитку приєднаних територій міськради 

Оленою Носач. 

Метою візиту представників Донеччини є налагодження контактів та 

пошук житла для переселенців, які змушені будуть виїхати із міста у 

зв’язку із російською агресією. Наразі потрібно евакуювати понад 20 тисяч 

людей. Посадовці розповіли, що бюджет міста «просів» на 40%, багато коштів 
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спрямовуються на оборонні заходи. Взимку у місті буде надзвичайно важко 

проживати, адже уже наявні проблеми із газо-, водо,- та електропостачанням. 

Мирослава Ливч розповіла про те, як закарпатська влада врегульовує 

питання із розміщення переселенців, створення комфортних умов для 

проживання, а також у яких громадах є така можливість. Зокрема вона 

зауважила, що у Виноградівському геріатричному пансіонаті уже знайшли 

прихисток вимушено переміщені особи із інвалідністю із міста Покровська. 

У ході розмови Мирослава Михайлівна надала контакти голів громад 

краю, окремим із них особисто зателефонувала та попросила про допомогу 

гостям із Донеччини. 

Посадовці Із Покровська розповіли про своє чудове місто, про те, що 

саме тут певний час проживав композитор Микола Леонтович та створив свою 

славетну пісню «Щедрик». Насамкінець гості подякували за теплий прийом та 

вручили пам’ятні подарунки. 

Довідково: 

Покровськ розміщений у західній частині Донецької області, тому його 

називають «західними воротами Донбасу», Населення — 63 тис. осіб. 

Пресслужба Закарпатської обласної ради 

 

*** 

26.08.2022  

Моя Вінниця 

https://www.myvin.com.ua/news/16389-na-vinnychchyni-miskii-hromadi-

peredano-bezkhaziaini-budynky-iaki-mozhna-vykorystaty-iak-zhytlo-dlia-

potrebuiuchykh 

На Вінниччині міській громаді передано безхазяйні будинки, які 

можна використати як житло для потребуючих 

Ямпільським районним судом Вінницької області задоволено заяви 

Могилів-Подільської окружної прокуратури про передачу у комунальну 

власність Ямпільської міської ради два будинки садибного типу з 

господарськими будівлями і спорудами загальною площею 152 м² вартістю 

880 тис. грн. 

Про це повідомляє14 пресслужба Вінницької обласної прокуратури. 

Установлено, що садиби кілька років перебували на обліку як безхазяйне 

нерухоме майно, але орган місцевого самоврядування не вжив заходів щодо 

передачі їх у комунальну власність. 

З огляду на те, що перебування такого майна у безхазяйному стані 

тривалий час сприяє його руйнуванню та приведенню у непридатний до 

використання стан, прокуратура в інтересах громади звернулася з 

відповідними заявами до суду. 

                                                           
14 Див.:  https://vin.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=318656  
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Суд задовольнив позови прокурора, відтак після набуття рішенням 

законної сили вживатимуться заходи щодо його реального виконання. Адже 

питання житла наразі в Україні є соціально значущим, з огляду на велику 

кількість людей, які втратили помешкання через війну та покинули регіони 

з активними бойовими діями. 

 

*** 

26.08.2022  

7 днів 

https://7dniv.rv.ua/suspilstvo/rivnenshchyna-maie-pidhotuvatysia-do-

pryyomu-novykh-pereselentsiv/ 

Рівненщина має підготуватися до прийому нових переселенців 

Рівненщина та інші західні й центральні області України мають 

забезпечити додаткові місця для розміщення внутрішньо переміщених осіб. 

Про це йшлося сьогодні на селекторній нараді під керівництвом Віце-

прем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірини Верещук. Від Рівненщини участь у 

заході взяли заступниця голова ОВА Людмила Шатковська та директорка 

департаменту соціальної політики ОДА Роза Слободенюк. 

Очікується, що до початку опалювального сезону тилові області 

приймуть понад 500 тисяч осіб, які підлягають обов’язковій евакуації. 

Нині в Рівненській області на постійне проживання залишилися 49133 

переселенці. Водночас на Рівненщині вивчають можливості для розміщення 

ВПО. Беруть до уваги вже існуючі локації, так і ті, які, за потреби, можна 

облаштувати. 

Тим часом із початку повномасштабної війни внутрішньо переміщених 

осіб безкоштовно поселяють у гуртожитках, готелях, оздоровчих закладах, 

базах відпочинку, санаторіях, закладах фізичної культури та спорту, лікарнях, 

дитсадках. 

«Загалом на сьогодні на Рівненщині для розміщення внутрішньо 

переміщених осіб відведено 189 об’єктів. Загалом налічується 5432 вільних 

місць. Тим часом, за оперативною інформацією, в області є 40 закладів освіти, 

де навчання відбуватиметься дистанційно, отже, тут також можна буде 

розмістити переселенців», – підсумувала Людмила Шатковська. 

 

*** 

26.08.2022  

Моя Вінниця 

https://www.myvin.com.ua/news/16387-dytiachyi-budynok-simeinoho-

typu-iakyi-pereikhav-do-vinnytsi-iz-kurakhovoho-donetskoi-oblasti-otrymav-

novu-oseliu 
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Дитячий будинок сімейного типу, який переїхав до Вінниці із 

Курахового Донецької області, отримав нову оселю 

… 25 серпня, стало щасливим для дитячого будинку сімейного типу із 

міста Курахове Донецької області. Цього дня із гуртожитку у Вінниці, де 

мешкала останні 3 місяці, велика родина переїжджала до просторої оселі в смт. 

Сутиски. Знайти та облаштувати нове житло для неї стало спільною справою 

для всієї громади Вінницької області. На ініціативу працівників Служби у 

справах дітей Вінницької міської ради з готовністю відгукнулись їхні колеги 

із обласної військової адміністрації. Естафету допомоги радо підхопили, 

зокрема Міжнародний благодійний фонд «Партнерство кожній дитині» 

ЮНІСЕФ, Благодійний фонд «Україна в наших серцях», громадські 

волонтерські організації, Сутиська селищна рада, Вінницький міський 

центр соціальних служб. 

Подружжя Віктора та Віти Вєтряк евакуювалося з міста Курахове 

Донецької області у квітні, коли поблизу їхньої новенької оселі не вщухали 

обстріли. Взяли із собою лише найдорожче – своїх діточок. А їх у пари 

дев’ятеро – двійко біологічних та семеро прийомних. Подалі від війни з 

родиною виїхала й матір батька-вихователя. Ось так у 

дванадцятьох…вирушили у далеку дорогу. Спочатку для проживання 

зупинились у Гавришівці, а згодом переїхали до Вінниці. Глава сімейства 

каже, що всюди їх зустрічали з відкритим серцем. 

«…, - ділиться враженнями Віктор Вєтряк.- Коли ми приїхали в 

Гавришівку, у нас були рюкзачки, речі, в які були одягнені, і ще трохи на 

перевдягання, але зовсім не було їжі . Того ж вечора продуктів принесли на 

два тижні напевно. Люди зносили все: починаючи від закруток і закінчуючи 

свіжим м’ясом. Так само було й у Вінниці. Буквально в перший тиждень до 

нас приїхали представники Спілки рибалок, які продовжують опікуватися 

нами до сьогодні. Допомагають не тільки з харчуванням, а й побутовою 

технікою». 

Батько-вихователь вдячний Вінниці також за допомогу у відновленні 

та оформленні документів для їхньої сьомої прийомної дитини… 

Чоловік може розповідати годинами про кожного з вихованців, ті ж 

поділилися одним зі своїх заповітних бажань – зібратися разом за великим 

обіднім столом. Останнім часом такої можливості не було, оскільки в 

гуртожитку мешкали у кімнатах по-четверо на різних поверхах. Щоб бажання 

дітей здійснилося, необхідно було подбати про новий дім. 

«Нажаль, знайти таке житло у Вінниці дуже важко, тому ми звернулися 

по допомогу до обласної Служби у справах дітей, а для облаштування даного 

будинку практично до всієї вінницької громади. Я хочу сказати дуже велике 

спасибі нашим мешканцям, бо на таку віддачу, таке тепло, яке відчули наші 

батьки-вихователі, навіть ми не сподівалися. На даний час у сім’ї є все 

необхідне для того, щоб жити та виховувати дітей, а завдяки зусиллям 

департаменту соціальної політики міської ради батьки-вихователі 

отримали державні соціальні виплати на своїх вихованців у повному обсязі», 
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- зазначила заступниця начальника Служби у справах дітей Вінницької 

міської ради Наталія Манзюк. 
Цій родині ще й неабияк поталанило, адже вона справлятиме новосілля 

в приміщенні, яке зводилось у Сутисках спеціально для дитячого будинку 

сімейного типу за кошти державної субвенції. 

«Воно величезне, там є дуже багато кімнат. На таку родину воно 

абсолютно підходить. Ще на сьогодні не все облаштовано так, як би ми хотіли, 

- доїжджають кухня, шафи, - але умови тут набагато кращі. Думаю до 1 вересня 

діти матимуть можливість піти до школи, стати на облік в лікарню, і далі 

абсолютно нормально жити. Сутиська сільська рада візьме їх під свою 

опіку», - розповіла начальниця Служби у справах дітей обласної військової 

адміністрації Тетяна Дорош. 

Всього від початку великої війни до Вінницької міської територіальної 

громади переїхали 2 дитячих будинки сімейного типу та 5 прийомних 

сімей. Наразі фахівці Служби у справах дітей ВМР шукають дім іще для 

однієї родини, в якій також проживають 12 осіб. 

 

 

Міжнародні та вітчизняні державні чи недержавні 

организації 
 

 

20.08.2022   

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=u-kropyvnytskomu-lideriv-hromad-

navchaly-tsyfrovomu-blohinhu-ta-vidnovlennyu-za-dopomohoyu-art-praktyk 

У Кропивницькому лідерів громад навчали цифровому блогінгу та 

відновленню за допомогою арт-практик 

Додано: Вікторія Поліщук 

У Кропивницькому в рамках проєкту «Програма з адвокації 

громадської безпеки під час війни для лідерів громад» пройшли дві 

чотириденні школи-тренінги «Цифровий блогінг та громадська безпека у 

воєнний час» та «Відновлення за програмою навчання арт/драма-терапії 

під час війни». Участь в школах брали представники та представниці 

громадських організацій, благодійних фондів, освітянської, бібліотечної 

спільноти, волонтери, активна молодь, внутрішньо переміщених особи з 

Кіровоградської та Черкаської областей. 

Проєкт «Програма з адвокації громадської безпеки під час війни для 

лідерів громад» реалізовує ГО «Фундація прав людини» за підтримки 

Чорноморського фонду регіонального співробітництва (The Black Sea Trust 

for Regional Cooperation). Регіональними партнерами в Кропивницькому є 

громадська організація «Агенція сталого розвитку “Хмарочос”», яка й 
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займалася організацією шкіл-тренінгів. Навчання проходили у 

волонтерському креативному просторі «Атмосфера Мир2.0.». 

«Були емоції, були сльози, був сміх та було дуже багато щирого 

спілкування, адже внутрішні стани потрібно пережити і часто оголити. Кожен 

прийшов на школу зі своїм досвідом останніх п’яти місяців, для більшості це 

був перший живий навчальний захід та вихід зі своєї особистої “безпечної 

зони”. Кожна тема мала відгук, практика сходилася з емоційністю, все 

оберталося навколо  першонеобхідної безпеки – фізичної, психологічної, 

колективної», – організатори шкіл. 

Програма школи «Цифровий блогінг та громадська безпека у воєнний 

час» передбачала максимум корисних тем та практики для створення блог-

проєктів різного формату на тему громадської безпеки. На початку школи 

учасники зустрілися з Миколою Сульжуком, капітаном поліції, 

представником Управління дотримання прав людини Національної поліції 

України, говорили про те, що таке громадська безпека, про роль громади в 

посиленні безпеки, блогінг як інструмент адвокації громадської безпеки, 

Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” та 2250 “Молодь, 

Мир і Безпека”, а також про реалізацію Цілей сталого розвитку. Модерувала 

зустріч та давала експертні коментарі Ірина Ткаченко – директорка ГО 

“Агенції сталого розвитку «Хмарочос»”,  експертка з онлайн-

інструментів та розробки проєктів соціальної дії. 

Будь-яка проблема громадської безпеки, подана у форматі історії, стає 

ближчою, зрозумілою, пам᾽ятною, відтак вона краще піддається осмисленню 

і розв᾽язанню. Як розкривати важливі теми за допомогою сторітелінгу 

учасники та учасниці навчалися в експертки з креативного письма, 

кандидатки філологічних наук – Наталі Фенько. Завдяки вмінню 

креативного письма можна висвітлювати складні та важливі теми, викликати 

необхідну емоцію, підштовхнути, допомогти. Також говорили про цифрову 

безпеку, стандарти журналістики для блогерів, яких варто дотримуватися та 

рецепти успішного оформлення сторінок у соціальних мережах. 

«На тренінгу відбувся не просто діалог учасників із Черкас і 

Кропивницького, а справжній обмін енергією протистояння, натхнення, 

осяяння тощо. Багато говорили про силу слова, співпричетність і довіру. 

Історії писалися різні, веселі й сумні, про сьогодення і минувшину, про 

буденне й вічне. Але попри біль і втому, які контрапунктом виникали в них, 

кожна історія була про переможну силу життя», – Наталя Фенько. 

З Кирилом Поліщуком, журналістом, радіоведучим, автором 

аудіопроектів, опановували особливий вид блогінгу – подкасти. Те, що на 

перший погляд може здатися надто складним, насправді може стати 

прекрасним інструментом для розкриття суспільно важливих тем. Аудіоблог – 

це вміння розкрити ідею/тему за допомогою слів, тембру та інтонації, 

можливість вплинути на слухача та передати необхідну емоцію. Говорили про 

те, як будувати драматургію подкастів, шукати нестандартні формати та 

збільшувати аудиторію, розглядали платформи для створення подкастів. Під 
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час практичної частини учасники та учасниці генерували теми можливих 

подкастів про громадську безпеку та встигли створити їхні прототипи. 

Говорити про громадську безпеку можна різними способами. Як показує 

досвід, найкраще сприймається будь-яка непроста тема, якщо опановувати її в 

ігровій формі. Під час ігрофікаційного нетворкінгу в рамках школи учасники 

та учасниці опановували можливості антидискримінаційної гри «Бути 

жінкою» та навчальну гру для молоді з вивчення соціальних прав через освіту 

з прав людини «Країна Гідності» разом з майстринями ігор Іриною 

Ткаченко, Анною Ліщиною та Вікторією Поліщук. 

Завершили першу школу рекомендаціями практичних інструментів, які 

можуть знадобитися для створення блогових проєктів. Познайомили 

учасників та учасниць з  онлайновим інструментом для створення дизайнів 

Canva, зокрема показали, як оформлювати обкладинки для подкастів для 

різних платформ. Розповіли про особливості використання YouTube для 

блогінгу, його закономірності та неписані «закони». Та продемонстрували 

можливості використання інструменту для стрімів та інтерв’ю – Stream Yard. 

Друга школа-тренінг «Відновлення за програмою навчання 

арт/драма-терапії під час війни» – це чотири дні арт-терапевтичних методик, 

креативних практик, наповнення сенсами та генерування ідей. Для учасників 

та учасниць важливо було не просто відновитися за допомогою мистецтва, а й 

продумати використання арту для посилення громадської безпеки та 

миробудування в громаді. Програма школи була насичена різними арт-

терапевтичними техніками, майстрами та майстринями з мистецьким досвідом 

та дієвими практиками. 

У другій школі брали участь учасники та учасниці з Кропивницького, 

переселенці з Харкова, які зараз проживають у Кропивницькому, 

представники громадських організацій, благодійних фондів, активісти з 

Черкас та Чигирина. Ірина Ткаченко, організаторка та директорка 

«Агенції сталого розвитку “Хмарочос”», та Андрій Рибалка, керівник 

проєкту, презентували проєкт «Програма з адвокації громадської безпеки під 

час війни для лідерів громад», в рамках якого відбувається школа. Пані Ірина 

познайомила з метою та програмою заходу, розповіла про взаємодію блогінгу 

та арту, як інструментів адвокації та посилення громадської безпеки. А під час 

креативної групової роботи учасники та учасниці візуалізували своє бачення 

безпеки та генерували ідеї, завдяки яким цю безпеку можна реалізувати та 

посилити. 

Розпочалося навчання з Арт-терапії, як методу відновлення в умовах 

кризи та війни та методик соціального згуртування разом з Варварою 

Діордієвою, засновницею творчого простору «Амелі-квіти з ароматом 

кави». Варвара познайомила з різноманіттям та особливостями технік, а 

присутні малювали арт-терапевтичні та медитаційні мандали. 

Продовжили навчання Фототерапією з Мирославою Липою, 

фотографинею, авторкою соціальних фотопроєктів. Можливості та роль 

візуального мистецтва у впливі на спільноту, особливо в соцмережах, 
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насправді неосяжні. Крім того, що зображення – швидкий метод передачі 

інформації, він є ще й максимально універсальним. Мирослава розповіла про 

головні правила фотографії, який вплив мають фото під час війни, та як за 

допомогою фотографії донести необхідну ідею та викликати необхідну 

емоцію. Показала соціальні фотопроєкти, які втілювала до війни, та які 

реалізувала вже під час. Під час практичної частини учасники та учасниці 

спробували себе в ролі фотографів, шукали влучні кадри, які б несли певну 

ідею. 

Анна Ліщина, засновниця творчого проєкту «Валіза Див», учасниця 

проєкту «Амбасадори безпеки»,  познайомила з дієвими безпековими 

локальними практиками та провела майстерню виготовлення світловідбивних 

екосумок. Головним в таких майстернях є створення безпекового елемента для 

себе чи своїх близьких.  Потім учасники та учасниці заглибилися в терапію 

через фарби та емоції, створюючи неповторні картини у техніці флюід-арту 

разом з арт-майстринню Мар’яною Мазур. Для створення картини у техніці 

флюід-арт не потрібно володіти вміннями образотворчого мистецтва, 

особливість його у вмінні відкриватися самому собі. 

Під час школи учасники та учасниці опановували Драматерапією разом 

з актором та режисером театру малих форм «Муніципальний театр 

сатири» – Романом Бутовським. Говорили про те, як використовувати 

методику задля відновлення та соціального згуртування та як «зіграні» емоції 

впливають на реальне самопочуття людини. 

Знайомилися з Етнотерапією як методом соціального згуртування, а 

саме створенням екоторбинки у техніці вибійки. Про техніку та як це 

мистецтво об’єднує навколо себе, терапевтичні властивості та ментальний 

зв’язок, розповідав Костянтин Данильченко, автор творчої майстерні 

«Будяк кучерявий». А потім всі присутні створювали екоторбинки зі своїм 

унікальним орнаментом… 

В останній день школи багато говорили про мистецтво відеопоезії. 

Кирило Поліщук, автор проєкту «Відеопоетичний діалог культур», 
продемонстрував синергію поезії, відеоряду та музики. Це особливе 

мистецтво, яке не має чітких правил і все залежить лише від ідеї та бачення 

автора. Під час практичної частини учасники та учасниці спільно записали 

відеодекламацію поезії Ліни Костенко «Крила», яку можна переглянути за 

https://www.facebook.com/2025171881061814/videos/784796835996319 
Наступними компонентами програми будуть дві офлайн-семінари з 

розробки інформаційно-адвокаційних кампаній у вересні та 10 блог-арт-кафе 

у жовтні-листопаді у цільових громадах проєкту. 

Проєкт «Програма з адвокації громадської безпеки під час війни для 

лідерів громад» реалізовує ГО «Фундація прав людини» за підтримки 

Чорноморського фонду регіонального співробітництва (The Black Sea Trust 

for Regional Cooperation). Регіональні партнери проєкту: ГО «Агенція 

сталого розвитку “Хмарочос”» (м.Кропивницький), БО «МБФ 

“Небайдужі”» (м.Черкаси). 
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21.08.2022   

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=vpo-z-invalidnistyu-otrymayut-

bezkoshtovnu-pravovu-dopomohu-v-dnipropetrovskij-oblasti 

ВПО з інвалідністю отримають безкоштовну правову допомогу в 

Дніпропетровській області 

Громадська організація  “Фонд підтримки демократичних ініціатив 

Придніпров’я» за підтримки ПРООН та Європейського Союзу розпочинає 

ініціативу «Правова допомога для осіб з інвалідністю з числа ВПО». 

ВПО з інвалідністю з міст Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь зможуть 

отримати консультації з таких питань: 

- отримати і відновити документи; 

- поновити і призначити соціальні виплати; 

- відновлення порушених трудових прав; 

- податкові питання; 

- кредити; 

- оформлення статусу ВПО, біженця. 

Записатись на консультації до юристів ініціативи можна за телефоном 

гарячої лінії та онлайн на сторінці організації: 

+380 96 155 27 26 

https://www.facebook.com/fpdip 

Проєкт впроваджується  ГО “Фонд підтримки демократичних 

ініціатив Придніпров’я”  у рамках проєкту ПРООН “ЄС за діалог: 

Зміцнення стійкості України для реагування на нагальні потреби 

центральної і місцевої влади, а також населення, що постраждало в 

наслідок війни” за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС). 

 

*** 

21.08.2022   

Facebook 

Фонд громади "Подільська громада" 
https://www.facebook.com/podilska.hromada/posts/pfbid02o1Ytf6czeQP2PFcCyfrDB7i2gdTyi4vajpZLy6xqwxubMrySQy7atZjtshqy

eduBl?__cft__[0]=AZXxaHJWNNUnuXrjr0fdxav5J7mbOHJygCDBO7uKjpB6MAVf18190uoiqZvdkwD4t-

TyZelef7wg7GE0Ke6avqT8rUTnni6CDQQlLY_vmH2YtRHOCFirGadfTXErIsWYKBDiv5pMhTFHuzadlcPlwlQuq7b0f1JvhBsRfvHn_I-

6YhAy5Cmtzya72oPm2o4APDgbsPKHqhFg1F0jP8lrtr7v7IrscSLOrLs2_8vKFw4su9ZHY_9dlziDae3tKX-wOTw&__tn__=%2CO%2CP-R 

… 

Складно сказати, скількох людей, яких професій і статусів об’єднав наш 

гуманітарний фронт, але ми вдячні кожному та кожній, хто знаходить ресурс, 

можливості, часто жертвуючи часом на дітей, близьких і підтримує тих, хто 

потребує допомоги. 

Так живуть і працюють волонтер(к)и Городківської громади, яка 

прихистила 380 внутрішньо переміщених осіб, передусім жінок з дітьми та 
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літніх людей. Волонтер(к)и звернулися до Фонду громади «Подільська 

громада» щодо отримання гуманітарної допомоги, зокрема продуктів 

харчування для підтримки нових жителів своєї ТГ. Ми колективні звернення 

не оминаємо увагою, бо коли просить громада –це означає, що потреба 

колосальна. 

Дякуємо усім небайдужим, котрі допомагають і підтримують. 

Разом ми можемо реалізувати гарні справи і примножити світлі вчинки. 

Все буде Україна 

 

*** 

22.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/mizhnarodna-neuriadova-khrystyianska-

orhanizatsiia-medair-nadala-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-liudei-pobutovu-

tekhniku 

Міжнародна неурядова християнська організація «Medair» надала 

для внутрішньо переміщених людей побутову техніку 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

…на Івано-Франківщину завітали представники Міжнародної 

неурядової християнської організації «Medair». Для внутрішньо 

переміщених людей, корті проживають в області, вони привезли побутову 

техніку, зокрема, холодильники, пральні машинки, мікрохвильові печі тощо. 

Заступник голови обласної державної адміністрації Віталій 

Ільчишин подякував благодійникам за надану гуманітарну допомогу і 

зазначив, що дана техніка буде передана закладам, в яких проживатимуть 

люди, котрі постраждали від війни. 

«Ми щиро вдячні міжнародним організаціям, які не стоять осторонь 

проблем українців і допомагають внутрішньо переміщеним людям у 

забезпеченні належних умов проживання, - підкреслив Віталій Ільчишин. – 

За підтримки міжнародних донорів ми ремонтуємо заклади соціальної сфери, 

освіти, охорони здоров’я, де плануємо заселити людей, котрі прибули до нас 

з інших регіонів. Опісля завершення усіх ремонтних робіт, заклади будуть 

оснащені побутовою технікою, щоб внутрішньо переміщені люди змогли 

проживати у комфортних умовах». 

За його словами операційної координаторки «Medair» в Івано-

Франківській області Елени Уоррен, дана допомога була організована та 

придбана у рамках проєкту World Vision. Окрім того, організація «Medair» 

забезпечує внутрішньо переміщених людей шелтер-комплектами, засобами 

гігієни, кеш-допомогою тощо. 

Варто додати, що крім нашої області, благодійники мають свої 

представництва у Тернополі, Хмельницькому, Вінниці та Києві. 
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22.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/v-odnomu-iz-hurtozhytkiv-burshtyna-

oblashtuvaly-7-kimnat-dlia-dovhotryvaloho-prozhyvannia-pereselentsiv 

В одному із гуртожитків Бурштина облаштували 7 кімнат для 

довготривалого проживання переселенців 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

… заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко відвідала  один із навчальних закладів  у  місті Бурштин, в гуртожитку  

якого від початку повномасштабної збройної агресії проживали понад  80 

внутрішньо переміщених людей.  На сьогодні тут розмістилися  44  ВПО,  з 

них 17 - діти. Для переселенців органи влади спільно з волонтерами, 

благодійниками забезпечили харчування і усе необхідне для комфортного 

проживання  і задоволення потреб ВПО. 

За словами Людмили Сірко, в області  є майже 300 людей, котрих 

потрібно переселити із закладів освіти до  1 вересня. Тому  влада  активно 

працює із зарубіжними донорами над впровадженням проєктів, спрямованих 

на підготовку  приміщень для довготермінового проживання.    

«Сьогодні у цьому гуртожитку  ми облаштували  7 кімнат для 

проживання переселенців, що дозволить розмістити тут понад 20  людей. Це 

яскравий приклад як благодійна організація у співпраці з владою допомагає 

створити необхідні умови для постраждалих від війни. У співфінансуванні з 

фундацією Дім Рональда МакДональда, яка виділила понад 100 тисяч 

гривень, ми  виготовили та закупили  шафи, ліжка, тумбочки, столи, стільці, 

матраци.  Обласна військова адміністрація постійно обумовлює фінансові 

потреби з гуманітарними партнерами. Для цього визначено 98 об’єктів, 26 з 

яких уже увійшли до різного роду проєктів і незабаром там будуть проживати 

наші співгромадяни», - розповіла  Людмила Сірко. 

Додамо, що загальна вартість  проєкту з виготовлення меблів для ВПО  

на цьому об’єкті  склала  147 тисяч гривень.  Загалом за сприяння 

міжнародних донорів на Прикарпатті  активно проводяться роботи з 

реконструкції будівель, капітальні та поточні ремонти приміщень для 

тривалого перебування внутрішньо переміщених людей.   

 

 

 

 

*** 
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Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

https://redcross.org.ua/news/2022/08/35788/ 

300 СІМЕЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ОТРИМАЛИ 

ДОПОМОГУ ПО ВАУЧЕРНІЙ ПРОГРАМІ У ВИШГОРОДІ 

Впродовж двох місяців волонтери і співробітники Товариства 

Червоного Хреста України видали продуктових ваучерів на загальну суму 

один мільйон дев’ятсот вісімдесят тисяч гривень для покупки родинами, які 

виїхали з місць обстрілів, найнеобхідніших речей, продуктів харчування та 

засобів особистої гігієни у мережі супермаркетів «Сільпо». 

Ваучерна програма реалізовувалася за підтримки Австрійського 

Червоного Хреста. 

 

*** 

22.08.2022  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

https://redcross.org.ua/news/2022/08/36145/ 

У БІЛІЙ ЦЕРКВІ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ УКРАЇНИ ПРОВІВ 

СІМЕЙНИЙ ТАБІР ДЛЯ ПІДТРИМКИ РОДИН, ЯКІ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ 

ВИМУШЕНІ БУЛИ ПОКИНУТИ СВОЇ ДОМІВКИ 

Волонтери і співробітники Білоцерківської міської організації 

Товариства Червоного Хреста України організували сімейний літній табір 

«Таємничий острів» для родин внутрішньо переміщених осіб. Сім’ї з 

Херсону, Чорнобаївки, Лиману, Краматорську, Києва, Харкова та інших міст 

мають свої історії евакуації, втечі від війни та початку життя в нових, більш 

безпечних, населених пунктів України. Але всі вони об’єдналися разом на 

декілька днів у таборі, аби відпочити, поспілкуватися, повчитися корисним 

навичкам й підтримати своє психічне здоров’я. 

У програмі табору були творчі майстер-класи, у тому числі акватипія, 

сімейний квест, футбольний турнір, спортивні змагання для дітей та дорослих, 

купання в річці, готування страв на вогнищі, перегляд фільмів під відкритим 

небом та багато інших цікавих занять. Все це дозволило відволіктися хоч на 

мить родинам від пережитих подій та відчути радість і щастя. 

«Це вперше за півроку, коли я цілими днями усміхаюся!», — сказала 

одна з учасниць по завершенню табору. Це саме те, задля чого працюють наші 

волонтери команди Психосоціальної підтримки. 
 

*** 

22.08.2022  

SCM 

https://www.scm.com.ua/news/vimusheni-pereselenci-u-krivomu-rozi-ta-

vasilivci-otrimali-partiyu-gumanitarnoji-dopomogi-vid-fondu-rinata-ahmetova 
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Вимушені переселенці у Кривому Розі та Василівці отримали партію 

гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова 

Нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав для переселенців, що 

знайшли тимчасовий прихисток на Дніпропетровщині, ще одну партію 

гуманітарної допомоги. Тисяча продуктових наборів були розподілені серед 

найбільш нужденних переселенців у Кривому Розі та Василівці 

Дніпропетровської області. 

До складу переданих наборів увійшли продукти першої необхідності, а 

саме: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, 

тушковане м‘ясо, паштет і печиво. 

Загалом Фонд уже передав жителям Дніпропетровщини понад              33 

тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 

400 тисяч наборів із продуктами харчування. 

Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов — 

Порятунок життів». 

 

*** 

22.08.2022  

КримSOS 

https://krymsos.com/en/krymsos-regionalni-koordynatory-vidvidaly-253-

misczya-perebuvannya-vymushenyh-pereselencziv/ 

КримSOS: регіональні координатори відвідали 253 місця перебування 

вимушених переселенців 

Регіональні координатори КримSOS провели 253 моніторингові візити 

до місць компактного перебування (МКП) вимушених переселенців у 14 

регіонах України.  

Про це розповів співкоординатор КримSOS Денис Савченко.  

«Із червня регіональні координатори КримSOS провели 253 

моніторингові візити до 219 МКП, де тимчасово проживають вимушені 

переселенці. Ця робота допомагає  відслідковувати умови проживання людей 

в МКП, щоб спільно з державними установами та міжнародними 

організаціями вирішувати виявлені проблеми», – розповідає співкоординатор 

КримSOS Денис Савченко.  

Крім того, регіональні координатори фіксують випадки гендерно 

обумовленого насильства для подальшого їх попередження 

Візити проходять щотижня у Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, 

Львівській, Сумській, Полтавській, Тернопільській, Івано-Франківській, 

Рівненській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Київській та 

Вінницькій областях. На ці регіони поширюється проєкт КримSOS 

«Посилення спільнот ВПО в центральних та західних областях України» 

від Управління Верховного комісара у справах біженців Організації 

Об’єднаних Націй (УВКБ ООН). 
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*** 

22.08.2022  

КримSOS 

https://krymsos.com/krymsos-ponad-1407-tonn-gumanitarnoyi-dopomogy-

dostavyly-vymushenym-pereselenczyam/ 

КримSOS: Понад 1407 тонн гуманітарної допомоги доставили 

вимушеним переселенцям 

Із травня вимушеним переселенцям доставили 1407,1 тонн 

гуманітарної допомоги. Про це повідомила менеджерка в соціальній сфері 

КримSOS Ольга Шкарупа. 

«Із травня завдяки ініціативі КримSOS з компенсації витрат на 

паливо 1407,1 тонн гуманітарної допомоги було доставлено вимушеним 

переселенцям у шістьох областях України. Лише за минулий тиждень     146,4 

тонн гуманітарної допомоги доставили внутрішньо переміщеним особам», – 

розповіла Ольга Шкарупа.  

Доставкою гуманітарної допомоги в межах ініціативи КримSOS з 

компенсації витрат на паливо займаються 11 партнерських організацій. 

Вона поширюється на такі області: Київську, Житомирську, Закарпатську, 

Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку. 

Нагадуємо, що це одна з чотирьох ініціатив КримSOS в межах 

спільного проєкту з Управлінням Верховного комісара Організації 

Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Загальний бюджет 

проєкту складає 3,6 мільйонів15 гривень. 

 

*** 

22.08.2022  

КримSOS 

https://krymsos.com/krymsos-vse-bilshe-ukrayincziv-hochut-vyyihaty-z-

krymu/ 

КримSOS: все більше українців хочуть виїхати з Криму 

Все більше українців звертаються до КримSOS для отримання 

інформації щодо виїзду з тимчасово окупованого Криму. Про це розповів в 

ефірі Espreso.TV голова Правління КримSOS Олексій Тільненко.  

“Ми зараз фіксуємо досить велику кількість звернень. Наприклад, від 

наших громадян, які залишалися на території тимчасово окупованого 

півострову щодо того, як покинути територію Криму і виїхати або на 

територію України, або на територію інших країн. Для того, щоб їх, цих 

молодих людей, чоловіків не було мобілізовано в разі повномасштабної 

мобілізації в Криму і на інших окупованих територіях відповідно до лав 

збройних сил російської федерації”, – розповів Олексій Тільненко.  

                                                           
15 Див.:   https://krymsos.com/krymsos-36-miljoniv-gryven-napravlyat-na-dostavku-gumanitarnoyi-dopomogy/ 
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Наразі є два потенційні шляхи виїзду з тимчасово окупованого Криму та 

новоокупованих територій Запорізької та Херсонських областей. Перший – 

Василівка у Запорізькій області, де окупанти мають блокпости та, фактично, 

проводять фільтраційні заходи. Другий – через Керченський міст на територію 

росії, надалі – до інших держав і вже потім до України.  

“Звичайно, достатня кількість є проблемних питань відповідно до того, 

що найчастіше з такими зверненнями, про які я казав, звертаються молоді 

хлопці, у яких, у зв’язку з молодим віком, відповідно не було можливості 

оформити, наприклад, паспорти громадян України. Тобто, у них є ці 

окупаційні паспорти, свідоцтва про народження і все. Наразі можливості для 

виїзду є, я не можу сказати, що вони прямо стовідсоткові, але намагатися 

треба, бо, знаєте, краще спробувати, ніж потім опинитися з автоматом, 

воюючи проти своєї країни”, – пояснив Олексій Тільненко… 

 

*** 

22.08.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=vidbulasya-zustrich-po-kartohrafuvannyu-

potreb-vpo-lokatsiya-kyjiv 

Відбулася зустріч з картографування потреб ВПО: локація Київ 

Експерти громадської організації «Громадська ініціатива 

Луганщини» продовжують роботу по картографуванню потреб ВПО. 

Наступна зустріч відбулася в Києві за участю представників громадських 

організації, органів самоорганізації населення, волонтерів, активних 

людей, які допомагають ВПО. 

Київ також став містом, куди їхали та їдуть з Луганщини, Донеччини, 

Чернігівщини, Харківщини, Херсонщини та самої Київщини. С початку 

повномасштабного вторгнення додатково зареєстровано біля 80 тис. осіб. 

Люди, які раніше виїхали в західні області України, переїжджають жити до 

Києва. Зазначимо, що зараз у місті працює вісім локацій, де можна отримати 

допомогу (Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, 

Печерський, Подільський, Солом’янський, Святошинський  та 

Шевченківський райони). 

Учасники відмітили, що потреби та проблеми, пов’язані з допомогою 

ВПО, змінюються та трансформуються. Більшість ВПО вже визначились з 

місцем перебування, тому зараз є проблеми з орендою житла, 

працевлаштуванням. Крім того, є потреба в більш тісній комунікації між 

органами самоорганізації населення, волонтерами та ВПО. 

Такі зустрічі сприяють створенню умов реінтеграції, ресоціалізації та 

адаптації до нових умов ВПО в приймаючих громадах. Їхня скоріше, 

безболісне та ефективне включення у локальне життя залежить від 

усвідомлення спільних цілей та пріоритетів, які вони будуть розділяти у 
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своєму подальшому житті, а для цього треба ці пріоритети чітко визначити та 

окреслити у самій громаді. 

#IRF 

Захід проводиться ГО «Громадська ініціатива Луганщини» в рамках 

проєкту «Три Ре-: локація, інтеграція, соціалізація» для налагодження 

діалогу ВПО із приймаючими громадами» за підтримки  МФ «Відродження» 

(Програма «Демократична практика»).  

 

*** 

22.08.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=vid-idej-do-dij-u-bohuslavi-povnotsinno-

startuvav-navchalnyj-proekt-dlya-50-uchasnykiv-iz-riznyh-mist-ukrajiny 

«Від ідей – до дій»: у Богуславі повноцінно стартував навчальний 

проект для 50 учасників із різних міст України 

Як перетворити хобі на бізнес, що таке громадська діяльність, як 

започаткувати соціальне підприємство та які економічні та бізнес-перспективи 

є саме на Богуславщині? Перші лекції на такі теми в рамках навчального 

проекту «Від ідей – до дій» відбулися на Богуславщині минулої п’ятниці та 

суботи. Що навчилися учасники проекту та які враження від заходу отримали 

– далі у матеріалі. 

Близько 50 учасників долучилися до проекту «Від ідей – до дій», це і 

місцеві жителі Богуславської громади і внутрішньо переміщені люди, які 

приїхали на Богуславщину з різних регіонів України: Київської, Харківської, 

Херсонської, Луганської та Миколаївської областей. Перші лекції та тренінги 

протягом двох днів проходили у комплексі «Гончарі», що у селі Дибинці. 

Організатори для старту навчань запланували такі теми, як: економічна карта 

Богуславської громади, можливості і перспективи; як перетворити хобі на 

бізнес; громадська діяльність, як робота, а не волонтерство; як побудувати 

бізнес з відповідальною ідеєю та фінансові інструменти реалізації ідей. Для 

цього запросили лекторів та тренерів з різних міст України: засновниця 

ініціативи «Ба і Ді клуб» Галина Плотницька та координаторка проекту 

«Urban Space» Марта Гладка із Івано-Франківська, приватний підприємець 

з Білої Церкви Юрій Зубар, консультант з громадської участі 

Громадянської Мережі «ОПОРА» Андрій Токарський з м. Рівне та 

начальник відділу економіки Богуславської міської ради Павло Павліченко 
протягом двох днів навчань ділилися власним досвідом, знаннями, успіхами і 

фактами про не зовсім вдалі проекти. 

Декілька основних тез від наших спікерів: 

«Нам треба робити так, щоб діти не тікали в інші міста чи країни, а 

залишались і розвивали свою територію», –  начальник відділу економіки 

Богуславської міської ради Павло Павліченко. 
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«В нових реаліях життя необхідно шукати нові переваги, нові привілеї і 

нові зручності вашого бізнесу», – приватний підприємець, засновник VR-

клубу «Дайвер» Юрій Зубар. 

«Страх відповідальності – це те, що, насамперед, нам заважає рухатися 

далі. Тому, його потрібно подолати», – консультант з громадської участі 

Громадянської Мережі «ОПОРА» Андрій Токарський. 

«Основне, що має бути у соціальному підприємстві – розуміння, як ти 

вирішиш проблему, яка є у соціумі», – засновниця ініціативи «Ба і Ді клуб» 

Галина Плотницька. 

«Партнерами у соціальному підприємництві має бути соціально-

відповідальний бізнес. Компанії, які просто хочуть заробляти, на такий проект 

не погодяться», – координаторка проекту «Urban Space» Марта Гладка із 

Івано-Франківська. 

«Наразі мої очікування від проекту повністю виправдовуються. Тому 

що, нам вдалося залучити людей, які є вмотивованими і мають ідеї, які можуть 

бути актуальними в різних містах країни та спрямовані на її розвиток, в 

принципі, незалежно від регіону. У перші дні лекцій ми дізналися про моделі, 

які можуть бути, а далі маємо зрозуміти, яка з них і до якої ідеї підходить. 

Власне, будемо вчитися», – розповідає керівник проекту «Від ідей – до дій» 

Олексій Рєпік. 

Та і самі учасники налаштовані рішуче і продуктивно та впевнені, що 

відповідальність за розвиток своєї громади та країни варто брати, насамперед, 

на себе… 

Черговий тренінг для учасників проекту відбудеться вже наступної 

суботи. 

Довідково: навчальний проект «Від ідей – до дій» має на меті 

сприяння адаптації та соціальній інтеграції ВПО в регіоні та включає в 

себе навчальні модулі про те, як сформувати та реалізувати власну бізнес-

ідею, чи соціальну ініціативу, а також практичну частину з менторським 

супроводом, що допоможе втілити ці ідеї в життя. Проект реалізовується      ГО 

«Буслав Січ» у межах ініціативи «Тиха Гавань», за підтримки «Європейського 

фонду за демократію». Цей матеріал опубліковано за підтримки 

Європейського фонду за демократію (EED). Його зміст не обов’язково 

відображає офіційну позицію EED. Інформація чи погляди, висловлені у 

цьому матеріалі, є виключною відповідальністю його авторів та ГО «Буслав 

Січ». 
 

*** 

22.08.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=volonterskyj-netvorkinh-u-rozsadnyku-

aktyvisty-provely-blahodijnyj-zahid-na-pidtrymku-spetspidrozdilu-kraken 
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Волонтерський нетворкінг у “Розсаднику”: активісти провели 

благодійний захід на підтримку спецпідрозділу “KRAKEN” 

До організації та участі у події долучилося більше сотні представників 

місцевих та релокованих ініціатив, волонтерських команд, митців, бізнесів. 

Окрім можливості роззнайомитися та обговорити можливості співпраці, 

гостей заохочували до участі у благодійному фрімаркеті та акустичному 

концерті. 

Подія відбулася за ініціативи громадських об’єднань “Офіс Дій”, 

“Платформа усвідомленого споживання” та «Плато». Як зазначили 

організатори, головною метою заходу стало створення майданчика для 

живого та невимушеного спілкування між місцевими та релокованими 

ініціативами.  

“З початком війни Львів перетворився у надпотужний волонтерський 

хаб. І нам дуже хочеться, щоб представлені тут команди активістів, які і так 

працюють на спільну мету, були між собою краще знайомі та мали можливість 

працювати у синергії. Сьогоднішній захід –  наш акцент на тому, що варто 

будувати та підтримувати горизонтальні зв’язки” – зазначає 

співкоординаторка подїі Ангеліна Гусар.  

Вже вдруге задля популяризації культури свідомого споживання у 

“Розсаднику” проводять благодійний фрімаркет. Цього разу можна було 

віддати та/або придивитися собі щось цікаве з одягу, біжутерії, книжок і 

рослин. 

“Взагалі це найкращий формат з обміну речами, що я тільки зустрічала 

в своєму житті. Атмосфера, теплота, довіра, екологічність, сучасність, виступ 

музикантів, спілкування, відпочинок. Все було чудово” – поділилася 

враженнями від події учасниця з Маріуполя Наталія Гаєцька. 

Акустичний супровід події подарували соліст гурту «Фівер» з Харкова 

Артем Воробйов та виконавиця з Костянтинівки Софія Пилипенко, більш 

відома як Promsonya. 

Особливим було і частування. Окрім сезонних фруктів, цього разу у 

просторі вперше гостей пригощали пирогами із вирощеного у “Розсаднику” 

мангольду. Погодилися приготувати таке “спецзамовлення” підприємці з 

Київщини, які переїхали до Львова після повномасштабного вторгнення та 

відкрили заклад “Кііт” на вул. Руській.   

Також із організацією почастунку допомогли волонтерки “Львівської 

веганської кухні” – ініціативи, яка зародилась в перші дні повномасштабного 

вторгнення та безкоштовно годує переселенців веганською їжею, а також 

відправляє гуманітарні посилки військовим і цивільним. 

Захід був благодійним. Зібрані під час події 2626 гривень вже передано 

на виготовлення дронів, які є особистою розробкою спецпідрозділу 

“KRAKEN” з Харкова. 

Світлини – Тетяна Джафарова 

Довідка 
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Простір міського садівництва та городництва “Розсадник” 

розбудовується громадськими об’єднаннями «Плато», «Екотерра», 

«Пермакультура в Україні» за підтримки Управління екології та природних 

ресурсів Львівської міської ради, ЛКП “Зелений Львів” з квітня 2021 року. 

Стежити за анонсами заходів можна на каналі простору у Telegram16, а за 

новинами щодо його розвитку у Facebook17. 

 

*** 

22.08.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=u-dnipropetrovskij-oblasti-zapratsyuvala-

haryacha-telefonna-liniya-dlya-vpo-z-invalidnistyu-scho-postrazhdaly-vid-vijny 

У Дніпропетровській області запрацювала гаряча телефонна лінія 

для ВПО з інвалідністю, що постраждали від війни 

За ініціативи громадської організації  “Фонд підтримки 

демократичних ініціатив Придніпров’я» почала роботу гаряча телефонна 

лінія для осіб з інвалідністю з числа ВПО, що постраждали від збройної 

агресії. 

На гарячій лінії експерти організації надають консультаційні послуги 

інформаційного і правового характеру щодо широкого кола питань стосовно 

гуманітарних потреб та соціального захисту ВПО з інвалідністю.  

Спеціалістами ГО надається допомога для ВПО з інвалідністю з таких 

питань, але не обмежуються цим переліком: 

консультаційна допомога – пошук житла, контакти соціальних служб, 

допомога в евакуації та перетині кордону; 

консультації юриста та психолога. 

А також оперативне інформування громадян за такими напрямками: 

гуманітарна, медична допомога; 

робота органів влади, громадських об’єднань, волонтерських пунктів; 

робота нових програм підтримки ВПО з інвалідністю та мешканців 

непідконтрольної території; 

Отримати консультації спеціалістів гарячої лінії можна за телефоном 

або звернутись онлайн через сторінку організації: 

+380 96 155 27 26 

https://www.facebook.com/fpdip 

Проєкт впроваджується  ГО “Фонд підтримки демократичних 

ініціатив Придніпров’я»  у рамках проєкту ПРООН «ЄС за діалог: 

Зміцнення стійкості України для реагування на нагальні потреби 

центральної і місцевої влади, а також населення, що постраждало в 

наслідок війни» за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС). 

 

                                                           
16 Див.:   https://t.me/rozsadnyk 
17 Див.:   https://www.facebook.com/rozsadnyk 
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*** 

22.08.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=aktyvisty-ta-posadovtsi-obhovoryly-yak-

zaraz-rozvyvaty-volynski-hromady 

Активісти та посадовці обговорили, як зараз розвивати волинські 

громади 

Обговорити актуальні проблеми розвитку громадянського суспільства, 

напрацювати ідеї заходів, обмінятися досвідом роботи в нових реаліях – такі 

завдання зустрічі активістів та посадовців волинських громад, що відбулася 

на початку серпня. 

Щоб захід був максимально результативний, Волинський Інституту 

Права організував його у форматі світового кафе. Ця методологія передбачає 

можливість кожному присутньому висловитися із більшості заздалегідь 

запланованих тем. 

Участь в зустрічі взяли представники Ковельської, Торчинської, 

Володимирської, Нововлинської, Луцької, Колківської, Шацької, 

Горохівської, Ківерцівської, Вишнівської громад. 

«У кожного свій досвід роботи з моменту повномасштабного 

вторгнення. Тому, цей захід був хорошою можливістю розповісти про свої 

напрацювання. Також ми багато спілкувалися про те, як у цих не простих 

умовах працювати системно та які теми першочергово потребують залучення 

громадських активістів», – розповідає керівниця Волинського Інституту 

Права Ірина Гайдучик. 

Водночас, не розмовою єдиною! Учасники світового кафе поділившись 

на групи напрацьовували ідеї для подальших ініціатив у громадах, які, у 

партнерстві з місцевою владою і бізнесом, сприятимуть вирішенню місцевих 

проблем. 

«Також ми багато міркували про те, як у позитивні зміни на місцях 

залучити внутрішньо переміщених українців. Адже приїхало чимало 

експертних людей, які можуть внести якісне нове бачення у розвиток 

громад», – зазначає модератор зустрічі, керівник молодіжного центру 

«Нові крила» Павло Медина. 
Хоча захід тривав близько восьми годин, але, як кажуть учасники 

світового кафе, все відбулося блискавично швидко. 

«Зустріч видалась дуже насиченою: багато цікавих людей, важливих 

обговорень, конструктиву. Особливо цінним для мене було почути про нові 

підходи в активізації молоді», – ділиться своїми враженнями головна 

спеціалістка Відділу розвитку та інвестицій Горохівської міської ради 

Тетяна Янюк. 

Схожі враження і у керівниці ГО «МолоДіжка» з Торчина Юлії 

Шклярук: «Я зарядилася потужним ресурсом. Неймовірні люди, неймовірні 

обговорення, неймовірні ідеї та неймовірне натхнення працювати далі». 
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До слова, хорошою можливість для реалізації напрацьованих ідей буде 

конкурс громадських ініціатив, який невдовзі оголосить Волинський 

Інституту Права за підтримки Національного фонду на підтримку 

демократії (NED). Подати свої проєкти на розгляд конкурсної комісії 

зможуть не лише учасники світового кафе, а всі зацікавлені громадські 

організації області. 

Довідково: 

Світове кафе відбулося в межах  проєкту «Підтримка діяльності 

громадського сектору Волині у період нових викликів та потреб», що 

реалізовує Волинський Інститут Права  за підтримки Національного фонду 

на підтримку демократії (NED). 

 

*** 

22.08.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=dopomoha-ta-pidtrymka-dlya-lyudej-z-

invalidnistyu-pid-chas-vijny-novyj-informatsijnyj-projekt-vid-dostupno-ua 

Допомога та підтримка для людей з інвалідністю під час війни. 

Новий інформаційний проєкт від Доступно.UA 

Громадська організація «Доступно.UA» стала платформою для 

інформування людей з інвалідністю про допомогу та підтримку під час війни. 

На ресурсах організації виходять інформаційні дописи про евакуацію, 

трансфер, гуманітарну та медичну допомогу в Україні та за кордоном.  

Із початком повномасштабного вторгнення рф в Україну                      ГО 

«Доступно.UA» перекваліфікувала свою діяльність на оперативне 

інформування та координування людей з інвалідністю щодо різних 

можливостей. З’явились контакти у Польщі, Швеції та Німеччині з 

організаціями та волонтерами, які допомагають у пошуку прихистку, 

координують та підтримують людей на місцях.  

Багато українців з інвалідністю завдяки інформуванню від 

Доступно.UA знайшли для себе можливість евакуюватись на захід України чи 

за кордон — зокрема і жителі Маріуполя, яким вдалося вирватися з облоги. 

Ще досі більшість укриттів є недоступними для людей з інвалідністю. 

Особливо для тих, хто пересувається на кріслі колісному. Але частина 

українців з інвалідністю боїться залишати свої домівки ще й через невідомість: 

як евакуюватися, хто допоможе, чи чекатимуть їх за кордоном? 

Тому ми вбачаємо основним нашим завданням під час війни — надавати 

достатній інформаційний супровід при евакуації по Україні чи за кордон, а 

також як отримати допомогу відповідно до потреб.  

Ми хочемо, щоб в Україні люди з інвалідністю мали рівні можливості 

щодо евакуації та отримання інформації. А також, щоб вони завжди могли 

розраховувати на актуальну інформацію на наших ресурсах. 
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Усі інформаційні матеріали з’являються на офіційній сторінці 

організації у фейсбуку та на сайті:  

https://www.facebook.com/dostupnoukraine 

https://dostupno.ua/blog_story  

Для додаткових коментарів звертайтесь, будь ласка, на пошту 

організації: info@dostupno.ua  

Проєкт впроваджується за фінансової підтримки Zagoriy Foundation. 

 

 

*** 

22.08.2022 

Facebook 

Право на захист 
https://www.facebook.com/right2protection/posts/pfbid02cz7djd8gKrV2eruSTw3pSSjzvGtVCCUZQ8hJnZuNYahtWndjZZqbMwi7

uU9MGDByl?__cft__[0]=AZUzdwe9FANm1bVe8_9ZPYQf6CfmjT_SpNkXsiuGQCHTTCYhzKp7MND7f1H2J3cmhtijj9LnLeNFB1GAdSpJ

_aoicfc93tSUSyYhB08tTSs5w0ANYt_8zO4UrRpQvC0IPcp5BR6c91aPi1IPs7x7fJm_xm4KlQ7KE1I8mt2yONG9fXrvPmEZnz7UbBiffzISA61

k7j5arxTHjKZt6m7X5Sgh&__tn__=%2CO%2CP-R 

Право на захист 

… 

У Рівненській області матусі з діточками, одинокі пенсіонери та 

особи з інвалідністю, що вимушені були залишити свої домівки з початку 

війни, отримали продуктові набори від Благодійного фонду «Право на 

захист» за підтримки міжнародної організації Choose Love. 

Минулого тижня фахівці фонду працювали в Костопільській громаді на 

Рівненщині, де цю допомогу отримали понад 200 родин. Серед них є і 

багатодітні родини у складному матеріальному становищі. Наприклад, сім’я з 

Бахмута, де мати доглядає вісьмох діточок та свекра-пенсіонера. Жінка була 

дуже рада значній продуктовій допомозі на велику родину. 

 «Ми надаємо набори індивідуально за результатами попереднього 

моніторингу серед громад Рівненщини. Ми тісно співпрацювали з місцевою 

владою та виявляли саме ті родини, які потребують допомоги найбільше. 

Планується видача понад 1200 таких боксів по області. Продуктовий кейс 

важить понад 16 кг та містить усі необхідні продукти. Також у межах цього 

проєкту плануємо видавати набори постільної білизни», - зазначив Андрій 

Токарський, менеджер проєкту БФ «Право на захист». 

До переліку сімей-переселенців на Рівненщині, що отримали та ще 

отримають допомогу в межах проєкту, включені також одинокі люди 

похилого віку та особи з інвалідністю: 

 «Дуже дякуємо за підтримку. Хороші набори, великі та все є необхідне. 

Я доглядаю за паралізованим чоловіком, це дуже важко і мені, але ми 

тримаємося і раді будь-якій допомозі», - каже пані Тетяна*, яка разом з 

маломобільним чоловіком протягом доби, з великими складнощами та під 

обстрілами, змогла вибратися з Маріуполя. Через пережите лихо та постійні 

вибухи жінка має проблеми зі слухом та зором. 
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Через пережите лихо та постійні вибухи жінка має проблеми зі слухом 

та зором. 

Ми щиро віримо, що змогли хоч трохи покращити становище цих родин 

та надати необхідну підтримку! Наша робота продовжується! 

Дякуємо Choose Love за допомогу Україні! 

*Ім’я змінено. 

Костопільська міська рада 

 

*** 

22.08.2022 

Facebook 

Право на захист 
https://www.facebook.com/right2protection/posts/pfbid031Co4GLeNviGeMgs6dDfAtkxTX35HvmfYyCD7LCKwgvSjGTv8rjB5Gow

SucjL4BSPl?__cft__[0]=AZWWY98xYPXOApTvPbe3UN-

zcCP0AweSZT_zA0bdDnVEkLHzYVaxFWb6T5KivNyvmFBGeHdqeyo6F_JqQDGJ6V3C5u_H32XtPd_pPf7jcHLIm8ls009AQfEt32akL26O5

WIFx9W1cjaEc-frSrYUNCScQv5B126Pv9YYeRqDDwsukxFU2NHgTCBV-z8yaD97JbaYPXtWlNSZEd3qzhtrJ-__&__tn__=%2CO%2CP-R 

… 

Наші колеги зі Львівського офісу БФ “Право на захист” монітори 

Наталія Зигула та Олена Принцевська відвідали Мурованська територіальна 

громада. Там у дитячому садочку облаштували місце компактного 

проживання для переселенців із Донецької, Харківської, Луганської та 

Запорізької областей. 

� “Працівники закладу так облаштували навчальний процес, що діти 

навчаються в одному корпусі, а переселенці проживають в іншому й не 

заважають один одному. Цікаво й те, що тут народилися вже двоє немовлят, їх 

мами встигли евакуюватися з Донецької області. Тому вихователі вже 

зайнялись вихованням нового покоління, знайшли дитячі коляски, памперси, 

пелюшки тощо”, - розповіла Наталія Зигула. 

� “Нам вдалося поспілкуватися з ВПО, обговорили й проблеми молодих 

мам, які через відсутність документів не змогли оформити виплати на дитину, 

наші юристи зараз займаються цими питаннями”, - додала Олена 

Принцевська. 

Також переселенці, з якими поспілкувалися колеги, мали запитання 

щодо оформлення документів для подачі на компенсацію по зруйнованому 

житлу, оформлення соціальних виплат та матеріальної допомоги від УВКБ 

ООН. 

Якщо ви маєте питання, що стосуються перетину кордону, відновлення 

втрачених документів, соціальних виплат, тимчасового житла тощо, 

телефонуйте щодня з 7.00 до 22.00 за номерами лінії допомоги: 

�VODAFONE: +380995075090 

�KYIVSTAR: +380685075090 

�LIFECELL: +380935075090 

або пишіть нам в Телеграм: https://t.me/pravonazahyst 

UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні 
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*** 

23.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/uryad-polshchi-za-iniciatyvy-minreintegraciyi-

nadav-gumdopomogu-vpo-na-poltavshchyni 

Уряд Польщі за ініціативи Мінреінтеграції надав гумдопомогу ВПО 

на Полтавщині 

Обігрівачі, розкладні ліжка, теплі покривала, пледи та ковдри – такі 

необхідні у побуті речі напередодні зими українським внутрішнім 

переселенцям передав Уряд Польщі, відгукнувшись на інформацію від 

Міністерства з питань реінтеграції ТОТ.  
Доставити отримане до місця призначення у Полтавську область 

допомогла українська міжнародна група компаній з логістики та 

пов’язаних послуг «Нова Пошта», безоплатно надавши свої великовантажні 

автомобілі. Мінреінтеграції висловлює подяку компанії за участь у цій добрій 

справі. 

 

 

23.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/poltavshchina-otrimala-gumanitarnu-

dopomogu-vid-polshchi 

ПОЛТАВЩИНА ОТРИМАЛА ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ ВІД 

ПОЛЬЩІ 

Уряд Польщі за ініціативи Мінреінтеграції надав гумдопомогу ВПО на 

Полтавщині. 

Це розкладні ліжка, теплі покривала, пледи та ковдри. Все це необхідне 

у побуті речі напередодні зими українським внутрішнім переселенцям 

передав Уряд Польщі, відгукнувшись на інформацію від Міністерства з 

питань реінтеграції ТОТ. 

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової 

адміністрації Дмитро Лунін, область отримала 1000 комплектів, а саме 

розкладне ліжко, матрац, простирадло, подушка, наволочка, плед та рушник. 

Все це розподілено  між закладами освіти, які готуються приймати 

внутрішньо переміщених осіб з регіонів, де тривають активні бойові дії», – 

сказав Дмитро Лунін. 

Доставити отримане до місця призначення у Полтавську область 

допомогла українська міжнародна група компаній з логістики та 

пов’язаних послуг «Нова Пошта», безоплатно надавши свої великовантажні 

автомобілі. За що Мінреінтеграції та Полтавська ОВА висловлюють подяку 

компанії. 
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*** 

23.08.2022  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

https://redcross.org.ua/news/2022/08/36155/ 

ЧОТИРИ МОБІЛЬНІ МЕДИЧНІ БРИГАДИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

УКРАЇНИ РОЗПОЧИНАЮТЬ СВОЮ РОБОТУ НА ВОЛИНІ 

Нещодавно відбулося урочисте відкриття проекту «Мобільні медичні 

бригади» на базі Волинської обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України. Проект реалізовуватиметься за фінансової підтримки 

Німецького Червоного Хреста. 

Мобільні медичні бригади – команда медичних спеціалістів, які є 

підтримкою первинної ланки охорони здоров’я в наданні населенню медичних 

послуг, особливо у віддалених місцях області. 

Вони виїжджатимуть до тих населених пунктів, де обмежений доступ до 

медичної допомоги, аби надати медичні послуги вразливим верствам 

населення, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю тощо. 

Лікарі оглядатимуть пацієнтів, призначатимуть додаткове лабораторне й 

інструментальне обстеження, яке зможуть провести медичні сестри бригад, а 

також виписуватимуть за потреби медикаменти. 

Всього в області планується створення 7 бригад при КП «Володимир-

Волинський ЦПМД», КНП «Камінь-Каширський ЦПМСД», КП 

«Ківерцівський ЦПМД», КПН «Центр ПМСД Боратинської сільської ради», 

КНП «Центр ПМД Любомльської міської ради», КП «Ратнівський ЦПМД». 

 

 

*** 

23.08.2022  

КримSOS 

https://krymsos.com/do-proyektu-krymsos-podaly-zayavky-72-gromadski-

organizacziyi/ 

До проєкту КримSOS подали заявки 72 громадські організації 

72 громадські організації подали заявки до проєкту КримSOS з 

підтримки ініціатив. Про це повідомив співкоординатор КримSOS Денис 

Савченко.  

«До проєкту КримSOS з підтримки ініціатив хочуть доєднатися 72 

громадські організації. Більшість організацій, що хочуть долучитися, ведуть 

діяльність з допомоги внутрішньо переміщеним особам у західних регіонах 

України», – розповів Денис Савченко. 

КримSOS продовжує приймати заявки на участь у проєкті з підтримки 

ініціатив. Доєднатися можуть ті громадські організації та ініціативні групи, 



112 
 

які допомагають вимушеним переселенцям в одному з 14 регіонів України. 

Для цього потрібно заповнити онлайн-форму18.  

Наразі КримSOS співпрацює з 75 громадськими організаціями в межах 

проєкту «Посилення спільнот ВПО в центральних та західних областях 

України» від Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних 

Націй у справах біженців (УВКБ ООН). 

 

*** 

23.08.2022  

Facebook 

Городківська сільська рада 
https://www.facebook.com/GoSilRada/posts/pfbid024fxgrsmQRCDS9vYEV9L7jZBMYQnsY2HFQ2UaXxFYGj2rAL1gtjkTZo4Ds4

YKHw97l?__cft__[0]=AZX08omf6pLk1cQJfDls1b0dQimaoafben55NIS4R6JGPCpnTvG0UQBuqTFt3aKNyw2n6GpfDIIvWxSsr6zvRsCBgYl

6KCwyGeu8qhID2hyrRTCck43zG2J5rgR6hETCHT8jx6JO_oWaiQez_JIxQ03XD5qX83K3hn1OmubcTTZ1hCCq-ASX0aoAX8-

5rylqG3hKEYZQ2sCdv58zxmjOTRg0&__tn__=%2CO%2CP-R 

… 

ОГОЛОШЕННЯ ! 

26 серпня 2022року в приміщенні Городківського ліцею №1(школа) 

лікарями міжнародної неурядової організації «Лікарі без кордонів» буде 

проводитися прийом пацієнтів із числа внутрішньо переміщених осіб. 

Консультація медичними працівниками та надання медичних препаратів 

безоплатно. 

 

*** 

24.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/viplati_pereselencyam_uvkb_oon_pidtri

maie_shche_70_tisyach_ukrayinciv 

Виплати переселенцям: УВКБ ООН підтримає ще 70 тисяч 

українців 

В організації підтвердили готовність поширити програму багатоцільової 

грошової підтримки ще на 70 тисяч осіб. 

Питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб є 

ключовими в межах мандату організації. 

Нагадаємо, що завдяки реалізації програми багатоцільової грошової 

підтримки постраждалих від війни українців, що є додатковим заходом 

соціальної підтримки до наявної державної допомоги, майже 140 тисяч осіб 

вже отримали виплати у розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць 

протягом трьох місяців від УВКБ ООН. 

Також УВКБ ООН успішно реалізувала низку вже започаткованих в 

Україні проєктів щодо соціального захисту постраждалих внаслідок війни. 
                                                           
18 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFdS61Ga0e76Eac-Kc7hm-
kcYicmkpiZp5ISXYqzJEbsfiLw/viewform 
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Це, зокрема, програми багатоцільової грошової підтримки внутрішньо 

переміщених осіб, сприяння розвитку цифрових технологій для впровадження 

Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. 

 

*** 

24.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_dnipri_dlya_pereselenciv_vidkrili_inf

ormaciyno_resursniy_centr 

У Дніпрі для переселенців відкрили інформаційно-ресурсний центр 

Інформаційно-ресурсний Центр забезпечує: 

- правову допомогу; 

- творчий розвиток; 

- можливість користуватися комп’ютерною технікою задля пошуку 

необхідної інформації, зокрема актуальної адреси, місць видачі гуманітарної 

допомоги тощо; 

- психологічну підтримку. 

Інформаційно-ресурсний Центр впроваджуватиме й опорні програми 

для жінок- та дітей-переселенців, які постраждали внаслідок російського 

вторгнення. 

Всі послуги надаються на безоплатній основі. 

Звернутися до центру можна за адресою: проспект Пушкіна, 55, офіс 

221. 

Тел.:+38 (066) 139 01 92. 

Адреса електронної пошти: irc.dnipro@fgorenie.org.ua. 

Центр відкрито завдяки партнерству Благодійного фонду «Горєніє» з 

Zwianzek Polaków Jedność narodu та за підтримки Fondation de France. 

 

*** 

24.08.2022  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

https://redcross.org.ua/news/2022/08/36161/ 

НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ УКРАЇНИ 

ДОПОМАГАЄ ОБЛАШТОВУВАТИ ТИМЧАСОВІ ПРИХИСТКИ, 

ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ЇХ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ ТА НЕОБХІДНИМИ 

РЕЧАМИ 

Волонтери і співробітники Івано-Франківської обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України спільно з партнером Швейцарським 

Червоним Хрестом надають підтримку в облаштуванні тимчасових 

прихистків, де проживають внутрішньо переміщені особи. 

Гуманітарну допомогу у вигляді побутової техніки (холодильники, 

кухонні плити, морозильні камери, пральні машинки, мікрохвильові печі) 
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передали до 5 закладів освіти, 3 гуртожитків, двох обласних санаторіїв, 

будинку для літніх людей та прихистку у Коломиї, де наразі проживають ВПО. 

Ця техніка стане у нагоді під облаштування більш зручніших умов 

проживання людей. Також передали ліжка, подушки, постільну білизну та 

інші необхідні речі на загальну суму у понад 3 637 087 гривень. 

 

*** 

24.08.2022  

КримSOS 

https://krymsos.com/na-garyachu-yurydychnu-liniyu-krymsos-nadijshlo-

1103-zvernennya/ 

На «гарячу юридичну лінію» КримSOS надійшло 1103 звернення 

1103 звернення від вимушених переселенців надійшли до «юридичної 

гарячої лінії» КримSOS. Про це повідомила юристка КримSOS Анастасія 

Калініна.  

«За час роботи “гарячої юридичної лінії” юристи КримSOS отримали 

1103 запити на консультації. Останнім часом зросла кількість звернень щодо 

порядку першого отримання українського паспорта за наявності свідоцтва про 

народження», – розповіла Анастасія Калініна.  

Нагадуємо, що нещодавно юристка КримSOS пояснювала, що жителі 

новоокупованих територій можуть отримати документи підтвердження19 

фактів народження та смерті через суд. Крім того, є можливість зробити це у 

РАЦСах на підконтрольних Україні територіях. 

Юристи КримSOS надають консультації з 9:00 до 18:00 (понеділок – 

субота). Щоб отримати юридичну допомогу – дзвоніть на номери +38 096 224 

01 23, +38 095 277 53 55 або пишіть: +38 063 077 16 19. 

 

*** 

25.08.2022  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

https://redcross.org.ua/news/2022/08/36166/ 

У КИЄВІ 80 РОДИН З ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

ОТРИМАЛИ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ 

У Києві 80 родин з Донецької та Луганської областей отримали 

гуманітарну допомогу від Святошинської районної організації Товариства 

Червоного Хреста України. 

Родинам передали продуктові набори, засоби гігієни, посуд та 

медикаменти. Один такий набір продуктів харчування може покрити потреби 

родини на тиждень. 

                                                           
19 Див.:   https://krymsos.com/krymsos-zhyteli-novookupovanyh-terytorij-mozhut-otrymaty-svidocztva-pro-
narodzhennya-ta-smerti/ 
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*** 

25.08.2022  

Перший канал соціальних новин 

https://pershyj.com/p-u-volodimiri-pereselentsi-otrimali-produktovi-

nabori-59355 

У Володимирі переселенці отримали продуктові набори 

 Ірина Сандрика 

25 серпня дві сотні родин внутрішньо переміщених осіб, які 

зареєстровані на території Володимир-Волинської міської територіальної 

громади, отримали чергову допомогу. 

Про це інформує20 Володимирська міська рада. 

Переселенці отримали пакунки з продуктами та засобами гігієни, які 

придбані за кошти благодійника зі Цвікау Карла-Ернста Мюллера. 

У кожному чималому продуктовому пакунку –  крупи, олія, консерви, 

молоко та солодощі, а у меншому пакеті потрібні в господарстві речі – засіб 

для миття посуду, мило та інша побутова хімія. Вартість такого набору –  

приблизно 800 гривень. 

Як зазначають в управлінні соціальної політики, цього разу списки 

переселенців складали за таким принципом, щоб допомогу з Німеччини 

отримали ті, хто ще її не отримував. При цьому працівники соціальної служби 

зосереджували свою увагу на переселенцях, які живуть у сільських населених 

пунктах. 

 

*** 

26.08.2022  

Рівненська обласна рада 

https://ror.gov.ua/novyny/26-serpnya-pereselenci-mozhut-otrimati-

produktovi-paketi-vid-1661493785 

26 серпня переселенці можуть отримати продуктові пакети від 

World Central Kitchen 

…організація надаватиме 120 таких пакунків. І отримати їх можуть 

особи з числа ВПО, які упродовж місяця (з 27 липня до 28 серпня) не 

отримували таких продуктових пакетів у волонтерському штабі в драмтеатрі.  

                                                           
20 Див.:  
https://www.facebook.com/official.VMR/posts/pfbid0BYoJ5BWucQybusFXEQAuQAXmje18AL9fh6XpxYqmsdtaGYv
oMBdtky3jfpkRq2Avl?__cft__[0]=AZUkRvzzn3Wyxh1hzdk2Wg7NO7KhEIIWFnIoVfXhRcglJK_tNztd0Jt8sTNm2TWHz
eGEiLom72MiyinjkTghZeT3aAjSV1aEjwgMWlRzlhqp-2yk2M4uwGw-
aZpdK48ormEIPApMHVK_fpwsb__AJbH6nKapP-iyskqf-
XCNk_fFIXsR_5HbQQpmKByspc7ogAWNvUTPjj_l8Oi7fTaZADGp&__tn__=%2CO%2CP-R 
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Таку допомогу видаватимуть з 13.00 до 15.00 вже за новою адресою 

штабу. Тепер він розташовується на вул. Островського,16 (приміщення 

комунального підприємства «Рівнекнига»). 

Допомогу роздаватимуть за умови попередньої реєстрації за формою 

https://forms.gle/awkx6Pc619dyj8cw6. 
Наразі вже набрали необхідну кількість заявок. Зауважимо, що ті, хто 

зареєструвалися, при собі повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, 

довідку про статус ВПО та свідоцтва про народження дітей, якщо це 

багатодітна родина. Адже для таких сімей-переселенців передбачено два 

пакети.  

Наступного разу  продуктові пакети від World Central Kitchen 

видаватимуть 29 серпня. Тож напередодні, 28 серпня буде відкрито нову 

форму для реєстрації. 

 

*** 

26.08.2022  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

https://redcross.org.ua/news/2022/08/36245/ 

НЕЩОДАВНО У ТЕРНОПОЛІ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ З 

ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НОРВЕЗЬКОГО 

ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

У Тернополі відбулася зустріч з представниками зв’язків з 

громадськістю Норвезького Червоного Хреста: Каміллою Гільє Томмессен, 

Норою Сендберг та Мортеном Тьоннессен-Крокан. 

Під час зустрічі були обговорені питання щодо реалізації проєкту 

Норвезького Червоного Хреста в Тернопільській області, зокрема, роботи 

Мобільних медичних бригад. Також обговорили питання щодо діяльності 

Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України 
в умовах воєнного стану та надання гуманітарної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам. 

До того ж, на зустрічі порушили питання навчань населення навичкам 

надання першої допомоги. За період воєнного конфлікту інструктори та 

тренери Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста 

України вже навчили першій допомозі понад 5000 осіб на Тернопільщині. 

Зазначимо, що раніше Норвезький Червоний Хрест передавав для 

України близько 15 000 аптечок для надання першої допомоги. 

 

*** 

26.08.2022 

ОКІА "Новини Полтавщини" 

https://np.pl.ua/2022/08/u-tereshkivskiy-hromadi-pereselentsi-otrymaly-

humanitarni-nabory-z-polshchi/ 
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У Терешківській громаді переселенці отримали гуманітарні набори з 

Польщі 

Близько 40 родин з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб, які 

знайшли прихисток у нашій громаді, отримали гуманітарні набори від 

братнього польського народу – волонтерів з міст Краків та Старий Сонч. 

Про це повідомляє21 Терешківська громада. 

 «Окрема подяка — мешканцю нашої громади Володимиру Абрамову, 

який вже вдруге залучив гуманітарну допомогу від наших польських братів. 

Ми надзвичайно цінуємо внесок кожного в нашу спільну перемогу. Разом ми 

– сила», – йдеться у повідомленні. 

 

 

 

 

 

                                                           
21 https://www.facebook.com/groups/2021056581254741 


