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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

3.10.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/meshkanci-zvilnenoyi-hersonshchyny-

otrymuyut-gumanitarnu-dopomogu\ 

Мешканці звільненої Херсонщини отримують гуманітарну 

допомогу 

Тримаємо разом гуманітарний фронт! Влада та благодійники 

забезпечують мешканців звільнених міст і сіл усім необхідним.Протягом 

тижня до Великоолександрівської, Кочубеївської, Нововоронцовської та 

Високопільської територіальних громад Херсонської області було доставлено 

12,5 тисячі продуктових наборів, понад 19 тисяч пляшок питної води, 1,5 

тисячі гігієнічних пакунків. А також 1,4 тисячі будівельних наборів для 

проведення ремонту в оселях власними силами. 

Гуманітарна допомога населенню деокупованих територій – один із 

ключових перших кроків влади у стратегії реінтеграції звільнених від ворога 

земель. 

Нагадаємо, за результатами робочої поїздки команди Мінреінтеграції по 

Херсонщині та чергової виїзної наради Координаційного штабу з деокупації 

було ухвалено рішення про проведення розмінування звільнених територій 

регіону, відновлення енергозабезпечення та зв’язку у населених пунктах, 

налагодження медичного, поштового, пенсійного, банківського 

обслуговування та реалізацію програми з виплат грошової допомоги. 

 

*** 

 

3.10.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/vyplata-pensiy-za-zhovten-na-zvilnenyh-

terytoriyah-harkivskoyi-ta-hersonskoyi-oblastey 

Виплата пенсій за жовтень на звільнених територіях Харківської та 

Херсонської областей розпочнеться вже сьогодні 

Пенсійний фонд України завершив виплату пенсій за вересень у всіх 

регіонах України. В тому числі, на щойно звільнених від ворога територіях. 

Наразі вже виготовлено відомості за жовтень. Згідно із затвердженим графіком 

цей процес планується розпочати вже сьогодні, 3 жовтня. 
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На звільненій території Харківщини на пенсійні виплати було 

спрямовано 3,7 млрд грн. У Балаклійському, Шевченківському районах та 

місті Ізюм виплати проводилися по 30 вересня. А вже з жовтня така технічна 

можливість з’явилася ще у 18 населених пунктах Ізюмського та Чугуївського 

районів. 

У 7-ми населених пунктах відновили роботу сервісні центри ГУ 

Пенсійного фонду України. Найближчим часом відновить роботу сервісний 

центр у м. Дергачі. 

На пенсійні виплати у звільнених населених пунктах Херсонщини було 

спрямовано 1,02 млрд грн. З жовтня Укрпошта відновить доставку пенсій ще 

до 45-ти населених пунктів Бериславського району. 

Незабаром відновлять роботу деякі сервісні центри ГУ Пенсійного 

фонду. Зокрема, у Високопіллі та Нововоронцовці. Насамперед, територію 

обстежать піротехніки ДСНС, а потім відремонтують та відновлять будівлі, які 

отримали значні пошкодження внаслідок ворожих обстрілів. 

Детальніше про відновлення роботи сервісних центрів ГУ Пенсійного 

фонду можна ознайомитися в інфографіці. 

Нагадаємо, що 24 вересня завершено фінансування виплати пенсій за 

вересень. Зокрема, на виплату пенсій за вересень у Донецькій, Запорізькій, 

Луганській, Харківській та Херсонській областях спрямовано 13,3 млрд грн. 

 
 

*** 
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3.09.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/moz-likuvannia-ta-reabilitatsiia-

postrazhdalykh-vid-viiny-ukraintsiv-bezoplatna 

МОЗ: Лікування та реабілітація постраждалих від війни українців – 

безоплатна 

Під час повномасштабного вторгнення росії держава повністю взяла на 

себе зобов’язання щодо видатків на фінансування лікування й подальшої 

медичної реабілітації українських захисників та цивільних. 

Попри воєнний стан в Україні працює розгалужена система закладів 

охорони здоров’я, де медична допомога надається кожній людині – як 

цивільній, так і військовій. Про це розповіла заступник Міністра охорони 

здоров’я України Ірина Микичак під час спільного брифінгу з заступником 

Міністра оборони України Ганною Маляр, командувачем Медичних сил ЗСУ 

Тетяною Остащенко та заступником начальника науково-дослідного відділу 

супроводження заходів внутрішньої комунікації Науково-дослідного центру 

гуманітарних проблем ЗСУ, полковником Володимиром Пєтуховим у Харкові. 

«З перших днів війни у нас працює повноцінний єдиний медичний 

простір, ми разом із партнерами робимо усе можливе, аби громадяни України, 

які постраждали від російської агресії, отримали потрібну медичну допомогу 

та подальшу реабілітацію. Спершу військові та цивільні, звільнені з полону, 

проходять спеціалізовані медичні огляди, де фахівці визначають, чи є потреба 

в амбулаторному або спеціалізованому лікуванні, чи є потреба продовжити 

лікування за межами України, в європейських клініках. Усі медичні огляди, 

лікування та подальша реабілітація звільнених із полону пацієнтів є 

безоплатною і забезпечується коштом державного бюджету у визначених 

медичних закладах, – сказала Ірина Микичак. – Завдяки чіткій логістиці та 

взаємодії МОЗ та Європейської комісії ми організовували евакуаційні рейси з 

різних регіонів України, в тому числі тих, де наразі тривають активні бойові 

дії. Завдяки цій співпраці ще 6 звільнених із полону захисників України 

пройдуть лікування у клініках ЄС, скориставшись механізмом медичної 

евакуації». 

Такий алгоритм працює з перших днів війни. Лише протягом цього 

тижня вдалося евакуювати та доправити на спеціалізоване лікування 45 

українських пацієнтів. 

18 країн-партнерів приймають українських пацієнтів, а саме: Німеччина, 

Франції, Ірландія, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Люксембург, Бельгія, 

Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Норвегія, Литва, Фінляндія, 

Польща, Чехія та Норвегія. 

Ці країни приймають як військових, так і цивільних, з комбінованими 

важкими мінно-вибуховими травмами, опіками, онкохворих пацієнтів та 

пацієнтів із захворюваннями, які потребують спеціалізованого лікування. 
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Також Ірина Микичак зазначила, що частина полонених, окрім 

лікування ускладнених травм та поранень, особливо потребують 

психологічної підтримки та реабілітації. 

«На сьогодні ще одним важливим завданням для нас є психологічна 

реабілітація та підтримка українських громадян. Адже збереження психічного 

здоров’я українців – головна умова для майбутнього відродження країни. 

Наслідки війни стосуватимуться як наших військовополонених, так і їхніх 

родин, поранених громадян, осіб, які втратили рідних або змушені залишати 

свої домівки, роботу та звичне щоденне життя. Через війну хтось перебував у 

полоні, а хтось зазнав насильства та пережив окупацію. Саме тому для того, 

аби допомогти людині перемогти цей біль, вистояти та пережити наслідки 

війни, за ініціативи першої леді України разом із МОЗ України та 

міжнародними партнерами формується Національна програма психічного 

здоров’я та психосоціальної підтримки», – зазначила Ірина Микичак. 

Наразі ми працюємо над тим, аби кожен українець та українка, 

незалежно від території чи регіону, міг отримати компетентну психологічну 

допомогу. Аби у кожній громаді працювали спеціалізовані осередки 

психологічної підтримки та допомоги. 

За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр, нині 

вже проведено 24 обміни та 808 осіб повернуто з російського полону. Від 

початку широкомасштабного вторгнення постановою Кабінету Міністрів був 

створений Координаційний штаб з питань поводження з 

військовополоненими. 

На сьогодні штаб провів 380 особистих прийомів людей, які шукали 

своїх безвісти зниклих родичів, та понад 3000 консультацій телефоном. Також 

штабом опрацьовано більш ніж 6000 запитів про статус особи. Адже люди, які 

сьогодні розшукують своїх родичів та друзів, мають володіти інформацією, що 

відбувається зі звільненими полоненими та куди звертатися за потреби. 

 

*** 

 

4.10.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-proviv-u-

zhenevi-zustrichi-z-posadovcyami-oon 
Уповноважений провів у Женеві зустрічі з посадовцями ООН 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 

провів у Женеві низку зустрічей з посадовцями ООН, зокрема представниками 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини та Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців. 

«Говорили про ефективне виконання їхнього мандата. А в разі 

неможливості його належного виконання, пояснити не тільки в залі засідань 

під час двосторонніх переговорів з країнами-членами ООН, так і донести 

людям, які представляють країни-засновниці, з яких причин виконання 
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мандата неможливе», - повідомив Дмитро Лубінець. Крім того, говорили про 

вимушених українських переселенців, примусову депортацію з тимчасово 

окупованих територій, мобілізацію на РФ і масову еміграцію чоловіків та її 

наслідки. 

«Ми 8 років тільки спостерігаємо, як проти держави-засновниці 

чиниться агресія з боку країни, якої навіть в Статуті ООН немає, – є СРСР як 

член ООН і постійний член Ради безпеки ООН. Щоб агенції ООН ефективно 

могли виконувати свій мандат, необхідно провести реформу організації», - 

переконаний Омбудсман.  

За його словами, Російська Федерація як держава-агресор має бути 

ізольована від будь-якого впливу на рішення ООН, Україна вірить, що 

міжнародне співтовариство докладе всіх зусиль, щоб змінити існуючу систему 

безпеки, забезпечивши позбавлення права вето Російської Федерації. Інакше 

всі члени ООН втратять відчуття безпеки.  

«Російська Федерація легко кидає всі скоєні злочини в Україні в обличчя 

всім країнам-членам ООН, кажучи їм, що «ми можемо робити все, що хочемо, 

оскільки ми наддержава, і ви нічого не можете з цим зробити». Нам потрібно 

зробити так, щоб система міжнародної безпеки служила своїй безпосередній 

меті, гарантуючи безпечне існування всіх мирних держав, і є один спосіб 

зробити це – зупинити Російську Федерацію, ізолювавши її й перетворивши її 

на державу без права голосу щодо питань миру та безпеки, для того, щоб 

міжнародне співтовариство могло ухвалити рішення щодо протидії російській 

агресії та відшкодування Україні збитків, завданих нею», - наголосив 

Уповноважений. 

 

*** 

 

5.10.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22252.html 

Мінсоцполітики передано міжнародним організаціям черговий 

список заяв на виплату грошової допомоги 

Мінсоцполітики, в рамках укладених меморандумів з Норвезькою радою 

у справах біженців та Відокремленим підрозділом Міжнародної Федерації 

Handicap в Україні, передано список заяв для виплати грошової допомоги 28 

128 особам. 

До списку включено заяви осіб, які подали заявку на грошову допомогу 

від міжнародних організацій на платформі єДопомога та відповідають 

наступним критеріям згідно з запитом від міжнародних організацій. 

Норвезька рада у справах біженців:  

- особи  з інвалідністю, що зареєстровані  у Львівській, Тернопільській 

або Закарпатській областях - 6 000 осіб; 

- одинокі батьки, що зареєстровані у Харківській, Львівській, 

Тернопільській або Закарпатській областях - 4 128 осіб; 
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- особи з місцем реєстрації на тимчасово окупованій території - 15 000 

осіб. 

Відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації Handicap в 

Україні: 
- особи з інвалідністю (Чернівецька область)  - 1500 осіб; 

- пенсіонери з пенсією менше 3000 грн - 1500 осіб. 

 Звертаємо увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні 

організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат. 

На сьогодні 2 941 184 осіб включено до списків, переданих 

Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій, в тому числі Норвезькій 

раді у справах біженців та Відокремленому підрозділу Міжнародної Федерації 

Handicap в Україні, задля виплати грошової допомоги. 

Важливо зазначити - рішення щодо надання допомоги приймають 

міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема, 

внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі 

батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї. 

Нагадуємо, гуманітарна платформа єДопомога має три напрями 

підтримки українців: державна, волонтерська та міжнародна. єДопомога 

міжнародна надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від 

міжнародних організацій. Зі свого боку, Мінсоцполітики проводить 

верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні 

реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про 

особу.  

 

*** 

 

5.10.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/za-initsiatyvy-minreintehratsii-uriad-

polshchi-peredav-cherhovu-partiiu-humdopomohy-vpo 

За ініціативи Мінреінтеграції Уряд Польщі передав чергову партію 

гумдопомоги ВПО 

На початку опалювального сезону очікується зростання потоку 

внутрішньо переміщених осіб. Завдання держави – не лише забезпечити 

кожного переселенця теплим і комфортним житлом, а й створити нові місця 

для резерву. 

Відгукнувшись на інформацію від Мінреінтеграції, Уряд Польщі 

передав Україні чергову гуманітарну допомогу: розкладні ліжка зі зручними 

матрацами, простирадлом, подушкою та ковдрою. Перші 495 комплектів вже 

прибули в Україну. Загалом передбачено передати 20 тис. таких спальних 

місць. 

Гуманітарний вантаж дозволить створити додаткові ліжкомісця та 

забезпечити комфортні умови для проживання. Вже найближчим часом його 

буде направлено у місця компактного розселення ВПО. 
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*** 

 

6.10.2022 

Міністерство розвитку громад та територій України 

Сім’ї, які вимушено покинули свої домівки, отримали ключі від 19 

соціальних квартир у Борисполі  

https://www.minregion.gov.ua/press/news/simyi-yaki-vymusheno-

pokynuly-svoyi-domivky-otrymaly-klyuchi-vid-19-soczialnyh-kvartyr-u-boryspoli/ 

6 жовтня у місті Бориспіль Київської області Держмолодьжитло 

передало багатодітним родинам, сім’ям вимушено переміщених осіб та 

родинам, житло яких зруйноване внаслідок бойових дій, ключі від соціальних 

квартир для тимчасового проживання.  

«Уряд продовжує послідовно розв’язувати питання забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні у Борисполі родини отримали 

ключі від 19 соціальних квартир. Дякую Товариству Червоного Хреста за 

придбання для квартир побутової техніки, посуду та комплектів постільної 

білизни”, — наголосила заступниця Міністра розвитку громад та територій 

України Наталія Козловська. 

Ключі родинам вручили Наталія Козловська та голова правління 

Держмолодьжитла Сергій Комнатний за участі заступника голови Київської 

обласної військової адміністрації Миколи Бойка, міського голови Борисполя 

Володимира Борисенка, генерального директора Товариства Червоного 

Хреста України Максима Доценка. 

Квартири за програмою надаються громадянам «під ключ» — із 

ремонтом, меблями та побутовою технікою. 

Нагадаємо, раніше соціальне житло отримали 9 родин у Сумах, 21 

родина — у Чернігові та 2 родини — у Ромнах. 

Довідково. 

Перелік постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового 

проживання, визначають обласні та Київська міська військові адміністрації з 

урахуванням пріоритетності. Пріоритетність визначає Порядок формування 

фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання 

такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Держмолодьжитло закуповує квартири для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб насамперед із числа багатодітних родин та 

родин, житло яких було зруйноване внаслідок агресії рф у Житомирській, 

Київській, Сумській та Чернігівській областях. 

Умови програми передбачають:   

– житло надається на підставі договору найму на строк до одного року з 

можливістю продовження цього строку;  

– надання житла для тимчасового проживання здійснюється без внесення  

постраждалими особами плати за користування житлом;  
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– громадяни відшкодовують Держмолодьжитлу плату за житлово-комунальні 

послуги, податок на нерухоме майно і витрати на страхування житла. 

 

*** 

 

6.10.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/u-veresni-na-hariachu-liniiu-

minreintehratsii-nadiishlo-maizhe-60-tysiach-dzvinkiv 

У вересні на гарячу лінію Мінреінтеграції надійшло майже 60 тисяч 

дзвінків 

За вересень інтенсивність спілкування операторів кол-центру 

Мінреінтеграції з українцями зросла удвічі. Це рекордні показники від початку 

роботи цілодобової гарячої лінії з кризових питань 15-48. 

За період з 1 по 30 вересня на гарячу лінію Мінреінтеграції звернулося 

59 600 громадян. 

Найактуальніше питання, яке їх турбувало, – отримання комплектів 

теплих речей для дітей внутрішньо переміщених осіб (майже 65%). 

Серед інших питань, з якими найчастіше телефонували українці, були 

виплати державної допомоги вимушеним переселенцям, звернення до 

Уповноваженого з питань ВПО та можливість отримання грошової допомоги 

за міжнародними програмами. 

Нагадаємо, ЮНІСЕФ разом з Мінреінтеграції вже передали набори 

одягу для холодної пори року для дітей внутрішньо переміщених осіб на 

Харківщину, Кіровоградщину, Миколаївщину, а також до Кривого Рогу та 

Дніпра. На черзі – інші регіони України. 

Щоб подати заявку на отримання комплекту, потрібно зателефонувати 

за номером: 15-48 або до Офісу Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-

62-39. 

 

*** 

 

6.10.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

Робочий візит до Солобковецького навчально-реабілітаційного 

центру на Хмельниччині 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/robochij-vizit-do-

solobkoveckogo-navchalno-reabilitacijnogo-centru-na-hmelnichchini 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини Оксана Кізаєва спільно з регіональним координатором взаємодії 

з громадськістю Уповноваженого в Хмельницькій області Ольгою Осередчук 

провели робочу зустріч з керівництвом Солобковецького навчально-

реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради, до якого були 

tel:+38%20(066)%20813-62-39
tel:+38%20(066)%20813-62-39
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евакуйовані вихованці з Богодухівського дитячого будинку-інтернату 

Харківської області у супроводі керівника та персоналу закладу. 

На даний час у закладі перебуває 116 дітей з особливими освітніми 

потребами, а також  проживають 25 вимушених переселенців, з яких 16 осіб з 

числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Керівництвом 

закладу організовано проживання ВПО у семи кімнатах спального корпусу, які 

облаштовані необхідним інвентарем, забезпечено доступ до санітарно-

гігієнічних приміщень. 

Під час зустрічі обговорили нагальні потреби закладу, викликані  

проживанням у ньому внутрішньо переміщених осіб щодо їх розселення, 

забезпечення лікарськими препаратами, продуктами харчування, засобами 

гігієни, одягом, підготовки закладу до зимового періоду та інші питання, які 

потребують вирішення. Також під час робочого візиту були з’ясовані питання 

щодо вжитих заходів по забезпеченню безпеки вихованців навчально-

реабілітаційного центру. Закладом облаштовано укриття, в якому є запас 

продуктів, води, медикаменти та санвузол. 

Оксана Кізаєва та Ольга Осередчук поінформували учасників про 

діяльність Офісу Омбудсмана, зокрема в сфері дотримання прав дітей та 

внутрішньо переміщених осіб, роз’яснили порядок звернення та надали 

контактну інформацію Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини  та 

регіонального представництва в Хмельницькій області.  

Досягнуто домовленості про подальшу співпрацю з метою забезпечення 

прав вихованців даного закладу та сприяння в отриманні необхідної 

гуманітарної допомоги. 

 

*** 

 

7.10.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/perevirka-doderzhannya-

prav-riznih-grup-zhinok-i-cholovikiv-zokrema-iz-vrazlivih-kategorij-

zhitomirskoyu-oblasnoyu-vijskovoyu-administraciyeyu-v-umovah-voyennogo-

stanu 

Перевірка додержання прав різних груп жінок і чоловіків, зокрема із 

вразливих категорій, Житомирською обласною військовою адміністрацією 

в умовах воєнного стану 

Працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини здійснили безвиїзну перевірку додержання прав різних груп 

жінок і чоловіків, особливо із вразливих категорій, Житомирською обласною 

військовою адміністрацією в умовах воєнного стану. 

Під час перевірки встановлено, що розпорядженням начальника 

Житомирської ОВА від 15.03.2022 № 92 утворено обласний координаційний 

штаб з гуманітарних та соціальних питань, до роботи якого залучені профільні 

департаменти Житомирської ОВА, служба у справах дітей ОВА, Головне 
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управління Національної соціальної сервісної служби в Житомирській області, 

Житомирський обласний центр соціальних служб та Подільське 

міжрегіональне управління Укртрансбезпеки. 

Станом на кінець вересня на території Житомирської області перебуває 

близько 73,8 тис. внутрішньо переміщених осіб, серед яких 2,8 тис. осіб з 

інвалідністю, 21,2 тис. дітей, та 540 багатодітних родин. 

Водночас жінки і чоловіки, які перемістилися із територій, де ведуться 

бойові дії або які перебувають у тимчасовій окупації, не залучаються до 

консультацій для розроблення програм і заходів, спрямованих на їх захист та 

підтримку у приймаючих громадах. 

За оперативними даними у 16 місцях компактного проживання (в 

основному - заклади освіти) розміщено 178 евакуйованих осіб. Більшість 

внутрішньо переміщених осіб проживають у приватному секторі. 

Внутрішньо переміщеним особам, які проживають у місцях компактного 

проживання, надається перша необхідна допомога (одяг, засоби гігієни, 

продукти харчування). Для  них організовано харчування, а також безоплатно 

надаються послуги з приготування їжі та прання одягу. 

У співпраці з Благодійним фондом «Український фонд благодійництва», 

благодійною організацією благодійний фонд «Банк Добра» та ТОВ «Імпульс-

Транс» здійснюється адресний довіз гуманітарної допомоги до місць 

проживання/ перебування вразливих груп жінок і чоловіків. 

Організовано навчання для хлопців і дівчат шкільного віку в очному, 

дистанційному та змішаному форматах. Зарахування до закладів освіти 

здійснюється у будь-який період навчального року. Дітей забезпечують 

гуманітарною допомогою, канцелярським приладдям, підручниками. Дітям 

молодшої ланки з числа внутрішньо переміщених осіб видають «тривожні 

рюкзаки». 

Водночас оцінка потреб щодо організації та надання освітніх послуг для 

хлопців і дівчат, зокрема шкільного віку, із числа внутрішньо переміщених 

осіб не здійснюється. 

Позитивним є те, що Житомирська область використовує потенціал 

педагогів – жінок і чоловіків із числа внутрішньо переміщених осіб для 

надання освітніх послуг. Зокрема уже працевлаштовано 7 осіб: 5 жінок і 2 

чоловіків. 

Не забезпечено належний підхід до гарантування продовольчої безпеки: 

- перевірка якості та термінів придатності продовольчих товарів і 

продуктів, які надаються як допомога вразливим групам жінок і чоловіків, які 

постраждали від війни, не здійснюється; 

- моніторинг процесу розподілу продуктових наборів/продуктових 

товарів серед жінок і чоловіків, які постраждали від війни, з тим, щоб виявляти 

можливі випадки дискримінації, вимагань або жорстокого поводження не 

здійснюється. 

Під час складання списків продовольчих наборів/продовольчих товарів 

для розподілу не здійснюються консультації із вразливими групами жінок і 
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чоловіків, (наприклад, з жінками і чоловіками з інвалідністю; похилого віку; із 

числа багатодітних та/або малозабезпечених сімей; із числа внутрішньо 

переміщених осіб; з матерями-годувальницями тощо), які продовольчі товари 

та продукти необхідно включити до списку. 

Станом на 30 вересня 2022 року 173 роботодавці Житомирщини 

забезпечили роботою вже 393 переселенців та отримали позитивні рішення 

служби зайнятості про виплату їм компенсації витрат на оплату праці 

внутрішньо переміщених осіб. 

Найбільше внутрішньо переміщених осіб працюють у Житомирі та 

Житомирському районі, на Звягельщині та Бердичівщині. Вони зайняті 

здебільшого в переробній промисловості, сфері торгівлі та сільському й 

лісовому господарстві. 

На виплату компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених 

осіб у Житомирській області передбачено понад 5,6 млн грн. 

Медичні послуги в Житомирській області надаються в 103 закладах. У 

тому числі первинну медичну допомогу в області надають 52 заклади: 37 

центрів первинної медико-санітарної допомоги та 15 самостійних амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини (юридичні особи). 29 лікарняних 

закладів та 9 стоматологічних поліклінік надають спеціалізовану медичну 

допомогу. 

Високоспеціалізовану медичну допомогу надають: 2 обласні лікарні, 6 

центрів, 2 диспансери, КНП «Госпіталь ветеранів війни», КНП «Житомирське 

обласне стоматологічне медичне об’єднання» та КНП «Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф». Завдяки розгалуженій мережі 

закладів охорони здоров’я області усі жителі області і переміщені особи мають 

вільний доступ до якісної медичної допомоги. 

Здійснюється інформування жінок і чоловіків, які постраждали від 

насильства за ознакою статі (в т.ч. сексуального насильства), або стали 

свідками таких випадків, про можливості отримання допомоги та реабілітації. 

В області вже працюють денний центр соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, у Курненській громаді; спеціалізована служба 

первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, при Центрі 

надання соціальних послуг у Семенівській громаді, притулок для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, у 

Романівській та Березівській громадах. Не забезпечено інклюзивний підхід в 

доступі до інформації під час інформування різних груп жінок і чоловіків про: 

- порядок та умови надання медичних, освітніх, адміністративних та 

соціальних послуг в умовах воєнного стану; 

- можливостей отримання грошової допомоги, ліків, продуктів 

харчування, засобів особистої гігієни тощо; 

- можливостей інтеграції та адаптації для жінок і чоловіків із числа 

внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади. 
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За результатами безвиїзної перевірки підготовлено звіт із 

рекомендаціями, який направлено для врахування в роботі Житомирської 

ОВА. 

 

*** 

 

7.10.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/minreintehratsii-ta-likari-bez-kordoniv-

obiednuiut-zusyllia-dlia-dopomohy-meshkantsiam-deokupovanykh-terytorii-i-

pereselentsiam 

Мінреінтеграції та «Лікарі без кордонів» об’єднують зусилля для 

допомоги мешканцям деокупованих територій і переселенцям. 

Як напередодні зими підтримати українців, які змушені були через війну 

залишити свої домівки? Як доставляти ліки на щойно звільнені території та 

надавати їхнім мешканцям медичну допомогу в екстремальних умовах? Як 

евакуйовувати постраждалих із зон бойових дій, в тому числі людей похилого 

віку та дітей? 

Ці актуальні для України теми підіймались на зустрічі Віце-прем'єр-

міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Ірини Верещук з Головою Бельгійської секції «Лікарів без кордонів» 

Крістофером Стоуксом. 

Сторони обговорили різнобічну співпрацю. Домовилися про надання 

психологічної та психосоціальної допомоги ВПО та населенню, що проживає 

на звільнених територіях Херсонської та у прифронтових районах 

Миколаївської областей. А також – координацію зусиль щодо підготовки 

резервних місць для розміщення переселенців під час зимового періоду. 

«Сьогодні Україна дуже розраховує на підтримку з боку міжнародних 

інституцій, зокрема в питанні гуманітарного забезпечення наших громадян, 

які перебувають на звільнених територіях, і переселенців. Дякуємо усім, хто 

йде назустріч. Кожен такий крок – це крок до нашої спільної Перемоги!» – 

зауважила Ірина Верещук. 

 
 

Місцеве самоврядування 
 

3.10.2022 

Вінницька обласна державна адміністраці 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50064-molod-vinnychchyny-

ta-vpo-zdiisnyly-splav-lets-go-raft-vorobiivskymy-porohamy 

Молодь Вінниччини та ВПО здійснили сплав "Let's go raft" 

Воробіївськими порогами 
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Днями з метою популяризації активного та здорового способу життя та 

для підтримки внутрішньо переміщеної молоді Департамент соціальної та 

молодіжної політики Вінницької ОДА організував сплав "Let's go raft" річкою 

Південний Буг. У заході взяли участь молоді переселенці із Харківської 

області та молодь Вінниччини. 

Маршрут передбачав на короткій дистанції Воробіївськими порогами: 

Маршрут передбачав на короткій дистанції Воробіївськими порогами: 

- 6 порогів Воробіївки до Гвоздова; 

- 3 пороги до Сокільця; 

- штучний канал графа Потоцького до старовинного млину в Сокільці. 

"Переконані, що спільні заходи допомогають молодим переселенцям 

налагодити нові соціальні зв'язки, знайти нових друзів та провести час з 

користю для психологічного та фізичного здоров'я", - зазначила директор 

Департаменту Світлана Ярмоленко. - Завдяки мальовничим берегам і 

нескладним порогам, сплав Південним Бугом є цікавим і не надто 

виснажуючим, а отже - відмінним способом спробувати свої сили у цьому 

спорті». 

 

*** 

 

3.10.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/pidtrimka-meshkanciv-deokupovanih-teritorij 

Підтримка мешканців деокупованих територій 

Сьогодні під головуванням заступника голови облдержадміністрації 

Юлії Костюніної відбулися наради з питання надання грошової допомоги 

цивільному населенню деокупованих територій організаціями Товариства 

червоного Хреста України. 

У нарадах взяли участь начальники Святогірської та Лиманської 

військових адміністрацій, їх заступники та керівники структурних підрозділів 

міських рад, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, 

повідомляє Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 

Під час наради обговорено питання організації надання мешканцям 

деокупованих територій Святогірської та Лиманської громад допомоги від 

організацій Товариства червоного Хреста України та поетапне здійснення 

зазначених виплат; проблемні питання в організації надання послуг в 

соціальній та освітній сферах, забезпечення всебічної підтримки населення 

громад. 

Органи влади на місцях забезпечать збір заяв для надання допомоги 

мешканцям громад у розмірі 1200 грн на одну особу. 

 

*** 

 

https://dn.gov.ua/news/pidtrimka-meshkanciv-deokupovanih-teritorij
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3.10.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.voladm.gov.ua/new/vprodovzh-vihidnih-v-oblasti-rozselili-

mayzhe-pivsotni-vnutrishnih-pereselenciv/ 

Впродовж вихідних в області розселили майже півсотні внутрішніх 

переселенців 

З початку війни на Волині прийняли 73 тис. 732 внутрішньо-переміщені 

особи. З них за минулі вихідні в область приїхала 51 людина. 

Наразі в області живуть та мають статус ВПО 59 тис. 654 вимушено-

евакуйованих осіб. Це становить 42 тис. 167 сімей, у яких 18 тис. 088 – діти. 

Серед ВПО: 

2 222 осіб з інвалідністю, 

7 668 пенсіонерів, 

69 багатодітних сімей, 

9 сімей батьків-одинаків. 

 

*** 

 

3.10.2022 

Закарпатська обласна військова адміністрація 

https://carpathia.gov.ua/news/na-berehivshchyni-oblashtuiut-zhytlo-dlia-

ponad-230-vymushenykh-pereselentsiv 

На Виноградівщині облаштують житло для понад 230 вимушених 

переселенців 

Центр розміщення вимушених переселенців створюють на базі 

Перехрестівської школи-інтернату на Виноградівщині. Днями об’єкт відвідав 

заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський. 

«Зараз у закладі проживають 85 внутрішньо переміщених осіб, а після 

ремонту приміщень тут облаштують місця для ще 150. Завдяки сприянню 

партнерів на об’єкті також замінять систему опалення на твердопаливну 

та модернізують кухню, їдальню», – зазначив заступник очільника області. 

За його словами, проєкт реалізовують спільно з міжнародною 

організацією ZOA International, котра надає допомогу особливо вразливим 

групам вимушених переселенців на Закарпатті. 

«У центрі проживатимуть, зокрема, багатодітні родини. Для дітей 

функціонуватиме невелика школа, з ними також працюватимуть психологи, 

медики та соціальні фахівці», – підкреслив Петро Добромільський. 

 

*** 

 

3.10.2022 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА  ВІЙСЬКОВА ДЕРЖАВНА 

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

informuie-priyom-povtornih-zayavok-dlya-otrimannya-viplati--0 

Департамент соцзахисту населення інформує: прийом повторних 

заявок для отримання виплати ВПО продовжать до 1 грудня   

Органами соціального захисту населення проводиться системна робота 

щодо забезпечення своєчасного нарахування та виплати державної 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

Поінформуй знайомих, що мають статус ВПО ! 

Внутрішньо переміщені особи, які до 30 квітня 2022 року подавали заяву 

на оформлення державної допомоги на проживання через застосунок Дія, але 

з технічних причин не отримали її зможуть повторно подати заяву до 1 грудня 

2022 року. 

Відповідні законодавчі зміни Уряд затвердить найближчим часом. 

Наразі прийом заяв триває до 1 жовтня. 

Для подання заяви необхідно особисто звернутися до органу соцзахисту 

за місцем фактичного проживання та, за наявності технічної можливості, 

надати на фізичному носії факт підтвердження (скрін-шот) подання заяви до 

30 квітня через Дію. 

Бланк заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам можна отримати в органах соціального захисту 

безкоштовно або завантажити за 

посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/99/f514684n184.docx 

Виплата для ВПО на проживання є фінансовою підтримкою від держави, 

для осіб, які після введення воєнного стану перемістились з території, де 

проводяться бойові дії, але перебувають в Україні, в розмірі 2 тис. грн для 

дорослого громадянина і 3 тис.грн для дітей та осіб з інвалідністю. 

 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/departament-soczahistu-naselennya-informuie-priyom-povtornih-zayavok-dlya-otrimannya-viplati--0
https://www.adm-pl.gov.ua/news/departament-soczahistu-naselennya-informuie-priyom-povtornih-zayavok-dlya-otrimannya-viplati--0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/99/f514684n184.docx
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*** 

3.09.2002 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://loda.gov.ua/news/42091 

Завершують ремонтні роботи у гуртожитках Червоноградщини, де 

забезпечать майже 400 місць для проживання ВПО 

У кількох гуртожитках профтехосвіти району вже повністю 

облаштували додаткові місця для комфортного проживання переселенців. 

https://loda.gov.ua/news/42091
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Реконструкція гуртожитків на Червоноградщині відбувається в межах 

програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській 

області.  

На фінансування програми з обласного бюджету виділили понад 19 млн 

гривень. Загальна вартість робіт у Львівській області – 47 мільйонів гривень.  

Станом на сьогодні у Червоноградському гірничо-економічному 

фаховому коледжі проведено повністю заміну вікон. Завершено ремонт 5 

поверху, 4 поверх. 

Найближчим часом планують розпочати ремонтні роботи 3-го поверху. 

Тут хочуть облаштувати 225 додаткових місць для проживання ВПО 

У Сокальському професійному ліцеї роботи вже завершені. Для 

комфортного проживання ВПО передбачено 92 додаткових місця. 

В Угнівському аграрно-будівельному ліцеї внутрішні роботи також 

завершені. Станом на сьогодні завезено пиломатеріали для облаштування 

нової покрівлі. При сприятливих погодних умовах підрядна організація 

приступить до виконання робіт по заміні даху. Тут передбачено 66 додаткових 

місць для переселенців. 

Нагадаємо, ще на початку літа у гуртожитках професійно-технічної та 

фахової передвищої освіти розпочали ремонти приміщень для проживання 

внутрішньо переміщених осіб 

 

*** 

 

3.10.2022 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://loda.gov.ua/news/42050 

«Люди прибували й серед ночі»: як Центр соціально-психологічної 

допомоги працює з ВПО у час війни 

Центр соціально-психологічної допомоги у Львівській області 

функціонує з 2005 року. Від початку повномасштабного вторгнення тут 

отримали допомогу понад 250 вимушеним переселенцям.   

Сьогодні тут проживають 24 ВПО. Усі вони з різних куточків України: 

жителі Київської, Чернігівської, Харківської, Запорізької, Луганської, 

Донецької областей. 

«В березні через Центр пройшли близько 100 людей. Люди прибували 

евакуаційними потягами і серед ночі. Перші два тижні я буквально днювала і 

ночувала на роботі. Попри те, що ліжкомісць всього 15, волонтери привезли 

ще 10 надувних матраців, це трохи рятувало ситуацію. Люди не затримувалися 

надовго. Фактично ми працювали як тимчасовий пункт - люди тут могли 

оговтатися після складної дороги, поїсти, прийняти теплий душ та відпочити. 

Нерідко прибулі розповідали, що провели в потязі півтори доби стоячи, чи в 

кращому випадку сидячи, потяги були настільки переповнені, що лягти було 

ніяк. Ми не встигали прати постіль. Одні від’їжджали, інші прибували», - 

розповідає директор Орися Іванівна Голуб.  

https://loda.gov.ua/news/42050
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В різний час в закладі жили люди, в яких є інвалідність чи 

онкозахворювання. Поступово центр став прихистком для тих, хто потребує 

комфортних умов проживання у зв'язку з хворобою. 

«З гуманітарного штабу, що розташувався на Арені, до нас направили 

чоловіка з хлопчиком, що має аутизм. Такі діти потребують тихого спокійного 

місця. Ми виділили для них окрему кімнату. Кожен, хто зупинявся в Центрі 

плекав надію, що це ненадовго, що: «Ось-ось і ми вже повернемось додому». 

Та минали дні й тижні, більшість людей вже не мали куди повертатися. Те, що 

наш Центр у Львові, а не у віддаленому районі багато кому на руку, адже 

людина хоче знайти роботу, а у великому місті це легше, ніж у райцентрі чи 

територіальній громаді», - ділиться Орися Іванівна. 

Житлові кімнати надаються окремим сім’ям. Тут блочна система, в блоці 

більша та менша кімнати і санвузол. У закладі є чоловічі та жіночі кімнати для 

тих, хто приїхав один. Виділяють ліжкомісце в кімнаті, де проживає 4-5 осіб. 

Також є спільні кухня, санвузол, пральня. Нещодавно з'явилася бажана й 

потрібна річ - бойлер. До цього воду гріли в каструлях на плиті.  

Прибирають кімнати й приміщення, готують підопічні закладу для себе 

самостійно. На кухні кожен має свою поличку й посуд. Встановлений порядок 

чергування. Кожен дбає про спільний простір. 

Також в Центрі надають психологічну допомогу. В деяких людей 

основною проблемою є втрата близького, зруйнована домівка. Але не всім, хто 

перебуває в закладі, потрібне глибоке психологічне втручання. Є люди, які не 

готові говорити навіть з психологом. 

«Мешкає у нас сім'я жінка та її син. Мати практично сліпа, а син також 

має інвалідність. Ніхто з них не може йти працювати. Син змушений 

доглядати матір, він купує продукти, готує. Повернутись поки не можуть, коли 

виїжджали - в рідному місті було більш-менш безпечно, а тепер - ні. Сім'я з 

Мелітополя - бабуся, донька й онучка хотіли роз’єднатися, проте в доньки 

онкозахворювання, й бабуся передумала їхати в Запоріжжя, працює 

дистанційно. Разом легше - вирішили вони, й залишилися. Та й комусь треба 

доглядати за дитиною, поки мама відходить від виснажливої хіміотерапії», - 

розповіли в закладі. 

Комунікація між мешканцями налагоджена. Вони вже радять один 

одному, де краще зробити довідку ВПО, як виїхати за кордон або знайти 

житло. 

Задля забезпечення додаткових місць для проживання в Центрі 

встановлюють двоярусні ліжка, надані благодійниками. Ситуація з вільними 

місцями в Центрі динамічна. Дізнатись про поселення в заклад та наявність 

місць можна в Львівській ОДА або Департаменті соціального захисту 

населення ЛОДА. 

 

*** 

 

4.10.2022 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

hut_otrimati_tepliy_dityachiy_odyag_ta_inshi 

Переселенці з Кремінної в Києві можуть отримати теплий дитячій 

одяг та інші речі першої необхідності від «СОС Дитячі Містечка» 

Кремінською міською військовою адміністрацією підписано 

відповідний меморандум з Київським обласним відділенням благодійного 

фонду «СОС Дитячі Містечка». 

У рамках цього документу благодійна організація може надати 

переселенцям з Кремінної, які наразі проживають у Києві, допомогу у вигляді 

теплого дитячого одягу, ліків, постільної білизни, ковдр та інших речей першої 

необхідності. 

Допомога надаватиметься таким категоріям: 

- багатодітні родини; 

- особи з інвалідністю (діти або батьки); 

- опікуни; 

- мами, які самостійно виховують дітей. 

Щоб отримати допомогу, потрібно мати усі необхідні документи по цих 

категоріях. 

Кремінський хаб у столиці знаходиться за адресою: бул. Марії 

Приймаченко, 8. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 11:00 до 15:00. 

 

*** 

 

4.10.2022 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50093-u-ramkakh-prohramy-

egap-shche-try-hromady-vinnychchyny-otrymaly-mobilni-ofisy-dlia-nadannia-

publichnykh-posluh 

У рамках Програми EGAP ще три громади Вінниччини отримали 

мобільні офіси для надання публічних послуг 

Швейцарсько-українська Програма EGAP з 2015 року займається 

питаннями цифровізації в Україні. Діяльність у сфері е-послуг, е-демократії 

здійснюється в 5 областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, 

Луганській, Одеській. Вінниця є однією з пілотних громад Програми EGAP. 

Сергій Гунько – координатор з цифровізації регіонів Програми EGAP, 

разом із заступником Начальника ОВА Андрієм Кавунцем передав сьогодні 

трьом громадам Вінниччини - Барській, Стрижавській і Якушенецькій 

мобільні офіси для надання публічних послуг. 

«Це один із перших наших проектів, які ми розробили і втілюємо саме 

як «шаблонний проект,- підкреслив Сергій Гунько.- Ми передаємо не просто 

валізу, ми передаємо повний комплект досвіду, найповнішу методологію 

впровадження для її ефективної роботи на 100% і навіть шаблони 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50093-u-ramkakh-prohramy-egap-shche-try-hromady-vinnychchyny-otrymaly-mobilni-ofisy-dlia-nadannia-publichnykh-posluh
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50093-u-ramkakh-prohramy-egap-shche-try-hromady-vinnychchyny-otrymaly-mobilni-ofisy-dlia-nadannia-publichnykh-posluh
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50093-u-ramkakh-prohramy-egap-shche-try-hromady-vinnychchyny-otrymaly-mobilni-ofisy-dlia-nadannia-publichnykh-posluh
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документів, у які нербхідно ухвалити в громаді для забезпечення діяльності 

мобільного офісу». 

«Мобільний офіс» - це портативне автоматизоване робоче місце 

адміністратора ЦНАП, який дозволяє працювати не виймаючи обладнання з 

кейсу. 

Кейс має невеликий розмір, але містить потужне обладнання для 

надання якісних послуг. Зокрема, адміністратор може створювати, заповнюати 

друкувати, зчитувати, сканувати, редагувати документи, а також працювати з 

реєстрами у будь – якій точці України на невеликій площі та без під’єднання 

до джерела живлення (до 8 годин). Функціональні характеристики дозволяють 

використовувати таке устаткування будь-яким установам, які надають послуги 

фізичним та юридичним особам і прагнуть зробити їх доступними будь де. 

Однак, Сергій Гунько акцентував, що існує певна проблема на місцях - 

недостатня інформаційна обізнаність членів громад про можливість отримати 

послуги безпосередньо за місцем знаходження, особливо стареньким та 

хворим людям, які не можуть прийти до ЦНАПу. 

Заступник Начальника ОВА Андрій Кавунець у коментарі зазначив, що 

Вінницька ОВА тривалий час працює над тим, щоб максимальна кількість 

послуг була доступна мешканцям за місцем їх проживання.  

«Ми працюємо не тільки над розвитком мережі ЦНАП, а й над тим, 

щоб поза адміністративним центром територіальної громади, 

безпосередньо у страростинських округах та населених пунктах також 

можна було отримати певні види послуг», - зауважив посадовець. 

Регіональний координатор програми EGAP Дар’я Радзіховська додала, 

що мобільна валіза – то є допоміжна річ аби громада стала більш відкритою 

до своїх громадян. 

«Це дозволить підвищити сервісність громади, дасть змогу надавати 

адмінпослуги маломобільним її членам»,- зазначила координаторка Програми. 

Мобільна валіза дає можливість надання послуг безпосередньо там, де 

людина проживає. Зараз це особливо актуально, адже в кожній громаді 

перебуває велика кількість переселенців, які часто не мають власного 

транспорту, не знають, куди слід їхати, аби отримати потрібну 

адміністративну послугу. 

 Отже, мобільні валізи – один із тих інструментів Програми EGAP, який 

може і повинен активно використовуватись на місцях. 

Сергій Гунько – координатор з цифровізації регіонів Програми EGAP, 

разом із заступником Начальника ОВА Андрієм Кавунцем передав сьогодні 

трьом громадам Вінниччини - Барській, Стрижавській і Якушенецькій 

мобільні офіси для надання публічних послуг. 

«Це один із перших наших проектів, які ми розробили і втілюємо саме 

як «шаблонний проект,- підкреслив Сергій Гунько.- Ми передаємо не просто 

валізу, ми передаємо повний комплект досвіду, найповнішу методологію 

впровадження для її ефективної роботи на 100% і навіть шаблони 
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документів, у які нербхідно ухвалити в громаді для забезпечення діяльності 

мобільного офісу». 

 «Мобільний офіс» - це портативне автоматизоване робоче місце 

адміністратора ЦНАП, який дозволяє працювати не виймаючи обладнання з 

кейсу. 

Кейс має невеликий розмір, але містить потужне обладнання для 

надання якісних послуг. Зокрема, адміністратор може створювати, заповнюати 

друкувати, зчитувати, сканувати, редагувати документи, а також працювати з 

реєстрами у будь – якій точці України на невеликій площі та без під’єднання 

до джерела живлення (до 8 годин). Функціональні характеристики дозволяють 

використовувати таке устаткування будь-яким установам, які надають послуги 

фізичним та юридичним особам і прагнуть зробити їх доступними будь де. 

Однак, Сергій Гунько акцентував, що існує певна проблема на місцях - 

недостатня інформаційна обізнаність членів громад про можливість отримати 

послуги безпосередньо за місцем знаходження, особливо стареньким та 

хворим людям, які не можуть прийти до ЦНАПу. 

Заступник Начальника ОВА Андрій Кавунець у коментарі зазначив, що 

Вінницька ОВА тривалий час працює над тим, щоб максимальна кількість 

послуг була доступна мешканцям за місцем їх проживання.  

 «Ми працюємо не тільки над розвитком мережі ЦНАП, а й над тим, 

щоб поза адміністративним центром територіальної громади, 

безпосередньо у страростинських округах та населених пунктах також 

можна було отримати певні види послуг», - зауважив посадовець. 

Регіональний координатор програми EGAP Дар’я Радзіховська додала, 

що мобільна валіза – то є допоміжна річ аби громада стала більш відкритою 

до своїх громадян. 

«Це дозволить підвищити сервісність громади, дасть змогу надавати 

адмінпослуги маломобільним її членам»,- зазначила координаторка Програми. 

Мобільна валіза дає можливість надання послуг безпосередньо там, де 

людина проживає. Зараз це особливо актуально, адже в кожній громаді 

перебуває велика кількість переселенців, які часто не мають власного 

транспорту, не знають, куди слід їхати, аби отримати потрібну 

адміністративну послугу. 

 Отже, мобільні валізи – один із тих інструментів Програми EGAP, який 

може і повинен активно використовуватись на місцях. 

 

*** 

 

4.10.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.voladm.gov.ua/new/tovaristvo-chervonogo-hresta-

nimechchini-dopomagatime-oplachuvati-komunalni-poslugi-prihistkam-dlya-

vnutrishno-peremischenih-osib-v-oblasti/ 
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Товариство Червоного Хреста Німеччини допомагатиме 

оплачувати комунальні послуги прихисткам для внутрішньо переміщених 

осіб в області 

Заступниця голови ОДА Мирослава Якимчук сьогодні, 4 жовтня 2022 

року, зустрілась із представницею Товариства Червоного Хреста Німеччини 

Анке Берт. Відбулась зустріч в офісі обласного Товариства Червоного Хреста 

України за участі його керівниці Валентини Пришко. 

Зокрема, як повідомила Анке Берт, Товариство Червоного Хреста 

Німеччини хоче підтримати Волинську область в частині оплати комунальних 

послуг у прихистках, де проживають внутрішньо переміщені особи. Тож 

поцікавилась чи є перелік таких закладів, аби організація могла його 

проаналізувати та допомогти. 

Відтак, Мирослава Якимчук подякувала за підтримку та запевнила, що 

таку інформацію обов’язково нададуть, адже сьогодні на Волині прийняли вже 

майже 74 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Так, багато проживають у 

приватному секторі, але є заклади комунальної власності, у яких ще 

проживають вимушені переселенці. 

Також сьогодні заступниця голови ОДА Мирослава Якимчук підписала 

від імені Волинської обласної військової адміністрації Меморандум про 

співробітництво з Волинською обласною організацією Товариства Червоного 

Хреста України. 

 

*** 

 

4.10.2022 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://loda.gov.ua/news/42231 

У гуртожитку Стрийського училища для поселення ВПО провели 

ремонтні роботи на понад 12 млн грн 

У гуртожитку державного навчального закладу «Вище професійне 

училище № 8 м. Стрия» завершили ремонтні роботи за кошти обласного та 

місцевого бюджетів. Сюди у відремонтовані житлові кімнати поселять 

переселенців, які вимушено покидають домівки та знаходять прихисток на 

Львівщині. 

Так, з початку повномасштабного вторгнення росії Стрийський район 

активно долучився до розгортання мережі тимчасових прихистків. За весь 

період тут офіційно зареєструвались понад 34 тисячі внутрішньо переміщених 

осіб, з яких приблизно 13 тисяч - в Стрийській громаді. Переважна більшість 

цих людей проживає у приватному секторі, частину забезпечили місцями 

тимчасового проживання узакладах соціальної інфраструктури. 

Зважаючи на активність проведення бойових дій на території держави, а 

також прогнозоване збільшення кількості евакуйованих з початком 

опалювального  сезону Львівська ОВА спільно з громадами уже зараз 
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напрацьовує резерв місць для цих категорій людей, одним з яких є гуртожиток 

Вищого професійного училища № 8 м. Стрия. 

Заклад розташований в центрі міста, а отже ВПО зможуть знайти не 

лише комфортні та безпечні умови проживання, а й працевлаштуватися та на 

перспективу повноцінно інтегруватися в соціально-економічне життя. 

Відтак, в межах робіт відремонтували недіючі 4 та 5 поверхи 

гуртожитку, а це 50 житлових кімнат та 175 додаткових місць для проживання 

ВПО. 

Замінили інженерні мережі (водопостачання – водовідведення, 

електропостачання, систему опалення), вікна, двері, влаштували кухні, 

побутові кімнати, душові та санвузли. 

До облаштування технікою та меблями залучили міжнародних партнерів 

та благодійні організації, зокрема: Sean Penn's CORE Foundation, Управління 

Верховного комісара ООН усправах біженців, World Vision. 

Гуртожиток відремонтували за кошти обласного і місцевого бюджетів в 

межах Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів. Загальна 

вартість робіт 12,4 млн грн (обласний бюджет – 10,3 млн грн, місцевий – 2,1 

млн грн). 

Нагадаємо, що на Львівщині проживають лише офіційно зареєстрованих 

понад 250 тис ВПО 

 

*** 

 

4.10.2022 

ЗАПОРІЖСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.zoda.gov.ua/news/63014/zaporizki-diti-znayshli-garniy--

prihistok-v-niderlandah.html 

ЗАПОРІЗЬКІ ДІТИ ЗНАЙШЛИ ГАРНИЙ ПРИХИСТОК В 

НІДЕРЛАНДАХ 

Керівник ЗОВА Олександр Старух змістовно поспілкувався в онлайн-

форматі з мером нідерландського міста Бреда Паулом Деплою. До розмови 

також долучилася начальниця Служби усправах дітей Антоніна Матвєєва й 

начальник Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності 

ЗОВА Артур Бойко. 

Очільник регіону насамперед подякував іноземним партнерам за те, що 

прихистили усебе 36 дітей з Пологівського обласного центру соціально-

психологічної реабілітації, надали житло та забезпечили всім необхідним. 

Крім того, як зазначила Антоніна Матвєєва, ці діти протягом 28 днів жили в 

підвальних приміщеннях, де рятувалися від постійних обстрілів з боку 

окупаційних військ рф. Але у березні їх вдалося врятувати та евакуювати до 

Нідерландів.  

Під час розмови з керівником ЗОВА мер міста Бреда Паул Депла 

зазначив, що освітній процес для дітей не зупинився, тому всі продовжують 
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навчатися, відвідувати різні секції, а головне, що вихованці беруть активну 

участь у благодійних акціях та відправляють кошти для Збройних сил України. 

Зі свого боку ми раді вам допомогти та прийняти у себе ваших дітей. 

Вони всім забезпечені, у них гарна атмосфера та умови для проживання. Ми 

зробили все, щоб діти могли й далі навчатися, займатися спортом та іншими 

важливими й корисними справами. Сподіваємося, що ситуація в Україні 

зміниться на краще й всі зможуть повернутися додому, - підкреслив мер міста 

Бреда Паул Депла. 

Варто зазначити, що 340 вихованців з інтернатних закладів Запорізької 

області наразі евакуйовані до Польщі, 115 до Італії, а у Франції знаходяться 

діти з дитячих будинків сімейного типу. Олександр Старух наголосив, що 

Європа об’єдналася в допомозі нашій країні, тому, своєю чергою, Україна не 

дає можливості ворогу пройти далі та захищає кордони. Крім того, керівник 

ЗОВА висловив надію на подальше плідне співробітництво з Нідерландами в 

різних галузях. 

Ми дуже вдячні вам за те, що прийняли наших дітей з міста Пологи. 

Впевнений, що вони відчувають себе, як вдома та їм приділяється велика 

увага. Хочу ще подякувати всім країнам Європи, які підтримують нас у 

військовій та цивільній сфері тому, що без такої допомоги протистояти 

агресору було б дуже важко. Наші війська захищають території, йдуть у наступ 

у Харківському та Херсонському напрямках. Сподіваємося, що у цьому році 

вдасться звільнити Пологи, куди зможуть повернутися діти й ми з радістю 

зустрінемо делегацію з Голландії, щоб подякувати вам вже у вільній Україні, 

- підсумував керівник ОВА Олександр Старух. 

 

*** 

 

4.10.2022 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=116635 

В ОВА відбулося перше засідання робочої групи з питань сприяння 

забезпеченню прав та свобод ВПО 

Сконцентрувати всю інформацію про вимушених переселенців, їх 

потреби, можливість надання для них житла і різних видів підтримки та 

допомоги від громад та донорів – це основне завдання новоствореної робочої 

групи з питань сприяння забезпеченню прав та свобод ВПО. На цьому 

наголосив під час установчого засідання групи заступник голови ОДА 

Володимир Юр’єв. 

“З початком російської агресії наша область почала приймати величезну 

кількість людей, що потребували прихистку. Зрозуміло, що ніхто не був 

готовий до такої ситуації, і доводилося дуже оперативно вирішувати питання 

з їх розселенням та забезпеченням. Через це для вирішення нагальних питань 

залучалися люди з різних структурних підрозділів, які не завжди ефективно 

взаємодіяли між собою. Минуло понад 7 місяців, але ця проблема у нас досі 
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виникає, – зауважив посадовець. – Аби уніфікувати усі дані, зосередити в 

єдиному центрі всю необхідну інформацію та ефективно її опрацьовувати, ми 

вирішили створити цю робочу групу”. 

Володимир Юр’єв наголосив, що вона має бути активним дієвим 

робочим органом, який працюватиме щоденно, формуючи масив даних з 

питань підтримки ВПО, аби чітко розуміти ситуацію в області. Саме на основі 

цієї інформації надалі будуть ухвалюватися відповідні рішення про 

розміщення вимушених переселенців, їх харчування та забезпечення 

найнеобхіднішим, створення центрів компактного проживання та багатьох 

інших. 

Очільником робочої групи призначено Олега Мартинюка, заступника 

директора Департаменту освіти, науки, молоді і спорту ОВА. Також до її 

складу увійшли представники різних структурних підрозділів ОВА, які 

дотичні до вирішення питань ВПО, представники РВА, Обласного центру 

зайнятості, ГУ Національної соціальної сервісної служби та ГУ ДСНС в 

області.  За необхідності до роботи будуть залучати і інших фахівців. 

Окреслюючи першочергові напрямки роботи, Олег Мартинюк зазначив, 

що основну увагу наразі буде зосереджено на наповненні трьох основних 

реєстрів інформації. Один з них – діючий реєстр житла для ВПО в розрізі 

громад та районів, який регулярно оновлюється. Він містить інформацію щодо 

наявних приміщень, їх форму власності, потужність тощо. Дані цього реєстру 

мають в стислі терміни бути верифіковані, аби за необхідності можна було 

чітко визначити першочергові для заселення місця. 

Другий реєстр зараз перебуває на стадії розробки. Він міститиме 

інформацію про наявні в громадах приміщення, на базі яких можна буде 

створювати центри компактного проживання ВПО, зокрема, про їх площу, 

загальний стан будівлі, наявність світла, води, опалення, санвузлів, кухонь, 

прогнозовану потужність та потребу у коштах для проведення усіх необхідних 

робіт. Ці дані є важливими для залучення допомоги від донорських 

організацій. 

Як зазначив Володимир Юр’єв, запити на таку інформацію регулярно 

надходять до ОВА. Благодійники зацікавлені вкладати кошти саме в 

облаштування місць компактного проживання переселенців, і в області уже 

реалізовується декілька таких проєктів. Реєстр приміщень для ремонту та 

реконструкції в розрізі громад та районів дозволить комплексно аналізувати 

відомості про будівлі, що пропонуються, та обирати з них ті, які відповідають 

вимогам донора. 

Інформацію про донорські організації, їх контактні дані, допомогу, яку 

вони пропонують, їх технічні та фінансові можливості планують узагальнити 

в третьому реєстрі. Це допоможе краще розуміти загальну картину щодо 

варіантів залучення ресурсів цих благодійників, аналізувати перспективи та 

результати співпраці, покращити комунікацію. 

Окремо Володимир Юр’єв наголосив на важливості удосконалення 

взаємодії з територіальними громадами, аби інформація, яка від них 



27 
 

надходить, була актуальною, максимально повною та відповідала дійсності. За 

його словами, зараз область готує місця для розміщення 75 тисяч 

переселенців. Облаштовувати їх будуть поступово, але уже в найближчі тижні 

потрібно підготувати щонайменше 5 тисяч місць для розселення, де буде усе 

необхідне для людей. 

Саме тому, окрім роботи над реєстрами, члени робочої групи 

найближчим часом мають здійснити об’їзд та огляд приміщень, визначених 

громадами для поселення ВПО, аби на місці оцінити їх придатність та 

відповідність вимогам. Разом з тим, зауважив посадовець, уже зараз потрібно 

працювати над тим, аби вимушені переселенці максимально швидко 

інтегрувалися в життя громад, знайшли роботу та облаштували свій побут, 

адже в умовах війни ресурси як місцевих, так і державного бюджету, які 

можуть бути спрямовані на їх підтримку, на жаль, є обмеженими. 

На завершення Володимир Юр’єв доручив керівнику групи налагодити 

комунікацію із спільнотами вимушених переселенців із різних регіонів, які 

зараз створюються в області за принципом земляцтв. На його думку, таке 

спілкування дозволить швидше реагувати на їх запити та узагальнити 

інформацію про потреби, і водночас – отримувати зворотний зв’язок та 

аналізувати ефективність роботи з ВПО в області. 

 

*** 

 

5.10.2022. 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://dn.gov.ua/news/dlya-pidtrimki-pereselenciv-u-hmelnickomu-

vidkrito-filiyu-bahmutskogo-rajonnogo-gumanitarnogo-shtabu 

Для підтримки переселенців у Хмельницькому відкрито філію 

Бахмутського районного гуманітарного штабу 

У Хмельницькому за сприяння Донецької облдержадміністрації, 

обласної військової адміністрації відкрито філію Бахмутського районного 

гуманітарного штабу. 

Штаб розташовано у приміщенні Центру соціально-психологічної 

адаптації ГО «НАШ ВИБІР УКРАЇНА» (вул. Соборна, 43). Тут переселенцям 

надаватиметься гуманітарна, правова та індивідуальна психологічна 

допомога. Проводитимуться групові заняття з медичної адаптації та 

психологічної підтримки. Також їм допоможуть вирішити питання розселення 

та працевлаштування. 

Крім того, у приміщенні облаштований дитячий куточок, де малеча 

зможе розважитися поки батьки спілкуватимуться з фахівцями гуманітарного 

штабу. 

Працюватимуть у штабі співробітники Бахмутської міської військової 

адміністрації, які допоможуть вирішити питання також за телефоном: +38 099 

277 18 21 
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За матеріалами Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

 

*** 

 

5.10.2022 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=116656 

Як отримати консультацію у сімейного лікаря для ВПО? 

Кожен українець має змогу потрапити до лікаря, незалежно від місця 

перебування та укладеної декларації. Якщо ви є внутрішньо переміщеною 

особою, вам НЕ потрібно переукладати декларацію, достатньо звернутися по 

допомогу напряму в найближчий медичний заклад. 

 
 

*** 

 

5.10.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_cherkasah_zapracyuvav_hab_dlya_pe

reselenciv_z_luganshchini 

У Черкасах запрацював хаб для переселенців з Луганщини 

Хаб у Черкасах отримав гуманітарну допомогу та організовує видачу 

продуктових наборів мешканцям Луганської області, які знаходяться у цьому 

місті. 

Попередній запис здійснюється за Google-формою, яка доступна за 

посиланням https://bit.ly/3C6iE1d. 

Також видачу проводять безпосередньо за адресою: м. Черкаси, вул. 

Чехова, буд. 9-а, у будні дні з 10:00 до 14:00. 

Цим хабом для переселенців із Луганщини опікується Попаснянська 

міська військово-цивільна адміністрація. 

Загалом протягом перших днів жовтня через відділення АТ 

«Укрпошта» штабами Попаснянщини переселенцям громади відправлено 1 

056 наборів гуманітарної допомоги. 

 

*** 

 

5.10.2022 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.rv.gov.ua/news/nachalnyk-rivnenskoi-ova-zustrivsia-iz-

merom-mista-liublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Начальник Рівненської ОВА зустрівся із мером міста Люблін 

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль зустрівся із мером міста 

Люблін Кшиштофом Жуком. 

Віталій Коваль подякував за всебічну підтримку України та українських 

біженців. Нині в Любліні мешкають біля 50 тисяч наших земляків. 

Як розповів очільник Рівненщини, під час зустрічі домовилися, що 

Люблінська мерія стане провідником між нами та польським малим і середнім 

бізнесом, щоб у Рівненській області з‘являлися нові робочі місця. Кшиштоф 

Жук наголосив, що їхніх підприємців не лякає війна. Адже знають, що 

Рівненщина - надійний тиловий регіон. 

«Також ми готуємо дорожню карту з переліком потреб нашої області. 

Зокрема, тих, що стосуються підтримки ВПО під час опалювального сезону, а 

також якісного функціонування освіти, медицини та інших сфер критичної 

інфраструктури області. Окремо порушили з Андрієм Караушем тему 

забезпечення зимовим одягом наших захисників. Розраховую, що у 

найкоротші терміни на Рівненщину приїде перша партія допомоги. Справжні 

друзі пізнаються в біді. Дякую братам-полякам за постійну підтримку!», - 

додав Віталій Коваль. 

До слова, сьогодні близько 80 працівників мерії вчать українську мову 

на постійно діючих курсах. Їм допомагають українські вчителі. Також вони 

друкують україномовні книги для тих, хто переїхав до Любліна, тікаючи від 

війни. 

https://bit.ly/3C6iE1d
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*** 

 

6.10.2022 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://loda.gov.ua/news/42512 

У Львівській ОВА відбулась зустріч із представниками Союзу 

українців Румунії 

СУР планує співпрацювати з Львівською ОВА в освітній та економічній 

сферах, а також допомагати гуманітарно. 

Сьогодні, 6 жовтня, очільник Львівської ОВА Максим Козицький 

поспілкувався із делегацією Союзу українців Румунії. Під час зустрічі 

обговорили подальшу реалізацію економічних та освітніх ініціатив на 

Львівщині. 

Як зазначає президент Союзу українців Румунії, депутат парламенту 

Румунії Микола-Мирослав Петрецький, зараз Україна має можливість 

впроваджувати проєкти міжнародного рівня, зокрема за підтримки Румунії. 

«Румунія засуджує всі агресивні дії росії на території України. Ми усіма 

силами підтримуємо українців, які вимушено переїхали в Румунію, 

організовуємо передачі гуманітарної допомоги для всіх, хто постраждав під 

час війни. Окрім цього, напрацьовуємо низку реформ, щоб допомагати 

економічно, створювати міжнародні проєкти», – підкреслив він. 

Микола-Мирослав Петрецький також наголосив, що зараз в Румунії 

проживає приблизно 90 тисяч біженців з України, в тому числі і дітей. Уряд 

країни допомагає їм інтегруватись у румунські школи, зокрема 

започатковуючи додаткові класи з вивченням української мови.  

«Ми завжди приділяли увагу нацменшинам, тому і зараз здійснюємо всі 

можливі заходи для комфортного навчання дітей-переселенців в 

університетах, школах, садочках тощо. Зокрема, ми придбали для них 

українські книжки, СУР радий працювати в освітньому напрямі», – наголосив 

президент Союзу українців Румунії.  

Директор департаменту освіти і науки Олег Паска запропонував кілька 

варіантів для співпраці в освітній сфері. 

«В нас є можливості навчати українських дітей, які проживають в 

Румунії, у дистанційному форматі, зокрема завдяки Українській дистанційній 

школі, яку заснували на Львівщині. Можемо також здійснювати студентські 

обміни, організовувати практику або табори для румунських дітей, якщо 

безпекові аспекти дозволять. Для вчителів – обмін досвідом, курси 

підвищення кваліфікації», – зазначив він. 

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький подякував румунській 

стороні за підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави, а також 

нашої нещодавно анонсованої заявки членства у НАТО та за активну допомогу 

українському народу у боротьбі з російським загарбником. Він наголосив, що 
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ще однією складовою плідної співпраці країн можуть стати візити 

румунського бізнесу в Україну для проведення спільних економічних заходів. 

«На Львівщині активно займаються релокацією бізнесу. Ми могли б 

організувати українсько-румунські економічні форуми, обговорити 

інвестиційні проєкти, щоб створювати більше нових робочих місць для тих, 

хто вимушено переїхав у нашу область, а також мотивувати українців 

повертатися з-за кордону», – зазначив начальник ЛОВА. 

Додамо, з 24 лютого Союз українців Румунії активно допомагає Україні. 

Зокрема, закупівлею, збором та відправленням гуманітарної допомоги. 

СУР разом з партнерами вдалося мобілізувати й транспортувати: 

– понад 220 колон вантажівок, ваговозів і мікроавтобусів з гуманітарною 

допомогою; 

– понад 4000 тонн гуманітарної допомоги (продукти харчування, засоби 

гігієни, чистячі засоби, одяг, іграшки, ліки, генератори, спальні мішки, 

матраци, акумулятори і т.д.), призначеної для громадян України, які 

постраждали від війни. 

Далі у планах – розширення торговельно-економічного співробітництва 

та співробітництва в сфері освіти. 

 

*** 

 

6.10.2022 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://kharkivoda.gov.ua/news/117789 

З початку бойових дій Товариство Червоного Хреста України 

допомогло понад 1,5 млн жителів Харківської області 

У співпраці з Харківською ОВА представники Червоного Хреста 

надають допомогу найбільш вразливим верствам населення на деокупованих 

територіях області. 

Директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван 

Сокол наголосив, що діяльність Міжнародного Комітету Червоного Хреста та 

обласної організації Товариства Червоного Хреста України суттєво впливають 

на гуманітарну ситуацію в регіоні.  

«Разом з Товариством Червоного Хреста ми проводимо евакуацію 

населення з деокупованих територій Харківської області, забезпечуємо 

населення продуктовими наборами та засобами гігієни. Робимо все для того, 

щоб люди якомога менше відчували наслідки бойових дій», – розповів Іван 

Сокол під час брифінгу 6 жовтня. 

Зокрема, як зазначив голова обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України Костянтин Башкіров, за час повномасштабного вторгнення рф 

продуктову допомогу отримали 1,6 млн осіб, гігієнічними наборами 

забезпечили 1,15 млн громадян, медичними засобами – близько 200 тисяч, 

спальні набори, одяг та взуття отримали приблизно 600 тисяч осіб. 
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«За сім місяців було евакуйовано 15 тисяч людей. Лише за вересень з 

деокупованих територій Харківщини Товариством Червоного Хреста України 

евакуйовано близько 1500 осіб. Також спільно з Харківською ОВА у вересні 

створили координаційний штаб, за участю якого з деокупованих територій 

загалом було евакуйовано приблизно 10 тисяч осіб», – сказав Костянтин 

Башкіров. 

Наприкінці брифінгу нагородили двох волонтерів обласного Товариства 

Червоного Хреста України Олександра Бондаря та Данієлу Якім почесними 

грамотами Харківської ОВА. 

 

 
*** 

 
 

6.10.2022 

ЗАКАРПАЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://carpathia.gov.ua/news/ochilnyk-zakarpattia-proviv-zustrich-iz-

nadzvychainym-i-povnovazhnym-poslom-rumunii-v-ukraini 

Очільник Закарпаття провів зустріч із Надзвичайним і 

Повноважним Послом Румунії в Україні 

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита провів зустріч із 

Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Александру 

Віктором Мікулою, де обговорили питання транскордонного співробітництва 
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України та Румунії, серед яких розбудова інфраструктури, підтримка 

вимушених переселенців, ЗСУ тощо. 

Віктор Микита поінформував Александру Віктора Мікулу про те, що 

протягом двох останніх місяців Укрзалізниця відновила дві дільниці колії. 

Залізничники відбудували 19,3 км колії від Рахова до держкордону та 1,1 км 

від держкордону до Тересви, де знаходиться ще один пункт пропуску для 

залізничного сполучення «Тересва — Кимпулунг ла Тиса». Держмитслужба 

готова до встановлення відповідного обладнання та забезпечення роботи 

персоналу на ПП. 

«Нашою метою є відкриття нових залізничних пунктів пропуску. Однак 

зараз питання не просувається через очікування робіт на суміжній стороні. 

Тривають перемовини з Румунією щодо відновлення інфраструктури на 

дільницях "Кимпулунг-ла-Тиса — Сіге Камара" та держкордон — "Валя-

Вишеулуй", які знаходяться на території сусідньої країни. Тільки тоді можна 

буде розпочинати наступний етап з облаштування пунктів пропуску», – 

зазначив очільник Закарпаття. 

У зв’язку з цим керівництво області спільно з румунськими партнерами 

ініціювали активізацію роботи з питання відновлення залізничного шляху. 

Запланували зустріч на рівні профільних міністерств транспорту та 

інфраструктури, яка фіналізує підготовчі роботи румунською стороною і 

дозволить завершити проєкт. 

«Ми усі розуміємо, що це не лише питання прикордонного руху, а й 

продовольчої безпеки. Адже Румунія серед інших – стратегічний партнер 

України щодо експорту сільськогосподарської продукції», – підкреслив 

Віктор Микита і подякував Надзвичайному і Повноважному Послу Румунії в 

Україні Александру Віктору Мікулі за постійну підтримку нашої країни й 

Закарпаття зокрема. 

За словами голови Закарпатської ОВА, з перших днів 

широкомасштабного вторгнення окупанта на територію України румунські 

партнери включилися в роботу з організації гуманітарних коридорів для 

прийняття вимушено переміщених осіб на тимчасове проживання до своєї 

країни, постачання гумдопомоги для Закарпаття й інших регіонів, де ведуться 

активні бойові дії, а також транзиту палива на територію України для 

врегулювання паливної кризи. 

«Завдяки постійній комунікації та ефективній спільній роботі разом із 

консулом Румунії в Солотвино Граціаном-Флоріном Пирву ці коридори не 

зупинилися ні на мить», – резюмував Віктор Микита. 

 

*** 

 

6.10.2022 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://oda.zht.gov.ua/news/na-zhytomyrshhyni-zareyestrovano-bilshe-72-

tysyach-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 
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На Житомирщині зареєстровано більше 72 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб 

Як повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА, станом на 06 жовтня в області налічується 72 310 

внутрішньо переміщених осіб, які евакуювалися через дії російських 

окупаційних військ, та пройшли реєстрацію за місцем тимчасового 

проживання в області. 

Найбільша кількість ВПО перебуває на території Житомирського 

району — 33 649. 

 Із загальної кількості переселенців 8 839 осіб – з Донецької області, 3 

387 –  з Луганської області, 3 178 – з Харківської області, 2365 – з Херсонської 

області, 1 198 –  із Запорізької області, 352 особи з АР Крим та міста 

Севастополь. 

Серед усіх ВПО, які проживають на території 

Житомирщини,налічується 20 486 дітей, у тому числі 5 978 – дошкільного 

віку, а 358 прибули без батьків. 

Загалом на території області розміщено 37 145 сімей з числа внутрішньо 

переміщених осіб, з яких 533 – багатодітні. 

Як повідомлялося раніше, зараз на Житомирщині перебуває 4 прийомні 

сім’ї та 3 дитячі будинки сімейного типу, яким довелося тікати від війни з 

тимчасово окупованих областей України або місць ведення  активних бойових 

дій. 

*** 

 
6.10.2022 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-na-zustrichi-iz-nadzvychainym-

ta-povnovazhnym-poslom-latviiskoi-respubliky-v-ukraini-ilhvarsom-kliavoiu-

obhovoryla-nahalni-potreby-pereselentsiv 

Світлана Онищук на зустрічі із Надзвичайним та повноважним 

Послом Латвійської Республіки в Україні Ілгварсом Клявою обговорила 

нагальні потреби переселенців. 

Сьогодні голова обласної державної адміністрації – начальник обласної 

військової адміністрації Світлана Онищук зустрілася із Надзвичайним та 

Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Ілгварсом Клявою та 

другим секретарем Посольства Латвійської Республіки в Україні Крістатапсом 

Пурмалісом, котрі у рамках робочого візиту вперше прибули на Прикарпаття. 

Вітаючи іноземних гостей, Світлана Онищук подякувала за солідарність та 

вагому допомогу, яку народ Латвії надає українцям із перших днів війни. 

«Від початку війни ми відчуваємо велику підтримку з боку Латвійської 

Республіки. Тисячі наших громадян, котрі пережили військову агресії росії, 

знайшли прихисток у вашій країні, – зазначила Світлана Онищук. – Ми вдячні 

вам за гуманітарну та військову допомогу, за солідарність з нами у війні з 

окупантами». 
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Своєю чергою Ілгварс Клява підкреслив, що Латвія підтримує українців 

так, як тільки може, і висловлює співчуття через події, які переживає 

український народ. 

«Ми всіляко опікуємося українськими біженцями і надаємо гуманітарну 

та військову допомогу для забезпечення усіх потреб, – розповів Надзвичайний 

та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні. – Окрім 

гуманітарних вантажів, які відправляють в Україну громадські організації, 

Уряд Латвії націлює свою роботу також і на відновлення інфраструктури 

зруйнованих внаслідок війни міст України». 

У ході розмови сторони обговорили нагальні потреби внутрішньо 

переміщених людей, котрих, до слова, на Івано-Франківщину прибуло вже 

понад 150 тисяч. 

«Чи не найбільшим нашим викликом є забезпеченням переселенців 

житлом для довготривалого проживання, теплим одягом, а також засобами 

обігріву. Ми і надалі готуємо соціальні заклади для прихистку людей зі 

східних областей. За підтримки міжнародних благодійних організацій 

проводимо ремонтні роботи, забезпечуємо ліжко-місцями, створюємо резерви 

теплого одягу, їжі та медикаментів, – зазначила Світлана Онищук. – Однак 

мусимо бути готові і до забезпечення людей теплом на випадок руйнування 

об’єктів критичної інфраструктури. Тому потребуємо засобів обігріву 

приміщень, зокрема, генераторів, газових балонів, обігрівачів тощо». 

Варто додати, що Латвія також допомагає у реалізації проєкту 

будівництва притулку для жінок, корті постраждали від насильства. 

*** 

6.10.2022 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://oda.te.gov.ua/news/v-ternopoli-vidkryly-humanitarnyi-khab-

sievierodonetskoi-miskoi-vtsa 

В Тернополі відкрили Гуманітарний хаб Сєвєродонецької міської ВЦА 

Тернополі відкрили Гуманітарний хаб Сєвєродонецької міської ВЦА для 

ВПО Луганщини, які через широкомасштабну збройну російську агресію були 

вимушені покинути свої домівки. 

Головною метою локації є підтримка внутрішньо переміщених осіб  з 

окупованих територій Луганської області. Вони зможуть отримувати 

гуманітарну допомогу та професійні поради з питань пошуку роботи й 

працевлаштування, медичні, юридичні та психологічні консультації, а також 

допомогу в розв'язанні важливих питань.  

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш зазначив, що 

відкриття у Тернополі такого осередку стане потужним кроком у співпраці 

Тернопільської та Луганської областей, а також безпосередньо Тернопільської 

та Сєвєродонецької міських територіальних громад. 

"Переселенці, які проживають у Тернополі та у ближніх населених 

пунктах, можуть отримати допомогу безпосередньо в хабі. Розглядаються 

питання щодо надсилання гуманітарної допомоги поштою або можливого 
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розвезення автотранспортом по віддалених громадах. Ми повинні докласти 

всіх зусиль, щоб люди почували себе в безпеці та мали усе необхідне", - сказав 

Володимир Труш. 

 

*** 

7.10.2022 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50162-na-vinnichchini-

pereselentsi-otrimuyut-gumanitarnu-dopomogu-vid-mizhnarodnoji-organizatsiji-

z-migratsiji 

На Вінниччині переселенці отримують гуманітарну допомогу від 

Міжнародної організації з міграції 

За посередництва Міжнародного благодійного фонду "Руки друзів" у 

колективні центри перебування родин ВПО Вінницької області доставлено 

гуманітарні вантажі від від Міжнародної організації з міграції. Пакунки із 

необхідними речами для влаштування побуту та підтримки гігієнічних умов 

отримали у закладах Жмеринки, Северинівки та Хмільнику. 

Зазначимо, що Міжнародна організація з міграції передала на Віниччину 

ковдри та матраци, набори з засобами гігієни для всіх членів сімей, засоби для 

підтримки чистоти у приміщеннях та інші першочергові побутові речі. 

 

*** 

 

7.10.2022 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://oda.zht.gov.ua/news/vitalij-bunechko-ta-sergij-komnatnyj-vruchyly-

na-zhytomyrshhyni-klyuchi-vid-sotsialnyh-kvartyr-rodynam-vnutrishno-

peremishhenyh-osib/ 

Віталій Бунечко та Сергій Комнатний вручили на Житомирщині 

ключі від соціальних квартир родинам внутрішньо переміщених осіб 

Сьогодні, 07 жовтня, начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко 

спільно з головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Сергієм 

Комнатним передали ключі від соціальних квартир родинам внутрішньо 

переміщених осіб, які евакуювалися до Житомирщини з Маріуполя, 

Енергодару, Бахмуту, Соледару, Костянтинівки, Нової Каховки, Голої 

Пристані, Богданівки. До заходу також долучилися заступник начальника 

ОВА Юрій Денисовець, директорка Департаменту соціального захисту 

населення ОВА Олена Грищук, керівництво Житомирської РВА та 

Новоборівської територіальної громади. 

«Нове житло було придбано за сприяння наших міжнародних партнерів 

разом із Мінсоцполітики та Держмолодьжитла. За цією програмою на 

Житомирщині за 10 млн грн було облаштовано 8 квартир: 6 – у смт Новій 
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Боровій, одна – в м. Житомирі та одна – у м. Новограді-Волинському. Від 

сьогодні 8 сімей переселенців зможуть наповнити ці квартири родинним 

теплом та затишком», – сказав Віталій Бунечко. 

Начальник ОВА завітав до двох родин, які отримали від Держави житло. 

Одна з них – з Херсонщини. Батько працював начальником охорони на 

підприємстві. Мати – в косметичному салоні. Дві доньки навчались в ліцеї в 

Новій Каховці. Будинок, господарство та усе майно залишилося в Херсонської 

області. Як говорить Роман, поки немає жодної інформації, в якому стані зараз 

житло. Більшість його друзів та сусідів виїхали до інших областей або 

прилеглих до Херсонщини містечок. Приємно, що дітки вже пішли до місцевої 

школи. 

Друга сім’я до початку повномасштабного вторгнення рф проживала в 

одному з українських міст на Донеччині. Мати працювала в міській раді. 

Батько – в пожежній частині старшим рятувальником. Бабуся – в котельні 

одного з відомих по всій країні підприємств. Після перших вибухів у місті, 

прийняли рішення покинути рідну домівку та переїхати до Дніпра. Але на 

цьому історія евакуації не завершилась і продовжилась в інших українських 

містах. Згодом доля звела їх з Новоборівською громадою, де сім’я винаймала 

квартиру. Мати до війни мала великий досвід у співпраці з іноземним 

бізнесом, адже раніше займалася залученням інвестицій до громади. Наразі 

вже працевлаштувалась до Іршанського ГЗК. 

«Дуже сподіваюсь, що життя цих родин у нових оселях на Житомирщині 

дозволить повернути їм хоча б частково відчуття власного дому. Нехай у цих 

стінах лунає дитячий сміх, смакують домашні страви та живе просте родинне 

щастя», – побажав родинам Віталій Бунечко. 

Сім’ї, які вселяються у новобудову, також отримали подарунки (постіль, 

ковдри, посуд, засоби гігієни та солодощі для дітей) та сертифікати на пральні 

машини (за сприянням Товариства Червоного Хреста України). 

Нагадаємо, Віталій Бунечко повідомив, що за останній місяць 

Житомирщина передала нашим захисникам понад 150 тонн гуманітарної 

допомоги. 

Довідково. Від початку війни в області знайшли прихисток і допомогу 

більш ніж 106 тисяч українців. Частина з них повернулася додому, завдячуючи 

зусиллям наших військових. На сьогодні в області залишаються проживати 

понад 72 тисячі переселенців, у тому числі 20,4 тис. дітей, 2,8 тис. осіб з 

інвалідністю та 534 багатодітні сім’ї. 

 

*** 

 

7.10.2022 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/dmitro-lunin-z-pochatku-

povnomasshtabnoyi-viyni-na-poltavshchini-1748-tisyachi-simey-vpo-otrima 
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Дмитро Лунін: з початку повномасштабної війни на Полтавщині 

174,8 тисячі сімей ВПО отримали державну допомогу  

 Переселенці, які зареєстровані на Полтавщині, щомісяця отримують 

державну допомогу на проживання. 2 тисячі гривень – на дорослого й 3 тисячі 

гривень – на дитину чи людину з інвалідністю. Кошти вже перераховані й за 

жовтень. 

«Загалом в області з початку повномасштабної війни 174,8 тисячі сімей 

переселенців отримали державну допомогу на 3,1 млрд гривень. Виплати 

продовжуються й надалі. Держава дбає про своїх громадян», - зауважив 

начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

Оперативно, достовірно та з перших вуст про ситуацію на Полтавщині 

читайте з офіційних джерел на зручних для вас майданчиках: 

телеграм-канал – t.me/DMYTROLUNIN 

сторінка в інстаграмі – instagram.com/dmytro.lunin 

сторінка у фейсбуці – facebook.com/lunin.official. 

 

*** 

 

7.10.2022 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМНІСТРАЦІЯ 

https://loda.gov.ua/news/42539 

Кам’янка-Бузька громада розробить програму інтеграції ВПО 

За результатами конкурсного відбору Кам’янка-Бузька територіальна 

громада отримала можливість за підтримки експертів «U-LEAD з Європою» 

розробити програму інтеграції ВПО. 

Про це повідомляють у регіональному офісі U-LEAD у Львівській 

області. 

Мета програми – сприяти інтеграції внутрішньо переміщених осіб. 

Організатори планують усунути перешкоди у прав переселенців та 

забезпечити повний доступ до адміністративних, соціальних, культурних та 

інших послуг, а також створити умови для розвитку потенціалу та посилення 

спроможності ВПО у приймаючих територіальних громадах. 

В межах нової програми від U-LEAD представники Кам’янка-Бузької 

громади здійснять аналіз системних проблем, котрі виникли у зв'язку з 

масштабним внутрішнім переміщенням внаслідок повномасштабного 

вторгнення в Україну. 

«Програма інтеграції внутрішньо переміщених осіб в громаду є 

документом середньострокової політики, спрямованої на створення умов, за 

яких внутрішньо переміщені особи не потребуватимуть жодної спеціальної 

допомоги та захисту у зв’язку з їх переміщенням і зможуть в повному обсязі 

користуватися своїми конституційними правами без будь-якої дискримінації 

за ознакою внутрішнього переміщення», – зазначають у регіональному офісі 

U-LEAD. 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/.me/DMYTROLUNIN
http://instagram.com/dmytro.lunin
http://facebook.com/lunin.official
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Довідка: програма для України з розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно 

фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, 

Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху 

до зміцнення місцевого самоврядування.  

U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню 

в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад. 

 

*** 

 

7.10.2022 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://cg.gov.ua/index.php?id=462505&tp=page 

За отриманням грошової допомоги від держави на Чернігівщині 

звернулися майже 57 тисяч внутрішньо переміщених осіб 

У Чернігівській області з початку повномасштабного вторгнення за 

призначенням допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 

(ВПО) звернулися 56,8 тисячі осіб. У 2,8 тисячі з них — зруйнована або 

непридатна для проживання оселя. 

Зазначимо, що така державна допомога надається на кожну внутрішньо 

переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази 

даних про ВПО. Її розмір складає 2000 гривень, а для осіб з інвалідністю та 

дітей — 3000 гривень. 

Кошти виплачуються за повний місяць, незалежно від дати звернення. 

Увага! При обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

(домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги не 

враховується допомога на проживання ВПО. Отже, її отримання жодним 

чином не вплине на розмір інших соціальних виплат. 

Умови надання допомоги на проживання ВПО визначено у Порядку 

надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, 

затвердженому Кабміном у березні поточного року. 

Загалом на Чернігівщині на кінець вересня було офіційно зареєстровано 

78,7 тисячі внутрішньо переміщених осіб. 

Крім державних, ВПО можуть отримати виплати від міжнародних 

організацій. Заявки можна подати, зокрема, і через соціальну платформу 

єДопомога, що має три напрями: 

• «єДопомога державна», на якій можна дізнатися, як отримати 

допомогу від держави; 

• «єДопомога волонтерська», де можна самостійно допомогти 

людям, які постраждали від війни або залишити заявку на допомогу; 

• «єДопомога міжнародна» — це можливість подати заявку на 

допомогу від міжнародних організацій. 

Звертаємо увагу на те, що потрібно уважно заповнювати номер 

телефону, IBAN, ІПН (РНОКПП) та паспортні дані. Важливо й те, що тільки 
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один з батьків може подати інформацію про дітей у своїй заяві — не потрібно 

в кожну заявку їх включати, адже будуть дублі та помилка. 

Крім того, IBAN не є обов’язковою умовою для виплати — деякі 

меморандуми передбачають можливість отримання грошового переказу. 

Наразі громадяни України подали понад 10 000 000 заявок, у зв’язку з 

чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога (задля 

детального їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних 

організацій). Після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони 

міжнародних організацій прийом заявок буде відновлено. 

Нагадуємо, для отримання довідки ВПО необхідно звернутися із заявою 

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних 

держадміністрацій, виконавчих органів міських, селищних чи сільських рад 

або центру надання адміністративних послуг. 

У разі виникнення питань, можна зателефонувати до Департаменту 

соціального захисту населення ОВА за номерами (04622) 5-99-38 та (04622) 5-

60-97. Номери у районах додаються. Урядова «гаряча лінія» — 1545. 

За повідомленням Департаменту соціального захисту населення 

Чернігівської обласної військової адміністрації 

 
 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

3.10.2022 

AРМІЯ.INFORM 

https://armyinform.com.ua/2022/10/03/bilshe-4-mln-ukrayinskyh-

bizhencziv-mayut-status-tymchasovogo-zahystu-v-yevropi/ 

Більше ніж 4 млн українських біженців мають статус тимчасового 

захисту в Європі 

Станом на 30 вересня у програмі тимчасового захисту зареєструвалися 

4 млн 183,84 тис. українців, повідомили в Управлінні Верховного комісара 

ООН у справах біженців. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій 

та інформаційної безпеки. 

Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту у Польщі — 1 млн 

409,14 тис. 

Слідом йдуть Німеччина та Чехія — 709,15 тис. та 438,93 тис. 

Італія — на четвертому місці з 157,61 тис. біженців. У Іспанії — 

144,67 тис. 

Загалом, за даними на 27 вересня, з України з початку повномасштабної 

війни було зафіксовано 13,380 млн виїздів. 

 

*** 

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/pfbid0AuoDd11F2yqgQ6nwKxfHKKFoYXS6u13Z6GZ7sKycRdGMJneMDoWqitAhDsgnEJRCl
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6.10.2022 

Social.com.ua  (Соціальна інформаційна платформа) 

https://social.com.ua/vijna/vpo/na-pidtrymku-pereselencziv-shhomisyaczya-

vytrachatymut-po-66-mlrd-grn/ 

На підтримку переселенців щомісяця витрачатимуть по 6,6 млрд 

грн 

У державному бюджеті на 2022 рік закладено майже 57 млрд грн на 

надання грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

Про це завила перша заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак в 

ексклюзивному інтерв’ю Соціальній інформаційній платформі. 

За її словами, йдеться про виплати в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 

3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю, передбачені постановою Кабміну 

№332. До 20 вересня, відповідно до цієї постанови, внутрішнім переселенцям 

виплатили 34,5 млрд грн. Щомісячний приблизний обсяг допомоги до кінця 

року становитиме 6,6 млрд грн. 

Як зазначила Марчак, внаслідок війни кількість внутрішньо 

переміщених осіб збільшилась на 3,3 млн людей: з 1,3 млн людей, 

зареєстрованих з 2014 року, до 4,6 млн. 

 

*** 

 

4.10.2022 

СЛОВО і ДІЛО 

(Аналітичний портал) 

Польща готова прийняти українських дітей-сиріт – Зеленська 

https://www.slovoidilo.ua/2022/10/04/novyna/suspilstvo/polshha-hotova-

pryjnyaty-ukrayinskyx-ditej-syrit-zelenska 

Перша леді України Олена Зеленська обговорила зі своєю польською 

колегою Агатою Корнгаузер-Дудою можливість приймати українських 

дітей-сиріт у Польщі. 

«Польща готова приймати дітей-сиріт. З пані Агатою обговорили 

можливість приймати таких дітей у дружній країні», – написала Зеленська. 

Також перша леді зазначила, що Україна з Польщею готує проект обміну 

досвідом між лікарями. 

«40 українських медиків уже готові освоювати польські напрацювання 

у лікуванні опікових травм. Крім того, є запит на обмін досвідом у сфері 

аеромедичної евакуації», – додала Зеленська. 

Більше ніж колега. Перша леді Республіки Польща Агата Корнгаузер-

Дуда для мене є втіленням самої Польщі – самовідданої, дружньої, відкритої 

для українців з початку загарбницького російського нападу, здатної на вчинки 

з великої літери.  
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Нещодавно бачилися в Нью-Йорку, де з дружиною Президента Литви 

Діаною Наусєдєнє започаткували діалог перших леді у межах Люблінського 

трикутника.  

І сьогоднішній свій візит до Польщі я розпочала саме із зустрічі з пані 

Агатою. 

Подякувала за незмінну позицію її країни – чіткі меседжі на підтримку 

України прозвучали під час виступу Президента Andrzej Duda на 77-й сесії 

Генеральної Асамблеї ООН. І розповіла про нову можливість такої підтримки 

– свою фундацію Olena Zelenska Foundation / Фундація Олени Зеленської, яку 

презентувала у Нью-Йорку. Це новий спосіб долучитися до відновлення 

України через відбудову освіти, медицини або гуманітарну допомогу. Буду 

рада презентувати всі ці напрямки в Польщі. 

На часі новий спільний проєкт – обмін досвідом між українськими та 

польськими лікарями. 40 українських медиків уже готові опановувати 

польські напрацювання у лікуванні опікових травм. Крім того, є запит на обмін 

досвідом у сфері аеромедичної евакуації. 

Польща готова приймати дітей-сиріт. З пані Агатою обговорили 

можливість приймати таких дітей у дружній для нас країні. 

 

*** 

 

3.10.2022 

УКРІНФОРМ  

Мультимедійна платформа іномовлення  України 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3584792-evakujovani-iz-zoni-

bojovih-dij-ukrainci-mozut-viihati-do-es-po-vnutrisnomu-pasportu.htm 

Евакуйовані із зони бойових дій українці можуть виїхати до ЄС по 

внутрішньому паспорту 

Виїзд по внутрішньому паспорту громадянина України до ЄС можливий 

для тих, хто евакуйовується із зони бойових дій. 

Про це йдеться у роз'ясненні ДПСУ, передає Укрінформ. 

"Це можливо для осіб (жінок, дітей та інвалідів), які евакуйовуються із 

районів ведення бойових дій. Через гуманітарні обставини та за раніше 

досягнутими домовленостями з суміжними країнами виїзд за кордон громадян 

України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану 

здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України", - 

йдеться у роз'ясненні. 

Читайте також: Уряд змінив правила перетину кордону спортсменами 

під час дії воєнного стану 

Разом із тим ДПСУ рекомендує звернутися до компетентного органу 

країни Євросоюзу, в яку планується поїздка, з метою уточнення, чи достатньо 

буде для в’їзду в ту чи іншу країну цього документа. 

https://www.facebook.com/andrzejduda?fref=mentions
https://www.facebook.com/OlenaZelenskaFoundation?fref=mentions
https://t.me/DPSUkr/6625
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3583115-urad-zminiv-pravila-peretinu-kordonu-sportsmenami-pid-cas-dii-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3583115-urad-zminiv-pravila-peretinu-kordonu-sportsmenami-pid-cas-dii-voennogo-stanu.html
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Як повідомляв Укрінформ, в Україні змінили порядок перетину кордону 

чоловікам, які супроводжують осіб з інвалідністю, та заборонили з 14 вересня 

виїзд чоловікам-студентам, котрі навчаються за кордоном. 

 

*** 

 

4.10.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/society/2022/10/04/531500_nimechchini_vidkrivsya_ukrainsk

iy.html 

У Німеччині відкрився український освітній хаб 

У Лейпцигу розпочав роботу український хаб. Він функціонує за 

підтримки найбільшого міжнародного фонду “DVV International”, який 

опікується навчанням упродовж життя.  

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки України.  

Українські освітні хаби реалізують концепцію навчання упродовж життя 

(Life Long Learning), оскільки у сучасному світі знання застарівають дуже 

швидко і для того, щоб бути конкурентоспроможними, необхідно постійно 

вдосконалюватися.  

В освітньому хабі Німеччини на українців чекають: 

навчання за українською програмою; 

оволодіння IT-професіями та найзатребуванішими навичками на ринку 

праці (soft skills); 

навчання українській, німецькій та англійській мовам; 

визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою 

штучного інтелекту; 

дізнатись про особливості проживання в Німеччині; 

прияння у працевлаштуванні; 

екскурсії та змістовний відпочинок. 

Усі заходи – безкоштовні. 

Робота щодо розширення мережі освітніх хабів в країнах, де нині 

перебувають українці через війну, яку розв’язала РФ, буде продовжена. 

Офіційний сайт українського освітнього хабу в Німеччині 

– germany.eduhub.org.ua 

Офіційний сайт мережі українських освітніх хабів – eduhub.org.ua. 

Координаторка українського освітнього хабу в Німеччині – Антоніна 

Ващенко, v.antonina.v@ukr.net. 

Нагадаємо, зменшується кількість школярів, які навчаються онлайн за 

межами України. Якщо з початку червня таких дітей було понад 600 тис., то 

зараз – трохи більше ніж 400 тис. 

 

*** 

 

4.10.2022 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3580509-v-ukraini-zminili-poradok-peretinu-kordonu-colovikam-aki-suprovodzuut-osib-z-invalidnistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3577482-viizd-studentiv-inozemnih-visiv-z-ukraini-z-14-veresna-nemozlivij-prikordonniki.html
https://mon.gov.ua/ua/news/u-nimechchini-vidkrivsya-ukrayinskij-osvitnij-hab
https://germany.eduhub.org.ua/
https://eduhub.org.ua/
https://lb.ua/society/2022/10/03/531344_bilshe_ukrainskih_ditey_mozhut.html
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УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ 

https://ukranews.com/ua/news/885945-irlandiya-ne-bude-vymagaty-v-

ukrayinskyh-bizhentsiv-platyty-podatky-z-ukrayinskyh-dohodiv-do 

Ірландія не буде вимагати в українських біженців платити податки 

з українських доходів до кінця року 

Ірландія не буде вимагати у українців до кінця року сплачувати податки 

з отриманих в Україні доходів, якщо з них сплачуються податки в Україні. 

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на інформаційний 

запит Українських Новин. 

Міністерство підкреслює, що в Ірландія  є однією з країн ЄС, де 

запроваджено спеціальні пільгові умови оподаткування для українських 

громадян, які тимчасово перебувають на території Ірландії у період дії в 

Україні воєнного стану. 

“Податкова служба Ірландії буде розглядати українців, які тимчасово 

проживають в Ірландії, є найманими працівниками українських роботодавців 

та отримують заробітну плату в Україні за виконання своїх трудових 

обов’язків, як таких, що не зобов’язані сплачувати ірландський податок на 

прибуток та універсальний соціальний збір (USC) з таких доходів», - йдеться 

в повідомленні. 

 

https://ukranews.com/ua/news/885945-irlandiya-ne-bude-vymagaty-v-ukrayinskyh-bizhentsiv-platyty-podatky-z-ukrayinskyh-dohodiv-do
https://ukranews.com/ua/news/885945-irlandiya-ne-bude-vymagaty-v-ukrayinskyh-bizhentsiv-platyty-podatky-z-ukrayinskyh-dohodiv-do
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Як повідомлялось, Податкова служба України не змогла надати перелік 

країн Європейського Союзу, в яких українські біженці не повинні сплачувати 

податки зі своїх українських доходів після того, як проживуть у цих країнах 

183 дні.  

 

*** 

 

4.10.2022 

УКРІНФОРМ (Мультимедійна платформа  іномовлення в Україні) 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3584965-v-ukraini-vze-vidkrili-

11-modulnih-mistecok.html  

В Україні вже відкрили 11 модульних містечок 
Для людей, які втратили житло через бойові дії, вже відкрили 11 

модульних містечок для тимчасового проживання. 

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив 

міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. 

"Ми наразі реалізуємо (проєкти створення - ред.) 20 містечок 

модульного житла в деокупованих регіонах. Вже 11 таких містечок відкрито", 

- сказав Чернишов. 

Він зазначив, що модульні містечка чудово зарекомендували себе як 

можливість розселити людей на період відновлення житла, яке постраждало 

через бойові дії. 

Продовжує також діяти програма "Прихисток", яка дозволяє надати 

переселенцям тимчасове розміщення безкоштовно. Крім того, програми 

допомоги людям, житло яких пошкоджене, діють на рівні областей, а в 

чотирьох деокупованих областях запрацювала програма соціального житла. 

Читайте також: В ОП розповіли про проєкт забезпечення житлом 

вимушених переселенців в Ужгороді 

Міністр також зауважив, що на деокупованих територіях у чотирьох 

областях зруйновано або пошкоджено 50 тис. об'єктів, переважно - житлового 

фонду. 

Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій планує звести протягом наступних чотирьох місяців 25 

модульних містечок для внутрішньо переміщених осіб. Підготовка проєктів 

для будівництва ще 15 таких містечок завершується. 

 

*** 

 

4.10.2022 

УКРІНФОРМ (Мультимедійна платформа іномовлення в Україні) 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3585398-posol-ukraini-

obgovorila-situaciu-z-vimusenimi-pereselencami-v-estonii.html 

https://ukranews.com/ua/news/885696-ukrayinska-podatkova-ne-znaye-chy-treba-ukrayinskym-bizhentsyam-splachuvaty-podatky-v-krayinah-yes
https://ukranews.com/ua/news/885696-ukrayinska-podatkova-ne-znaye-chy-treba-ukrayinskym-bizhentsyam-splachuvaty-podatky-v-krayinah-yes
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3584965-v-ukraini-vze-vidkrili-11-modulnih-mistecok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3584965-v-ukraini-vze-vidkrili-11-modulnih-mistecok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3578498-v-op-rozpovili-pro-proekt-zabezpecenna-zitlom-vimusenih-pereselenciv-v-uzgorodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3578498-v-op-rozpovili-pro-proekt-zabezpecenna-zitlom-vimusenih-pereselenciv-v-uzgorodi.html
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Посол України обговорила ситуацію з вимушеними переселенцями в 

Естонії 

Естонія й надалі дозволятиме в’їзд до країни вимушеним переселенцям 

з України та всім, хто має право на тимчасовим захист. 

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс під час 

зустрічі з послом України в Естонії Мар’яною Бецою, передає Укрінформ із 

посиланням на пресслужбу посольства. 

«У ході зустрічі були обговорені питання українських вимушених 

переселенців в Естонії та ситуація на російсько-естонському кордоні, зокрема, 

блокування росією пропуску українських громадян до Естонії. Міністр 

запевнив, що Естонія й надалі дозволятиме в’їзд до країни вимушеним 

переселенцям з України та всім, хто має право на тимчасовим захист», - 

поінформували у диппредставництві. 

Посол зі свого боку подякувала міністру за безпрецедентну допомогу 

уряду Естонії вимушеним переселенцям з України. 

Читайте також: МЗС Естонії викликало «на килим» російського посла 

Як повідомляли ЗМІ, на російсько-латвійському та російсько-

естонському кордонах піша черга з українських біженців стоїть просто неба в 

умовах холодної осені по декілька днів, що призвело до складної гуманітарної 

ситуації. 

Зазначається, що громадяни росії та Євросоюзу проходять відносно 

швидко і в окремій черзі, а українців, які їдуть із тимчасово окупованих 

територій, російські прикордонники пропускають буквально по кілька осіб на 

день, при тому, що в черзі стоять сотні людей. 

Після початку повномасштабної російської агресії рф проти України 

мільйони українських громадян були змушені стати біженцями. 55 тисяч 

біженців прийняла Естонія, Латвія – близько 40 тисяч. 

 

*** 

 

4.10.2022 

УНІАН 

https://www.unian.ua/society/nimechchina-vidilit-ukrajini-200-milyoniv-

yevro-dopomogi-dlya-pereselenciv-11966184.html 

Німеччина виділить Україні 200 мільйонів євро допомоги для 

переселенців 

Уряд Німеччини надасть Україні 200 млн євро на програми допомоги 

внутрішнім переселенцям. 

Про це повідомила міністр з економічного співробітництва та розвитку 

Свенья Шульце, передає "Німецька хвиля". 

"Більшість нашої нової допомоги, 200 млн євро, піде на програму, яку 

проводить український уряд для підтримки внутрішньо переміщених осіб", -  

сказала Шульце. 

https://estonia.mfa.gov.ua/news/posol-maryana-beca-provela-zustrich-z-ministrom-vnutrishnih-sprav-estoniyi-lauri-lyaenemetsom
https://www.ukrinform.ua/tag-estonia
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3585105-mzs-estonii-viklikalo-na-kilim-rosijskogo-posla.html
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"Гроші призначені для того, щоб переселенці в Україні могли 

продовжувати забезпечувати себе найнеобхіднішим", - пояснила вона. 

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Берліні 

зустрінеться з Шульце, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Я буду говорити з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо 

продовжувати підтримувати український уряд у підтримці переселенців", - 

сказала Шульце. 

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з великою кількістю біженців з України 

та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини 

заблокували прийняття нових біженців. 

 

*** 

 

5.10.2022 

UAMEDIA.EU 

https://uamedia.eu/official/francuzkim-simyam-yaki-priinyali-bizenciv-z-

ukrayini-platitimut-grosi-1865 

Французьким сім'ям, які прийняли біженців з України, платитимуть 

гроші 

Фінансова підтримка охопить від 5 до 12 тисяч сімей, стосуватиметься 

періоду з 1 квітня по 31 грудня 2022 року. 

Міністр-делегат уряду Франції з питань міст і житлобудування Олів’є 

Кляйн у середу анонсував щомісячні виплати в розмірі 150 євро французьким 

сім’ям, які приймають у себе біженців з України. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro. За 

словами Кляйна, фінансова підтримка охопить від 5 до 12 тисяч сімей, 

стосуватиметься періоду з 1 квітня по 31 грудня 2022 року і 

виплачуватиметься за умови, що українські біженці проживали в сім’ї 

щонайменше 90 днів. 

"Цей винятковий фінансовий захід дозволяє підтримати спонтанний 

вияв щедрості, який спостерігався під час початку війни в Україні, що є 

важливою ланкою в управлінні кризою та прийомі переміщених людей", – 

підкреслив французький міністр. 

Нагадаємо, в понеділок прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн оголосила про 

виплату з кінця листопада фінансової допомоги домогосподарствам, які 

прийняли в себе українських біженців. 

Організації, які допомагають переміщеним особам, вимагали 

запровадження подібного механізму у Франції ще з 2015 року – тоді, коли 

Європейський Союз постав перед міграційною кризою. 

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 

станом на кінець вересня у Франції проживали 105 тисяч біженців з України. 

 

*** 
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5.10.2022 

The page (ділове видання) 

https://thepage.ua/ua/news/za-kordonom-znahodyatsya-3-mln-ukrayinciv-

pracezdatnogo-viku 

Майже 3 млн українців працездатного віку зараз перебувають за 

кордоном — Мінекономіки 

Після повномасштабного вторгнення рф Україну залишили 7,7 млн 

людей, і зараз за межами країни перебувають майже 3 млн громадян 

працездатного віку. Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяна 

Бережна. 

 «Переважна більшість українців, які виїхали за межі України, – це 

жінки, діти та особи віком від 60 років. За оцінками ILO (Міжнародна 

організація праці, МОП), 2,75 млн тих, хто виїхав, перебувають у 

працездатному віці», — розповіла Бережна. 

Також вона додала, що дві третини таких українців мають вищу освіту, 

а майже половина з них (49%) були зайняті у висококваліфікованих професіях. 

Варто зазначити, що станом на 25 вересня поточного року за межами 

України перебували 3,2 млн осіб. З них 42% — ті, хто працюють, 17% – особи, 

які не працюють, 8% – студенти, 23% – пенсіонери, 10% – не вдалося 

визначити. 

Вікові показники українців, які перебувають за кордоном: 

• 7% — до 20 років; 

• 11% — 20 — 29 років; 

• 21% — 30 — 39 років; 

• 16% — 40 — 49 років; 

• 33% — понад 50 років; 

• 12% — не вдалося визначити. 

 

*** 

 

5.10.2022 

inPoland  (Інформаційний портал Польщі) 

https://inpoland.net.pl/novosti/obshhestvo/v-polshhi-planuyut-

viplachuvati-koshti-ukra%d1%97nskim-bizhencyam-yaki-mayut-postijjne-misce-

prozhivannya/ 

В Польщі планують виплачувати кошти українським біженцям, які 

мають постійне місце проживання. 

Виплати мають стосуватися тих біженців, які вже мають місце 

постійного проживання в Польці. Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna. 

Урядовці розглядають різні варіанти, наприклад, покриття половини витрат. 

Урядові переговори тривають вже близько двох місяців. Попередньо було 

схвалено, що при запровадженні оплати за перебування біженця має бути 
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якийсь «елемент захисту». Важко уявити, щоб з матері-одиначки з трьома 

дітьми або з людей похилого віку стягували плату за проживання. 

Професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського 

університету вважає запровадження часткової оплати - розумним кроком. 3 

одного боку, становище поляків має бути вирівняне з українцями, а з іншого - 

біженці не повинні стати залежними від державної допомоги. Якщо ми цього 

не зробимо, ми отримаємо безпорадність серед біженців і політичну 

експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають 

чим платити за світло, а українці живуть безкоштовно є тризірковому готелі. 

 

*** 

 

6.10.2022 

The page (ділове видання) 

https://thepage.ua/ua/news/bilshist-ukrayinciv-za-kordonom-hochut-

povernutisya-dodomu 

Понад 70% українців за кордоном готові повернутися додому за 

першої можливості — дослідження 

Кількість українців, які були змушені виїхати за кордон, однак прагнуть 

повернутися додому, невпинно росте. Про це свідчить нове дослідження 

Gradus Research. 

За результатами дослідження, кількість таких українців з середини 

вересня зросла на 16 пунктів й наразі становить 78%. Це найвищий показник 

за весь час досліджень, починаючи з травня 2022 року. При цьому 71% 

опитаних заявляють, що мають можливість залишатися за кордоном. 

У той же час було зафіксоване зниження кількості тих, хто хоче 

залишитися на новому місці проживання. Наразі їх налічується лише 7%. 

«Люди схильні трактувати позитивні новини про деокупацію територій 

як сигнал, що можна повертатися додому. Однак безпекове питання і надалі 

залишається одночасно і ключовим драйвером, і бар’єром у цьому. Це 

пояснюється тим, що відчуття безпеки дуже суб’єктивне, і те, що для когось 

виглядає як ‘вже можна повертатися’, для інших все ще становить загрозу», — 

наголосила Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка 

дослідницької компанії Gradus Research. 

Як йдеться у дослідженні, часто українці хочуть повернутися додому 

через непросту ситуацію з роботою та доходами. Наразі рівень таких українців 

складає 61%. А найвищий показник працевлаштованості спостерігається серед 

українців, які не виїхали з країни — 66%. А от серед внутрішньо переміщених 

осіб та зовнішніх мігрантів рівень зайнятості складає 55% та 52% відповідно. 

 

*** 

 

6.10.2022 

ГОЛОС-ІНФО 
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https://www.golosinfo.com.ua/v-ivano-frankivsku-vidbulasya-

koordynaczijna-narada-shhodo-nadannya-dopomogy-ta-zhytla-dlya-vpo/ 

В Івано-Франківську відбулася координаційна нарада щодо надання 

допомоги та житла для ВПО 

Сьогодні, 6 жовтня, відбулася координаційна нарада Кластера з питань 

житла та непродовольчих товарів при управлінні Верховного комісара 

Організації Об’єднаних Націй.  

Про це пише Голос-Інфо з посиланням на Івано-Франківську ОДА. 

Кластер є координаційним механізмом, який надає внутрішньо переміщеним 

особам та іншим людям, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, 

допомогу, аби жити у безпечному та належному житлі. У нараді взяли участь 

керівники профільних підрозділів облдержадміністрації. 

В. о. директора департаменту соціальної політики ОДА Уляна Миронюк 

зазначала, що область є тиловою і готується до роботи в осінньо-зимовий 

період та прийому людей з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Наразі існує 

потреба в поселенні осіб похилого віку та дітей, забезпечення їх усім 

необхідним. 

Важливо, також наголосила посадовиця, у зв’язку з підготовкою до 

опалювального сезону оснастити геріатричні пансіонати в містах Івано-

Франківську та Коломиї генераторними підстанціями. Представники 

міжнародних та українських благодійних організацій – члени Кластеру – 

презентували зроблену роботу в області та майбутні проекти щодо 

облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб, а також паліативних і 

геріатричних пацієнтів. 

На завершення зустрічі представники облдержадміністрації подякували 

міжнародним і національним гуманітарним організаціям за допомогу та 

висловили сподівання на продовження плідної співпраці. 

 

*** 

 

7.10.2022 

Корреспондент.net 

https://ua.korrespondent.net/world/worldabus/4523888-u-danii-vidkryly-

zhytlove-mistechko-dlia-ukrainskykh-pereselentsiv 

У Данії відкрили житлове містечко для українських переселенців 

Уряд Копенгагена опрацьовує питання про додаткове надання 

тимчасового житла для українців. 

Житлове містечко для тимчасового розміщення переселенців з України 

урочисто відкрили у данській столиці Копенгагені. У заході взяв участь посол 

України у Данії Михайло Видойник. Про це повідомило посольство України у 

Данії на своїй Facebook-сторінці. 

Наразі місцева влада опрацьовує питання додаткового надання 

тимчасового житла для більш як однієї тисячі українських переселенців. 
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"Михайло Видойник подякував керівництву Копенгагена за зусилля, 

яких місцева влада докладає для допомоги українцям, і, говорячи про 

важливість забезпечення їх тимчасовим житлом, наголосив, що тут українцям 

раді, оскільки Копенгаген – це місто, відоме своєю відкритістю та 

толерантністю", – йдеться у прес-службі посольства. 

Посол також обговорив з лорд-мером перспективи укладання угоди про 

побратимські відносини між Києвом і Копенгагеном. 

Крім того, у рамках урочистого відкриття міста відбувся Job Bazar. Тут 

українці мали можливість отримати необхідну інформацію про 

працевлаштування та пошук роботи у Копенгагені. 

 

*** 

 

7.10.2022 

LB.ua 

За два місяці понад 115 тис. українців виїхали з особливо небезпечних 

регіонів, – Мінреінтеграції 

https://lb.ua/society/2022/10/07/531863_dva_misyatsi_ponad_115_tis_ukra

intsiv.html 

Понад 115 тис. українських громадян виїхали з особливо небезпечних 

регіонів, тимчасово окупованих і щойно звільнених територій, а також у 

межах обов'язкової евакуації з Донецької області за останні два місяці. 

Про це повідомляє у Telegram Міністерство з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій. 

"Люди евакуюються, у тому числі й зі щойно деокупованих міст і сіл. 

Зокрема, з Харківщини виїхало понад 15 тис. громадян. Переважно це жінки з 

дітьми, а також люди похилого віку та маломобільні", – йдеться в 

повідомленні. 

У відомстві ще раз закликали всіх, хто перебуває на щойно звільнених 

територіях, відповідально поставитися до ситуації. 

"Інфраструктура багатьох міст і сіл суттєво пошкоджена ворогом. Він і 

донині не полишає спроб знищити всі системи життєзабезпечення, обстрілює 

звільнені населені пункти. Ми все полагодимо та відбудуємо. Але поки що тут 

жити небезпечно. Раджу по можливості виїхати на зимовий період", – заявив 

заступник міністра Олексій Бородай. 

 

*** 

 

7.10.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/emigracziya/u-francziyi-za-pryhystok-

ukrayinskyh-bizhencziv-platytymut-po-150-yevro/ 

У Франції за прихисток українських платитимуть 150 євро. 
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Французи, які прийматимуть в своєму домі біженців з України, 

отримуватимуть від держави допомогу в розмірі 150 євро. Як повідомляє 

місцеве видання Le Figaro, про це заявив міністр міст та житлового 

будівництва Франції Олів’є Кляйн. 

За його словами, ця урядова програма охопить від 5 до 12 тисяч сімей. 

Кошти виплачуватимуть за розміщення українців у період з 1 квітня до 31 

грудня 2022 року, за умови їхнього проживання у французькій родині не 

менше 90 днів. 

«Незважаючи на економічну ситуацію, позначену енергетичною 

кризою, французи продемонстрували величезну солідарність з українцями», – 

наголосив міністр. 

Фінансову допомогу отримуватимуть усі особи, які прихистили 

українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС, незалежно від національності. 

 

*** 

 

7.10.2022 

СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 

https://suspilne.media/290366-majze-tisaci-pereselenciv-z-psihicnimi-

rozladami-nadali-dopomogu-v-oblasnomu-medicnomu-specializovanomu-centri-

zitomira/ 

Майже тисячі переселенців з психічними розладами надали допомогу 

в обласному медичному спеціалізованому центрі Житомира. 

Майже тисячі переселенців, котрі мають психічні розлади і залежності, 

надали допомогу в обласному медичному спеціалізованому центрі Житомира 

від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Про це 

Суспільному розповів директор центру Максим Кутишенко. 

За його словами, перші переселенці з'явилися в обласному медичному 

спеціалізованому центрі Житомира четвертого березня. 

"До нас приїхала колона автобусів, – розповідає Максим Кутишенко. – 

Це були переселенці з Київської області з-під Бучі і ще з однієї психлікарні. 

До нас привезли 260 людей. Із них одинадцятеро було лежачих. Всі їх 

госпіталізували. Усім надали медичну допомогу. Психічний стан людей був 

наближений до критичного. Там були супроводжуючі цих пацієнтів – лікарі і 

медсестри. Вони розповіли, що тікали від "кадирівців" і тому пацієнти були 

перезбуджені". 

Оксана Золкіна працювала лікаркою у Луганській області. До Житомира 

переселилася у червні. 

"Ми вже двічі є переселенцями, – каже Оксана Золкіна. – У 2014 році 

переїхали з Луганської області до Донецької. До Житомира ми приїхали у 

червні. І з липня я працюю в цій лікарні". 

За три місяці роботи лікарка надала консультацію майже ста пацієнтам-

переселенцям. 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-etat-va-verser-150-euros-par-mois-aux-familles-qui-hebergent-des-refugies-ukrainiens-20221005
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"Було дуже багато людей похилого віку, – розповідає Оксана Золкіна. – 

Вони дуже важко перенесли цю ситуацію, бо, наприклад, людина жила на 

одному місці 50-60 років, а потім її зірвали. Вона приїхала сюди і не має навіть 

елементарних речей, до яких звикла. Тому у такому стані на психічне 

захворювання накладається ще й така складна ситуація". 

"Люди потребують не тільки медичної допомоги, а й матеріальної, 

соціальної, і психологічної, – каже Максим Кутишенко. – Тут ми, як заклад, 

працюємо трішки розширено. До нас звертаються і пацієнти за направленням, 

і ВІЛ- інфіковані. Таких на сьогоднішній день більше ста. До нас звертаються 

також наркозалежні переселенці. Ми їх ставимо на замісну терапію. Всім 

переселенцям, які звертаються до закладу з алкогольною, наркотичною 

залежністю, з психічними проблемами, всім без винятку надається допомога і 

стаціонарна, і амбулаторна". 

 

*** 

 

7.10.2022 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3588313-cervonij-hrest-

rumunii-peredav-2-tonn-gumdopomogi-dla-ditejpereselenciv-na-bukovini.html 

Червоний Хрест Румунії передав 2 тонни гуманітарної допомоги для 

дітей-переселенців на Буковині 

На Буковині у Карапчівську школу-інтернат, в якій прихистили 

вихованців Слов’янського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, 

доставили дві тонни гуманітарної допомоги від Червоного Хреста Румунії. 

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна військова 

адміністрація, передає Укрінформ. 

«У Карапчівську школу-інтернат доставили 2 тонни гуманітарної 

допомоги. Йдеться про продукти харчування та засоби гігієни. Їх закладу 

передав філіал Вранча Червоного Хреста Румунії. Допомогу нададуть тим, 

кого прихистили у закладі. Наразі тут проживає 22 дітей та три супроводжуючі 

особи зі Слов’янського центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

Донецької області», - повідомляє Чернівецька ОВА.Зазначається, що тут 

очікують ще на 22 дітей та двох супроводжуючих з указаного регіону. 

Як повідомляло агентство, від початку війни на Буковині прийняли 

близько 100 тисяч ВПО 

 

 

Регіональні 
 

3.10.2022 

ЗАБОРОНА 

https://www.facebook.com/CVoda/posts/pfbid05g6262Zi7X4h9aH935XW8aC2CMronJuX1Qbz3H14JcoWGQH2duvX3hMKnXvHpwo1l
https://www.ukrinform.ua/tag-gumanitarka
https://www.ukrinform.ua/tag-gumanitarka
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https://zaborona.com/ukrayinczi-na-zvilnenyh-terytoriyah-mozhut-

otrymaty-dodatkovi-3400-gryven/ 

Українці на звільнених територіях можуть отримати додаткові 

3400 гривень 

Масштабні програми грошової допомоги ВПО та тих, хто живе у зонах 

бойових дій, розраховані на людей з деокупованих регіонів. 

Укрпошта надає одноразову виплату кожній людині, що жила під 

окупацією, включно з дітьми. 

Відправити посилку у звільнені від росіян регіони можна через 

волонтерську організацію. 

Українці, які жили у захоплених РФ населених пунктах, мають отримати 

два види грошових виплат: 1200 гривень від Укрпошти та 2200 гривень від 

Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Грошову 

допомогу призначають територіальні громади. 

Заборона розповідає про програми виплат для людей зі звільнених 

регіонів України. 

1200 грн від Укрпошти та 2200 грн МінТОТ: що за програми 

Люди, що проживають на нещодавно деокупованих територіях України, 

можуть претендувати на всі актуальні виплати від уряду чи міжнародних 

організацій. Окремо для таких українців також діє дві великі програми 

грошової допомоги: від Укрпошти та від Міністерства з питань 

реінтеграції, розповіла віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук. 

Програма виплат від Укрпошти передбачає одноразову допомогу у 

розмірі 1200 гривень на людину, включно з дітьми. Тобто родина з трьох 

людей отримає 3600 грн і так далі. Допомога розрахована на жителів 

звільнених територій Харківської та Херсонської областей. Виплату може 

отримати кожен, хто жив у населених пунктах регіонів. 

Як отримати виплату: 

списки формують територіальні громади, тому варто звернутися до 

мерії/сільради тощо; 

їх погоджує обласна військова адміністрація і передає Укрпошті. 

Щоб отримати додаткову інформацію про грошову допомогу, варто 

звернутися: 

до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію: 15-48; 

на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813 62 39. 

Ті, хто евакуювався та отримав статус тимчасово переміщеної особи 

(ВПО), може податися на іншу виплату, наприклад: 

2500 грн. від Червоного Хреста; 

2000 грн через Дію; 

на інші програми через єДопомога. 

 

*** 

 

7.10.2022 

https://zaborona.com/ukrayinczi-na-zvilnenyh-terytoriyah-mozhut-otrymaty-dodatkovi-3400-gryven/
https://zaborona.com/ukrayinczi-na-zvilnenyh-terytoriyah-mozhut-otrymaty-dodatkovi-3400-gryven/
https://zaborona.com/nagorodzheni-bijczi-zsu-otrymayut-dodatkovi-vyplaty/
https://minre.gov.ua/news/z-nastupnogo-misyacya-meshkanci-shchoyno-zvilnenyh-vid-okupanta-terytoriy-otrymuvatymut
https://www.facebook.com/MReintegration/posts/400821005559611
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Тернопільська правда 

https://tepravda.te.ua/na-ternopilshchyni-pereselentsi-zmozhut-

bezkoshtovno-navchatysia-robitnychym-profesiiam/ 

На Тернопільщині переселенці зможуть безкоштовно навчатися 

робітничим професіям 

Освітній Хаб Тернопільщини пропонує можливість безкоштовно 

опанувати нові професії внутрішньо переміщеним особам. Заклади освіти 

відкривають двері для тих, хто хоче навчитися іншому фаху та готовий 

відвідувати відповідні курси.  

«Всього в Тернопільській області допомогти переселенцям відгукнулося 

10 закладів професійно-технічної освіти. Вони розробили кортокотермінові 

курси за 28 професіями. Частина закладів знаходяться в обласному центрі, 

частина – в інших населених пунктах області: Кременці, Скалаті, Вишнівці, 

Бучачі, Підволочиську, Почаєві, Заводському. Тому опанувати нову професію 

зможе кожен, не залежно від місця проживання.» – сказала директорка 

Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації 

Ольга Хома. 

Вибір професій досить різноманітний. Серед запропонованих: пекар, 

кондитер, перукар, манікюрник, кравець, монтажник, електромонтер, слюсар, 

токар, бляхар. І ще далеко не повний список. 

Проєкт Освітній Хаб Тернопільщини реалізується за підтримки 

Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти 

та ГО «Асоціація інноваційної та цифрової освіти» в межах проєкту «Трамплін 

до рівності», що імплементується Фондом ООН у галузі народонаселення, 

UNFPA у партнерстві з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України та БО «Бітрут Академія» за фінансової 

підтримки Швеції у партнерстві з ГО «АТОМ» та 

Тернопільським кооперативним фаховим коледжем. 

«Для того, щоб записатись на навчання, потрібно заповнити анкету та 

обрати з переліку бажану професію. За даними реєстрації ми формуємо групи 

учасників навчальних програм і узгоджуємо графік занять із закладом. 

Тривалість навчання залежить від обраної професії і може коливатися від 6 до 

60 навчальних годин.» – розповілакоординаторка Освітнього Хабу 

Тернопільщини Ірина Яремчук. 

Зареєструватись на навчання робітничим професіям можна за 

покликанням: http://surl.li/deecw. Всі курси є безкоштовними. 

 

*** 

7.10.2022 

Культурометр 

https://culturemeter.od.ua/about-us/ 

Одесская мэрия покупает квартиры для переселенцев 

Одесская мэрия объявила закупку квартир для нужд переселенцев во 

временное использование. Закупка производится за счет средств субвенции 

http://surl.li/deecw
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государственного бюджета. Основные требования к квартирам – должны быть 

самостоятельными, со всеми удобствами и соответствовать установленным 

санитарным и техническим требованиям (пригодны для проживания (с полной 

внутренней отделкой), в жилых домах, не относящихся к старому, ветхому и 

аварийному фондам). Квартиры должны находиться в черте города Одессы в 

сданных или строящихся жилых домах или находиться на вторичном рынке. 

Принцип закупки – рассматриваются квартиры по наиболее низкой цене. 

Предложения принимаются в срок до 10 ноября 2022 года в письменном 

виде по адресу: г. Одесса, ул. Комитетская, 10а, каб. №307 (канцелярия) в 

рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Справки по тел: 740-72-80; 

740-72-81. 

 

*** 

 

7.10.2022 

Карпатський обєктив 

http://life.ko.net.ua/?p=136896 

Мальтійська служба допомоги Угорщини підтримує 150 сімей 

переселенців з України житлом, фінансово та в навчанні. 

Мальтійська служба допомоги Угорщини підтримує 150 сімей 

переселенців з України житлом, фінансово та в навчанні. 

Це – програма, у якій наразі бере участь 150 українських сімей (понад 

500 осіб), котрим запропонували цілковиту підтримку в угорській спільноті, 

на угорському ринку праці, в угорській системі освіти та системі охорони 

здоров’я, тобто щоб вони мали змогу жити повноцінним життям в Угорщині. 

 

 

*** 

 

3.10.2022 

LB.NEWS.TODAY 

КримSOS роздав більше тисячі тон гуманітарної допомоги 

http://lbnews.today/krimsos-rozdav-bilshe-tisyachi-ton-gumanitarnoyi-

dopomogi/ 

За чотири місяці вимушені переселенці отримали 1874,5 тон 

гуманітарної допомоги. 

Про це повідомила менеджерка в соціальній сфері КримSOS Ольга 

Шкарупа. 

«У межах ініціативи КримSOS з компенсації витрат на паливо вимушені 

переселенці у шістьох областях України отримали 1874,5 тон гуманітарної 

допомоги. Для її доставлення було закуплено 41 370 літрів палива на суму в 

понад два мільйона гривень», — розповіла Ольга Шкарупа. 
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Тільки за останній тиждень внутрішньо переміщеним особам в 

Київській, Житомирській, Хмельницькій, Закарпатській та Вінницькій 

областях доставили 114 тон гуманітарної допомоги. 

КримSOS компенсує витрати на пальне для 11 організацій-партнерів, які 

займаються доставкою гуманітарної допомоги до МКП вимушених 

переселенців, у межах ініціативи з компенсації витрат. Вона поширюється на 

такі області: Київську, Житомирську, Закарпатську, Черкаську, Вінницьку, 

Хмельницьку. 

 

*** 

 

*** 

 

5.10.2022 

Волинь online 

https://volynonline.com/u-novovolynsku-pobuduyut-zhytlovyj-kvartal-dlya-

pereselencziv/ 

Понад 115 тис. українських громадян виїхали з особливо небезпечних 

регіонів, тимчасово окупованих і щойно звільнених територій, а також у 

межах обов'язкової евакуації з Донецької області за останні два місяці. 

Про це повідомляє у Telegram Міністерство з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій. 

"Люди евакуюються, у тому числі й зі щойно деокупованих міст і сіл. 

Зокрема, з Харківщини виїхало понад 15 тис. громадян. Переважно це жінки з 

дітьми, а також люди похилого віку та маломобільні", – йдеться в 

повідомленні. 

*** 
 
5.10.2022 

Волинь online 

https://volynonline.com/u-novovolynsku-pobuduyut-zhytlovyj-kvartal-dlya-

pereselencziv/ 

У НОВОВОЛИНСЬКУ ПОБУДУЮТЬ ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ ДЛЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Нововолинськ став учасником двох проектів щодо будівництва житла 

для ВПО. Перший – від Офісу Президента та Волинської ОВА, що 

фінансується коштом держбюджету, другий – коштами іноземних організацій. 

Про це повідомляють на веб-сайті Нововолинської міськради. 

4 жовтня на позачерговій сесії Нововолинської міської ради депутати 

підтримали виділення земельної ділянки під будівництво помешкань для ВПО. 

Житловий квартал для переселенців будуватимуть на 6-му мікрорайоні. 

Площа території – п’ять гектарів. 

https://volynonline.com/u-novovolynsku-pobuduyut-zhytlovyj-kvartal-dlya-pereselencziv/
https://volynonline.com/u-novovolynsku-pobuduyut-zhytlovyj-kvartal-dlya-pereselencziv/
https://lb.ua/tag/10463_donetska_oblast.html
https://t.me/minre_ua/1765
https://nov-rada.gov.ua/2022/10/04/novovolynska-hromada-druha-na-volyni-de-buduvatymut-zhytlo-dlia-pereselentsiv/
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Як зазначив міський голова Борис Карпус, з першого дня війни 

Нововолинськ відчинив двері для українців, які втікали від війни. Загалом, 

громада прийняла близько 10 тисяч переселенців. 

«Ми, українці – одна велика родина. В нелегкий час маємо допомагати 

один одному, особливо тим, в кого ворог відібрав дім», – наголосив Борис 
Карпус. 

*** 

5.10.2022 

Телеграф 

https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2022/10/05/u-kremenchuci-

vimusheni-pereselenci-mozhut-otrimati-dopomogu-na-oplatu-komposlug-16200-

grn_10111217.html 

У Кременчуці вимушені переселенці можуть отримати допомогу на 

оплату компослуг — 16200 грн 
Цю суму з розрахунку на одне домогосподарство ВПО надає БФ 

«Карітас Полтава» завдяки підтримці американського народу 

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які зареєстровані в Кременчуці чи 

інших громадах Кременчуцького району наступного тижня можуть отримати 

компенсацію витрат з оплати комунальних послуг або тверде паливо для 

опалення  житла  протягом опалювального періоду 2022-2023 років у розмірі 

16200 грн на одне домогосподарство. Про це сьогодні на брифінгу 

у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів представник БО 

«БФ «Карітас Полтава» Ігор Журбенко. Він зазначає, що отримати таку 

допомогу зможуть ВПО, що прибули із зон ведення бойових дій після 24 

лютого 2022 року, та винаймають житло. Отже, ті вимушені переселенці, які 

отримали безоплатне житло від територіальних громад, претендувати на цю 

допомогу не можуть. Варто зазначити, що критерії відбору переселенців для 

отримання допомоги доволі широкі й отримати гроші зможуть багато з них. 

Зокрема, право на отримання цієї допомоги мають родини ВПО, якщо хоча б 

один з членів домогосподарства є людиною з інвалідністю чи має важке 

захворювання, самотні люди віком старше 60 років, самотні матері (батьки) чи 

опікуни неповнолітніх дітей та недієздатних осіб, багатодітні родини, вагітні 

жінки та матері з дітьми віком до 3-х років. Додатковою умовою є те, щоб 

середній дохід на одного члена сім’ї отримувачів допомоги не перевищував 

5400 грн на місяць за останні пів року. Для отримання допомоги переселенці, 

що відповідають названим критеріям, мають показати документи, заповнити 

анкету та зареєструватися у програмі. Для цього потрібні такі документи: 

паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон; 

ідентифікаційний код; довідку про взяття на облік ВПО; довідка про відкриття 

банківського рахунку IBAN; будь-яку платіжку чи квитанцію про сплату 

комунальних послуг за адресою реєстрації ВПО (вказана у довідці); 

документи, що підтверджують критерій вразливості (пенсійне посвідчення, 

довідки про інвалідність, медична довідка, свідоцтва про народження дітей...). 

https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2022/10/05/u-kremenchuci-vimusheni-pereselenci-mozhut-otrimati-dopomogu-na-oplatu-komposlug-16200-grn_10111217.html
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2022/10/05/u-kremenchuci-vimusheni-pereselenci-mozhut-otrimati-dopomogu-na-oplatu-komposlug-16200-grn_10111217.html
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2022/10/05/u-kremenchuci-vimusheni-pereselenci-mozhut-otrimati-dopomogu-na-oplatu-komposlug-16200-grn_10111217.html
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Підтвердити середній дохід (менш як 5400 грн) можна шляхом отримання 

довідки ОК-5 чи ОК-7 через додаток «ДІЯ», або іншим чином. Подати заявку 

та зареєструватися за членів сім’ї ВПО може хтось один, який має мати для 

цього документи інших членів своєї родини (домогосподарства). Ще одна 

умова для отримувачів цієї допомоги — заявник за останні 3 місяці не 

отримував грошову допомогу від інших неурядових організацій.   Реєстрація 

ВПО на виплату матеріальної допомоги здійснюватиметься з 10 по 14 жовтня 

в Кременчуці. Подати заявки на отримання допомоги можуть усі вимушені 

переселенці, що зареєстровані як ВПО на території Кременчуцького району. 

Місце прийому переселенців та їх реєстрації на отримання допомоги буде 

визначено до п’ятниці. Попередньо це може бути палац культури 

«АвтоКрАЗ». — Для проведення реєстрації до Кременчука з Полтави приїдуть 

близько 20 працівників благодійного фонду. Переселенцям, які пройдуть 

реєстрацію, кошти будуть надходити на банківську картку з початком 

опалювального сезону протягом 5 місяців. Гроші потрібно буде використати 

на оплату комунальних послуг — ми будемо намагатися це якось 

проконтролювати, — пояснив Ігор Журбенко. За його словами БФ «Карітас» 

працює понад 100 років та має свої філії в 164 країнах світу. Його відділення 

у Полтаві працює з 2016 року. Фонд реалізує багато програм благодійної 

допомоги нужденним. Ця програма спрямована на допомогу тим вимушеним 

переселенцям, хто її найбільше потребують, а її надання стало можливим 

завдяки підтримці американського народу. 

 
***                         

 
5.10.2022 

VEЖA 

(Вінницький інформаційний портал) 

https://vezha.ua/pro-navchannya-znajomstvo-ta-tsili-proyektu-u-vinnytsi-

prezentuvaly-hab-dlya-aktyvistiv-pereselentsiv-relokovanyh-go-ta-bf-foto/ 

У Вінниці на базі артпростору “ПІЧ” розпочинає роботу антикризовий 

хаб для активістів-переселенців, релокованих громадських та благодійних 

організацій. В рамках проєкту “ПЛІЧ-О-ПЛІЧ”, який триватиме в активній 

формі протягом двох місяців, заплановано допомогти учасникам відновити 

свою діяльність вже в умовах нового для них міста. Цьому сприятимуть і низка 

тренінгів, і низка культурних заходів, спрямованих на знайомство, зокрема, і 

між собою, і з місцевими діячами, і з містом загалом. 

Деталі та цілі проєкту було презентовано сьогодні, 5 жовтня, в 

артпросторі “ПІЧ”. 

Так, за словами очільниці проєкту, культурної менеджерки, голови 

Мистецького об’єднання “ПЛАЙ”, засновниці “ПІЧі” Олександри 

Венславовської, “ПЛІЧ-О-ПЛІЧ” складається з декількох сегментів: 

– Це будуть стратегічні й операційні сесії, тренінги з фандрейзингу й 

соціального підприємництва. Основою проєкту ми вирішили зробити 
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культурну складову. Для того, щоб мистецькі нетворкінгові заходи могли як 

найкраще сприяти тому, щоб релоковані організації й активісти могли 

познайомитися з локальними представниками громадського сектору і знайти 

якісь точки дотику, співпраці, більше дізнатись про місто та його можливості.  

Наразі триває реєстрація на проєкт. Як і повідомлялось раніше, дедлайн 

реєстрації – до 7 жовтня. Відповідь зареєстровані потенційні учасники 

отримають 9 жовтня на вказані в анкеті електронні адреси (заповнити 

реєстраційну анкету можна ТУТ). Тоді ж зазначалось, що учасники 

безоплатно отримають: 

– консультаційну допомогу щодо юридичних питань, реєстрації 

громадської/благодійної організації; 

– доступ до коворкінгу для роботи команди неприбуткової організації у 

мистецькому просторі “ПІЧ”; 

– стратегічні сесії з тренерами для планування своєї подальшої діяльності; 

– доступ до освітніх подій для розробки фандрейзингової стратегії, спільних 

соціальних проєктів; 

– участь у культурних подіях для відпочинку, дружби і взаємодії з іншими 

активістами та локальними організаціями у Вінниці. 

Запрошені до проєкту тренери: Ігор Арбатов та Аліна Бочарнікова. Ігор 

Арбатов – тренер зі стратегічного та операційного планування. Аліна 

Бочарнікова – тренерка з фандрейзингу, соціального підприємництва. Обидва 

тренери – представники організації “Future Development Agency”. 

Я планую провести 10 тренінгів – 10 сесій стратегічного планування. З 

організаціями чи ініціативними групами, які евакуювалися до Вінниці. 

Вважаймо, що культура – це такий базис для відновлення України. Тож 

розпочнемо з Вінниці, – відзначив тренер проєкт 

Відомо, що його задачі в якості тренера: допомогти організаціям 

запланувати свою діяльність у новому місті, визначити ключові стратегічні 

цілі й планувати нові проєкти на території Вінницької громади. Аліна 

Бочарнікова ж, своєю чергою, допомагатиме релокованим організаціям 

шукати нові ресурси, писати грантові заявки, залучати гроші з 

краундфандингу та використовувати інші фандрейзингові інструменти, щоб 

учасники могли реалізувати свої ідеї у Вінниці. За словами ж Володимира 

Подоляна, івент-менеджера проєкту, заплановано також 8 культурних подій: 2 

концерти, вистава, кінопокази та майстер-класи в “ПІЧі”, а також зустрічі з 

митцями. Зокрема, анонсовано зустріч з відомим українським митцем, ім’я 

якого поки не називають. 

Загалом, освітніх та культурних заходів протягом двох місяців 

заплановано близько 20. “ПІЧ” протягом робочих днів, і поза запланованими 

заходами, функціонуватиме в якості коворкінгу для учасників. 

Як повідомила Олександра, наразі організатори хабу вже отримали 

перші заявки, і запит на нього є, однак складно знайти саме громадські 

організації. Загалом, в Україні гранти на реалізацію антикризових хабів 

отримали організації з п’яти міст, в тому числі – і з одного наразі окупованого. 

https://vezha.ua/plich-o-plich-u-vinnytsi-rozpochynaye-robotu-antykryzovyj-hab-dlya-aktyvistiv-gromadskyh-ta-blagodijnyh-organizatsij-z-okupovanyh-terytorij/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQGYGFonRhWOKoqqerokUtEgLDQ88kv9eUNXnsU5WkJ29DVw/viewform?fbclid=IwAR3VLPdvZPrGchYayc1r-7yz9gdxOCvk4l0oEEc70WGqlo8h_p6pm4BhGrQ
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Окрім Вінниці, гранти на втілення ініціатив отримали ГО з Харкова, 

Хмельницького, Чернівців та Сіверськодонецька. 

Відомо, що загалом проєкт у Вінниці розрахований на 20 учасників: 

активістів, представників ГО та благодійних фондів. За словами Ігоря 

Арбатова, працюватимуть для громадських організацій, так би мовити, “за 

запитом”: 

Вони реєструються, і далі ми будемо обговорювати деталі співпраці, як 

ми будемо планувати їхню діяльність, що вони робили та що зможуть тут 

робити, ознайомимо їх з місцевими організаціями. І в такій колаборації будемо 

працювати над розглядом тих проблем, які ці учасники намагаються 

вирішувати в якості громадських організацій. 

За словами ж Аліни Бочарнікової, певна громадська організація зможе 

зареєструвати декілька своїх представників залежно від своїх потреб в офлайн 

чи онлайн-форматі на освітні події. Тому остаточна кількість безпосередніх 

учасників може зрости. 

Також активістам-переселенцям в рамках проєкту зможуть допомогти зі 

створенням своєї громадської організації.  

– Ми шукаємо переселенців, які проживали раніше на тимчасово 

окупованих територіях, наразі є в нашій громаді, зареєстровані тут, мають 

статус ВПО і проживатимуть тут тимчасово або на постійній основі. Ми 

шукаємо як організації, які вже працювали на окупованих територіях, так і 

активістів, які відчувають в собі сили та бажання створювати соціальні 

проєкти в громаді. Знову ж таки, проєкти для інших переселенців, гуманітарні 

проєкти, для допомоги армії тощо. І вони потребують юридичного 

оформлення. І тут наша команда може їм фахово допомогти, – підсумувала 

Аліна Бочарнікова.   

Як зазначив Володимир Подолян, за результатами роботи хабу 

(навчання, культурних заходів) заплановано провести дводенний хакатон, на 

якому всі учасники зможуть пропрацювати власні проєкти. Це можуть бути і 

індивідуальні, і спільні проєкти. 

– У фіналі ми плануємо, щоб вони все ж таки пропрацювали якийсь один 

проєкт від початку до кінця. І з цим вже далі йшли вперед. 

Якщо ж учасники виявлять бажання пропрацювати в кооперації кілька 

проєктів, то це, додає Аліна Бочарнікова, тільки краще буде і для міста, і для 

самих переселенців-активістів. Безпосередньо її сесії з фандрейзингу 

передбачають також практичний момент. Тобто, в процесі навчання учасники 

вже шукатимуть якісь донорські проєкти та писати грантові заявки, а не лише 

ознайомляться з теоретичною частиною. 

Проєкт “ПЛІЧ-О-ПЛІЧ” організовано громадською організацією 

“Мистецьке об’єднання “ПЛАЙ” у рамках програми “Створення антикризових 

хабів для ОГС”, що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

*** 
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6.10.2022 

ПРОЧЕРК (Черкаси) 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/105615-cherkaska-miska-rada-i-

mizhnarodna-organizatsija-z-migratsiyi-obgovorili-shljahi-spivpratsi 

Черкаська міська рада і Міжнародна організація з міграції обговорили 

шляхи співпраці 

У Черкаській міській раді відбулася зустріч представників міської влади 

та Міжнародної організації з міграції (МОМ), яка є частиною системи 

Організації Об’єднаних Націй. Участь у ній взяли заступниця міського голови 

Анастасія Чубіна, представники департаментів соціальної політики та ЖКК 

міської ради та делегація МОМ. 

Учасники зустрічі обговорили заплановану діяльність МОМ в 

Черкаський територіальній громаді, потреби центрів розміщення внутрішньо 

переміщених осіб в місті Черкаси, можливу співпрацю в напрямку 

покращення систем водопостачання та водовідведення,надання 

непродовольчої допомоги та забезпечення потреб внутрішньо переміщених 

осіб. 

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна поінформувала 

представників міжнародної організації про те, що з початку 

повномасштабного вторгнення рф в України Черкаси стали активно приймати 

внутрішньопереміщених осіб, як тих, що їхали транзитом, так і тих, що 

вирішили залишитися у нашому місті. Наразі у Черкасах лише офіційно 

зареєстрованих ВПО близько 30 тисяч. 

Міською владою було прийнято низку рішень, щоб забезпечити цих 

людей житлом. Серед них – розселення внутрішньо переміщених осіб у деяких 

навчальних закладах, реконструкція недіючих садочків і поліклініки під житло 

для переселенців. 

«Проблема житла для ВПО у Черкасах залишається актуальною. Наша 

область визначена місцем, яке прийматиме людей з регіонів, які підпадають 

під обов'язкову евакуацію. Черкащина має прийняти 6,5 тис. переселенців, з 

яких 2 тис. – місто Черкаси. Але ми розуміємо, що їх може бути набагато 

більше. Проте будемо приймати стільки людей, скільки буде необхідно», – 

зазначила Анастасія Чубіна. 

Оскільки у складі делегації були представники Проєкту (WASH) МОМ 

в Україні, які відповідають за напрямок гігієни, вони поінформували, що їх 

передусім цікавить співпраця в напрямку забезпечення ВПО гігієнічними 

наборами та реалізація проєктів у сфері водопостачання та водовідведення у 

контексті міграційних процесів. Загалом же МОМ, яка працює в Україні вже 

багато років, опікується також питаннями тимчасового житла для ВПО, 

наданням допомоги непродовольчими товарами і психологічної підтримки. 

Представники Міжнародної організація з міграції повідомили, що 

зберуть інформацію про потреби внутрішньопереміщених осіб у Черкасах, яка 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/105615-cherkaska-miska-rada-i-mizhnarodna-organizatsija-z-migratsiyi-obgovorili-shljahi-spivpratsi
https://procherk.info/news/7-cherkassy/105615-cherkaska-miska-rada-i-mizhnarodna-organizatsija-z-migratsiyi-obgovorili-shljahi-spivpratsi
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потім буде розглянута організацією для ухвалення рішень про надання 

допомоги. 

Про це повідомляє сайт ЧМР. 

 

*** 

 

6.10.2022 

Kharkiv Today 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/shche-200-000-zhyteliv-kharkivskoyi-

oblasti-staly-pereselentsyamy 

Ще 200 000 жителів Харківської області стали переселенцями 

Понад мільйон жителів Харківської області вимушені були покинути 

свої домівки через війну. 

На сьогодні більше 400 000 переселенців проживають у Харківській 

області. Близько 800 000 внутрішньо переміщених осіб із Харківщини 

мешкають у різних регіонах України, найбільше їх налічується в Полтавській 

області — понад 120 000. Про це повідомили у Харківській обласній 

військовій адміністрації з посиланням на директора департаменту соціального 

захисту населення Юрія Шпарагу. Зазначимо, станом на 7 вересня на території 

Харківської області проживали 288 000 переселенців. У межах України 

перебували 672 000 внутрішньо переміщених осіб із Харківщини. Найбільше 

переселенців із Харківської області також фіксували на Полтавщині, за місяць 

цифра не змінилася (122 000). 

Кількість переселенців, які проживають на території Харківської 

області, за місяць зросла на 112 000. Жителів Харківщини, які виїхали в інші 

регіони, стало на 128 000 більше. 

Нагадаємо, населення Харківської області станом на 2020 рік становило 

2,6 мільйона людей. Таким чином, через війну виїхали 1,4 мільйона 

мешканців. 

Як писав KHARKIV Today, Житомирська область готова прийняти до 10 

000 переселенців із Харківської області. Станом на 1 жовтня з деокупованих 

територій Харківщини виїхали понад 11 000 людей. 

 

*** 

 

6.10.2022 

Інтернет-видання «Полтавщина» 

https://poltava.to/news/68147/ 

НА ПОЛТАВЩИНІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗБІР ДАНИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ВІД 

ООН 

БФ «Право на захист» у партнерстві з УВКБ ООН зараз проводить збір 

даних для отримання фінансової допомоги переселенцям у м. Полтаві за 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/odna-z-oblastey-ukrayiny-hotova-rozselyty-10-000-pereselentsiv-iz-kharkivshchyny
https://2day.kh.ua/ua/kharkow/odna-z-oblastey-ukrayiny-hotova-rozselyty-10-000-pereselentsiv-iz-kharkivshchyny
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адресою Павленківська, 3б (Пн-Пт 09:00 — 18:00) і в м. Кременчук за адресою 

вул. Ватутіна, 7 (Пн-Пт 08:00 — 17:00). 

Графік виїзду мобільної групи у громади Полтавської області: 

 
Слідкуйте за актуальною інформацію щодо графіка реєстрації по області 

тут: @unhcr_help_poltava. 

Ваш населений пункт може з’явитись пізніше. 

Подати заявку можуть ВПО, постраждалі від воєнних дій, а також ті, хто 

повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону) та 

має певні категорії вразливостей. Наприклад: 

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або 

кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і 

старше); 

родина, яку очолює одна/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і 

старше) або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років; 

родина з однією або кількома особами з особливими потребами 

(інвалідність, хронічні захворювання тощо); 

https://t.me/unhcr_help_poltava
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прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, 

розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження). 

Увага: Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 

грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної організації, ви не 

можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це один і той самий вид 

допомоги, який реалізують різні агентства. 

За матеріалами БФ «Право на захист». 

 

*** 

 

7.10.2022 

Kharkiv Today 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/u-kharkivskykh-hurtozhytkakh-rozmistyly-

800-pereselentsiv 

У харківських гуртожитках розмістили 800 переселенців 

"Російські агресори так "звільняли" ці території, що розвалили 

абсолютно всю інфраструктуру, житло людей, їм просто нема де жити. Дуже 

багато людей приїздять до Харкова. Буквально вчора на Північній Салтівці я 

зустрів людей, які приїхали з деокупованих територій. Сьогодні вони 

працевлаштувалися у нас, до нашого комунального підприємства 

"Благоустрій", працюють дворовими робітниками, дуже добре працюють. 

Звісно, вони налякані, вони мені розповідали про ті жахи, які там були. Люди 

буквально знаходилися увесь час у підвальному приміщенні, їм нічого було 

їсти. Сьогодні, приїхавши до Харкова, ми забезпечили їх житлом, вони 

перебувають у нас у гуртожитках, працюють в комунальному підприємстві 

"Благоустрій", — розповів мер Харкова. За його словами, люди, які живуть у 

гуртожитках, зимуватимуть у нормальних умовах.  

"Усього в місті ми розмістили вже 816 людей, які знаходяться в нас у 

гуртожитках, у нормальних умовах. Крім того, багато людей поїхали на 

Західну Україну, тому що їм треба, звісно, відновитися, їм треба перезимувати, 

і треба дуже дбайливо ставитися до цих людей, тому що емоціональний стан 

їхній дуже і дуже тяжкий", — поінформував Терехов. 

Раніше Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Ірина Верещук говорила, що жителі деокупованих територій Харківської 

області їдуть до Харкова, однак у гуртожитках обласного центру не вистачає 

місць. Людям пропонують їхати в інші регіони України.  

 

 

 

Міжнародні та вітчизняні недержавні організації 

 
6.10.2022 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/evakuatsiya-z-deokupovanoyi-kharkivshchyny-u-hurtozhytkakh-uzhe-ne-vystachaye-mists
https://2day.kh.ua/ua/kharkow/evakuatsiya-z-deokupovanoyi-kharkivshchyny-u-hurtozhytkakh-uzhe-ne-vystachaye-mists
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Благодійна організація «Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт 

Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/ponad-1600-vpo-v-misczyah-kompaktnogo-

prozhyvannya-otrymaly-vid-bf-sss-pobutovu-tehniku/ 

Понад 1600 ВПО в місцях компактного проживання отримали від 

БФ «ССС» побутову техніку 

В межах проєкту «Єднання заради дії» та в партнерстві з IREX in Ukraine  

передали переселенцям у 12 регіонах України ті речі, яких їм не вистачало для 

належного рівня життя в тимчасових прихистках: холодильники, бойлери, 

пральні машинки, духовки, мультиварки та іншу побутову техніку, а також 

подушки, ковдри, постільну білизну і ліжка-розкладайки. 

Місця компактного проживання (МКП) — це приміщення, спеціально 

облаштовані для життя ВПО, зокрема школи, садочки, гуртожитки, дитячі 

табори. Часто там бракує умов для комфортного сну, приготування їжі, 

ведення господарства. Ми хотіли бодай трохи полегшити життя вимушеним 

переселенцям і передали допомогу у 12 МКП в центральних, північних та 

західних областях України. Наразі там проживає 1699 людей, але потенційно 

гуртожитки можуть прийняти більше ВПО — отже, побутова техніка принесе 

ще більше користі. 

І мешканці, і керівники МКП були вдячні за допомогу. Ось як коментує 

передачу побутової техніки Руслан Поштовий, директор табору «Зоряний» в 

с. Карапиші Київської області: 

«Наш табір надав прихисток переселенцям, що тікали від окупації та 

обстрілів, рятуючи своє життя і життя своїх дітей. Зараз у нас проживає 40 

осіб, і найближчим часом ми очікуємо ще 100. Хочеться забезпечити цим 

людям належні умови проживання. Ми щиро вдячні фонду “Стабілізейшен 

Суппорт Сервісез”, який допомагає тим, хто найбільше постраждав від 

наслідків війни. Я впевнений, що мешканці табору відчувають турботу, і тепер 

їх життя стане трошки простіше».  

А ми продовжуваємо працювати і піклуватися про тих, хто потрапив у 

складне становище. 

 

*** 

 

7.10.2022 

ГО “Хмарочос”  

https://hmarochos.kiev.ua/2022/10/07/yes-vydilyt-ukrayini-25-mln-yevro-

na-oblashtuvannya-zhytla-dlya-pereselencziv/ 

ЄС виділить Україні 25 млн євро на облаштування житла для 

переселенців. Реалізовувати проєкт почнуть у Львові. 

Декілька українських міст отримають гранти від Європейського Союзу 

для модернізації муніципальних будівель та облаштування в них житла для 

переселенців. Міжнародна фінансова корпорація планує виділити для цього 25 

мільйонів євро. 

https://sss-ua.org/news/ponad-1600-vpo-v-misczyah-kompaktnogo-prozhyvannya-otrymaly-vid-bf-sss-pobutovu-tehniku/
https://sss-ua.org/news/ponad-1600-vpo-v-misczyah-kompaktnogo-prozhyvannya-otrymaly-vid-bf-sss-pobutovu-tehniku/
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Партнери узгодили набір критеріїв, які застосовуватимуться до відбору 

будівель. Серед них, зокрема, якісне підключення до інженерних систем і 

близькість до соціальної інфраструктури — громадський транспорт, школи та 

медичні установи. 

Проєкт розпочнеться зі Львова, найбільшого міста у західній Україні, 

який станом на вересень дав притулок майже 245 тисячам переселенців. 

У Львівській міськраді повідомили, що за кошти ЄС відремонтують 

чотириповерхове приміщення колишнього диспансеру на вулиці 

Замарстинівській, 274, куди заселять тих переселенців, які потребують 

медичної допомоги та супроводу. Другий об’єкт, який профінансують 

європейці, – це модернізація ОСББ, які приймають українців у Брюховичах. 

Окрім житла для переселенців, цю програму планують розширити, аби 

надавати підтримку медичній та транспортній галузям Львова. 

 

*** 

 

7.10.2022 

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

komandoyu-hmelnickoyi-oblasnoyi-gromadskoyi-organizaciyi-podilska-pravova-

liga 

Робоча зустріч з командою Хмельницької обласної громадської 

організації «Подільська правова ліга» 

Працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини в Хмельницькій області Оксана Кізаєва та Оксана Шейгец 

спільно з регіональним координатором взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого в Хмельницькій області Ольгою Осередчук провели робочу 

зустріч з керівництвом та командою Хмельницької обласної громадської 

організації «Подільська правова ліга». 

Під час зустрічі підбили підсумки співробітництва в межах укладеного 

регіональним представництвом Уповноваженого з ГО «Подільська правова 

ліга» Меморандуму про співпрацю на місцевому рівні, обговорили проблемні 

питання, з якими найчастіше звертаються громадяни під час війни. Окрему 

увагу було приділено питанням, з якими звертаються вимушені переселенці в 

сфері соціального захисту, охорони здоров’я, працевлаштування, поновлення 

втрачених документів тощо. 

Виконавчий директор організації Анастасія Площинська повідомила, що 

з початку широкомасштабної війни ГО «Подільська правова ліга» надає 

безоплатну правову допомогу (консультації, роз’яснення, допомогу в 

складанні процесуальних документів) вимушеним переселенцям, 

пенсіонерам, одиноким матерям, особам, які через війну потребують 

правового захисту; представникам благодійних фондів та громадським 

активістам. Основними напрямами роботи організації на сьогодні є захист 

прав ВПО, захист прав людей з ВІЛ-позитивним статусом, туберкульозом, 

документування фактів порушень прав людини; захист потерпілих від 



68 
 

домашнього насильства, торгівлі людьми. Учасники зустрічі завітали до 

приймальні громадської організації, яка нещодавно була облаштована в офісі 

за новою адресою (провул. Військоматський, 4 в місті Хмельницькому). 

Сторони домовились про подальшу співпрацю задля поновлення та 

захисту прав і свобод громадян на території Хмельницької області, сприяння 

в реалізації ними своїх прав і законних інтересів, узгоджено проведення 

спільних заходів для внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах 

Хмельниччини. 

 

*** 

 

7.10.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/society/2022/10/07/531860_diti_deokupovanih_mist_harkivsh

chini.html 

Діти деокупованих міст Харківщини отримуватимуть психологічну 

допомогу від ЮНІСЕФ 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) буде надавати психологічну допомогу 

дітям у деокупованих містах Харківської області. 

Про це повідомили в пресслужбі Харківської ОВА. 

Перший пункт відкриють у Балаклії. Невдовзі проєкт планують 

поширити на Ізюм та Великий Бурлук. Ці плани обговорило керівництво 

області з уповноваженими особами фонду. 

"ЮНІСЕФ планує розгорнути в Балаклії намет із ігровою зоною, де 

психологи працюватимуть із дітьми, які опинилися у скруті під час окупації. 

Спочатку вони приїдуть зі своїм персоналом для того, щоб навчити і згодом 

залучити до цієї роботи наших лікарів первинної ланки та дитячої 

поліклініки", - розповів Крім цього, центральна районна лікарня Балаклії має 

отримати від ЮНІСЕФ нове обладнання для дитячого відділення.  

Наразі в медзакладі тривають відновлювальні роботи. Працівники 

прибрали чимало приміщень, залишиться замінити лиш вікна і тоді можуть 

відновити роботу ковідне, хірургічне та терапевтичне відділення, зазначили в 

ОВА. 

Нагадаємо, 26 вересня деокупована Балаклія Харківської області 

отримала електроенергію. 

А в Ізюмі на Харківщині дорожники вже забезпечили проїзд до 

госпіталю і влаштували майданчик для карет швидкої допомоги. 

 

https://lb.ua/tag/343_yunisef.html
https://lb.ua/tag/677_diti.html
https://lb.ua/tag/677_diti.html
https://kharkivoda.gov.ua/news/117810
https://lb.ua/society/2022/10/07/531772_izyumi_vidkrili_proizd_gospitalyu.html

