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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  
Центральні органи влади 

 

09.11.2022 

Офіс Президента України 

https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-vzyala-uchast-u-vidkritti-

centru-dopomogi-vry-79049 

Олена Зеленська взяла участь у відкритті Центру допомоги 

врятованим у Києві 

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті Центру 

допомоги врятованим у Києві. 

Такі центри – це державні установи, створені з ініціативи Офісу віце-

прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, за 

сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики та за підтримки 

Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і місцевих органів влади.  

Тут люди, котрі виїхали із зони активних бойових дій, тимчасово 

окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну 

підтримку. Загалом допомогу надають усім, хто звертається до центрів: 

переміщеним особам, місцевим мешканцям тощо. 

«Допомогу має отримати абсолютно кожен. І ця допомога повинна бути 

централізованою та безперебійною, доступною й людяною. Саме такою, яку 

надають постраждалим центри допомоги», – зазначила перша леді.  

У кожному з центрів є соціальні працівники, психологи, зокрема дитячі, 

та юристи. Також у центрах працюють фахівці з ведення випадків для 

забезпечення доступу постраждалих до комплексної спеціалізованої 

допомоги, зокрема у разі насильства, пов’язаного з війною. 

Усім клієнтам центри надають первинне психологічне консультування 

для нормалізації психоемоційного стану, консультації соціальних працівників 

щодо прав і наявної підтримки ВПО (гуманітарна допомога, інформація про 

центри підтримки внутрішньо переміщених осіб із розміщенням, поселення 

тощо), консультації юристів системи безоплатної правової допомоги. У разі 

виявлення випадків насильства забезпечують спеціалізоване соціально-

психологічне консультування. 

«Наша мета – щоб усі українці, які постраждали внаслідок війни, знали, 

що вони не залишаються сам на сам зі своїм горем і про них є кому подбати», 

– додала авторка ініціативи, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. 

Центр у Києві став четвертим в Україні: заклади вже працюють у 

Запоріжжі, Дніпрі та Львові (див. довідку).  

Такі центри планують відкривати не лише в Україні, а й за кордоном.  

«Туди виїхало багато наших співвітчизників, які також пережили 

страждання, насильство, які тікали під обстрілами, і їм теж потрібна допомога. 

Для розвитку мережі центрів важливу роботу роблять наші партнери, такі як 
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UNFPA, за що ми їм вдячні», – сказала Олена Зеленська, за підтримки якої 

реалізується проект.  

Як наголосив голова Представництва UNFPA в Україні Хайме Надаль, 

відкриття Центру сприятиме розширенню допомоги українським жінкам і 

дівчатам в умовах війни. 

UNFPA підтримує розвиток в Україні комплексної системи допомоги 

людям, які зіткнулися з насильством. Така система складається з притулків, 

кол-центру, кризових кімнат, денних консультаційних центрів, а також 

мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Мобільні бригади 

працюють у найвіддаленіших і важкодоступних місцях, а також там, де сервіси 

були знищені. Для потреб цих бригад UNFPA надасть 75 автомобілів, 15 із 

яких будуть оснащені відповідно до потреб людей з різними видами 

інвалідності. 

«Завдяки новому Центру допомоги врятованим і новим транспортним 

засобам для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги ми значно 

розширюємо підтримку, яку надаємо жінкам і дівчатам, постраждалим від 

війни в Україні», – сказав він. 

Звернутися до Центру можуть усі, кому необхідна допомога та 

консультація.  

Адреса: м. Київ, вул. Райдужна, 6А.  

Графік роботи:  пн. – пт. – з 9:00 до 17:00, сб. – з 9:00 до 15:00. 

Щодо додаткових питань можна звертатися за телефоном: +38 (066) 170 

48 90. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/kilkist-vilnyh-misc-dlya-rozmishchennya-vpo 

Кількість вільних місць для розміщення ВПО 
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*** 

 

08.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/de-otrymaty-informaciyu-shchodo-vydachi-

prodovolchyh-naboriv-garyachi-liniyi-zahodu-ukrayiny 

Де отримати інформацію щодо видачі продовольчих наборів: гарячі 

лінії заходу України 

Продовольча допомога надається найбільш вразливим категоріям 

громадян, зокрема внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам і тим, хто 

перебуває на обліку в територіальних центрах соцобслуговування.  

Допомогу можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних 

центрах або ж у громадах. 

При собі необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення чи документ, 

який засвідчує особу, документ, що засвідчує статус ВПО, й ідентифікаційний 

код. 

Мінреінтеграції підготувало перелік гарячих ліній західних областей, де 

перебуває найбільше ВПО. В кол-центрах обласних військових адміністрацій 

можна отримати вичерпну консультацію та дізнатися, коли й де саме 

видаватимуть допомогу. 

Гарячі лінії ОВА з питань видачі гуманітарної допомоги: 

1. Львівська область – (032) 259 60 31. 

2. Рівненська область – (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25. 

3. Івано-Франківська область – +38 (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 

(093) 705-85-31. 

4. Волинська область – +38 (096) 881-80-91. 

5. Чернівецька область – 0 800 335 047. 

6. Закарпатська область – +38 (096) 284-33-68. 

Також нагадуємо, що працює гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО: 

+38 (066) 813-62-39. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/yak-diznatys-pro-vydachu-prodovolchyh-naboriv 

Як дізнатись про видачу продовольчих наборів? 

Опубліковано 09 Листопада 2022 року, о 19:00 

Внутрішні переселенці, пенсіонери й інші соціально незахищені 

громадяни можуть отримати продовольчу допомогу за місцем фактичного 

перебування. 
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Для цього при собі необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення чи 

документ, який засвідчує особу, документ, що засвідчує статус ВПО, й 

ідентифікаційний код. 

Надаємо перелік гарячих ліній центральних областей, на яких можна 

дізнатися, коли й де саме видаватимуть продовольчі набори. 

Гарячі лінії ОВА з питань видачі гуманітарної допомоги: 

1. Київ – 15-51. 

2. Київська область – (044) 363-07-34. 

3. Черкаська область – (0472) 36-11-13. 

4. Житомирська область – (067) 499-29-16, (067) 399-62-72. 

5. Вінницька область – 0 800 601 526. 

6. Полтавська область – 0 800 502 230. 

7. Кіровоградська область – 0 800 500 238. 

Також нагадуємо, що працює гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО: 

+38 (066) 813-62-39. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/chy-mayut-pereselenci-nadavaty-dovidku-z-

miscya-roboty-pry-oformlenni-dytyny-v-sadochok 

Чи мають переселенці надавати довідку з місця роботи при 

оформленні дитини в садочок? 

Освоювати нове місце проживання внутрішньо переміщені особи 

зазвичай починають із пошуку роботи. Для того, щоб працевлаштуватися, 

потрібно подбати про садок для дитини.  

Останнім часом у дитячих садочках почали вимагати від батьків надання 

довідок з місць роботи. При цьому адміністрація посилається на рішення 

органів місцевої влади.  

Роз’яснюємо:  

1. Довідка про працевлаштування батьків не потрібна. Чинним 

законодавством вона не передбачена.  

2. Батьки подають:  

- свідоцтво про народження дитини, 

- медичну довідку про стан її здоров’я, 

- заяву.  

3. Важливо! Для оформлення дитини до садка переселенцям додатково 

може знадобитися довідка про їх взяття на облік ВПО 

 

*** 
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09.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/yak-studentam-iz-tot-i-pereselencyam-

perevestysya-na-derzhbyudzhet 

Як студентам із ТОТ і переселенцям перевестися на держбюджет? 

Нещодавно Уряд затвердив механізм переведення таких студентів з 

контракту на місця державного замовлення в закладах фахової передвищої та 

вищої освіти.  

Оприлюднена відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 

28.10.2022 № 1224. Вона була розроблена за дорученням Президента 

Володимира Зеленського.   

Хто має право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну? 

1. Студенти, які проживають на ТОТ, на території громад, що розташовані 

в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій 

окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня 

відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції. 

2. Студенти, які виїхали з таких територій. 

А також:  

- діти загиблих захисників України;  

- учасники бойових дій і їхні діти;  

- особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.   

УВАГА! Дія постанови розповсюджується на студентів, які: 

- були зараховані на контракт до 2021 року включно; 

- здобувають такий ступінь освіти вперше. 

Які документи потрібні для ВПО та студентів із ТОТ? 

1. Витяг з реєстру територіальної громади.  

Він має підтверджувати відомості про місце проживання (перебування) 

особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про 

задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) чи про зняття з 

нього на підставі відомостей ДМС.  

2. Документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території 

відповідних територіальних громад.  

Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає або 

місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року. 

Куди надавати документи? 

Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. Виш 

здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента 

до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі «Здобувачі 

освіти».  

УВАГА!  Переведення на місця державного замовлення студентів, дані 

про яких внесуть до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 

році. 

На які бюджетні місця братимуть таких студентів? 
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Переведення здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць 

державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних 

(вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу 

державного замовлення. 

УВАГА! Якщо у закладі є студенти зазначених вище категорій, 

керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного 

держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні (вивільнені) 

місця державного замовлення. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

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

maksymalno-pryshvydshyty-vsi-vyplaty-vpo 

Ірина Верещук: Напередодні зими маємо максимально пришвидшити 

всі виплати ВПО 

Кошти на виплати внутрішньо переміщеним особам у бюджеті є. Загалом 

вже виплачено понад 42 млрд гривень. Про це під час інформаційного 

телемарафону на телеканалі «Рада» повідомила Віцепрем’єрка Ірина Верещук. 

Вона нагадала: щомісячна державна допомога на проживання особам з 

інвалідністю та дітям складає 3 тис. гривень, для решти ВПО – 2 тис. гривень. 

Віцепрем’єрка розповіла, що на гарячу лінію Мінреінтеграції та на її 

особисті месенджери звертаються переселенці й просять допомоги через 

затримку виплат. Зважаючи на сімейні обставини, вони часто не встигають 

самотужки виконати всі необхідні дії, тож їм необхідно піти назустріч. 

«Я звертаюся до обласних військових адміністрацій і закликаю 

підключитися до цього процесу. А саме: провести відповідну роботу з ВПО – 

виявити тих, у кого є проблеми з нарахуванням і виплатами, скласти списки й 

передати нам. Ми допоможемо вирішити це централізовано», – резюмувала 

Ірина Верещук. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-dyakuyemo-frankivshchyni-ta-

zakarpattyu-za-te-shcho-vidkryly-pereselencyam-i 

Ірина Верещук: Дякуємо Франківщині та Закарпаттю за те, що 

відкрили переселенцям і свої будинки, і свої серця! 

Підбиваючи підсумки дводенної робочої поїздки у західні області, 

Віцепрем’єрка Ірина Верещук зазначила: переселенців тут приймають щиро.  
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Це стосується і Франківщини, де наразі лише офіційно зареєстровано 

понад 147 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І Закарпаття, що прийняло 

близько 150 тисяч. А з урахуванням незареєстрованих ВПО їх кількість в обох 

регіонах приблизно вдвічі більша.  

Посадовиця нагадала, що саме західні ОВА стали ініціаторами змін до 

законодавства, які вдосконалили державну програму для переселенців 

«Прихисток». І це додатково допомогло знайти дах над головою багатьом 

людям.  

Зараз ці два регіони – серед тих опорних, які готуються прийняти 

протягом зими новий потік евакуйованих. Очікується, що кілька сотень тисяч 

українців можуть переміститись на захід країни, якщо в тому буде потреба.  

Віцепрем’єрка подякувала мешканцям і владі Франківщини та Закарпаття 

за гостинність і зазначила: центральна влада зробить усе, що належить, щоб 

допомогти регіонам прийняти стільки ВПО, скільки буде необхідно.  

«Щиро дякую місцевим громадам і людям, які відкрили двері своїх 

будинків і свої серця багатьом тисячам українських сімей! Дякую за те, що ви 

продемонстрували, як Україна бореться. Як ми можемо бути разом плече-в-

плече. Саме це нас формує як націю. І це є запорукою нашої спільної 

Перемоги!» – підкреслила Ірина Верещук. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Кабінет Міністрів України 

https://www.kmu.gov.ua/news/fssu-priznachiv-193-miljona-griven-

strahovih-viplat-postrazhdalim-vnaslidok-bojovih-dij-i-simyam-zagiblih 

ФССУ призначив 19,3 мільйона гривень страхових виплат 

постраждалим внаслідок бойових дій і сім'ям загиблих 

Поранення чи смерть внаслідок бойових дій під час виконання посадових 

обов’язків є страховим випадком – Фонд соціального страхування України 

гарантує виплати і медико-соціальні послуги для всіх українських 

працівників, які постраждали на роботі через російську агресію. 

З початку повномасштабного вторгнення Фонд соціального страхування 

України вже призначив такі страхові виплати, пов’язані із травмами або 

смертю через бойові дії, на суму 19,3 мільйона гривень. Серед них одноразові 

допомоги сім’ям і утриманцям померлих внаслідок бойових дій, одноразові 

допомоги постраждалим працівникам, допомоги по тимчасовій втраті 

працездатності та щомісячні страхові виплати, які Фонд виплачуватиме 

потерпілим до повного відновлення здоров’я або пожиттєво. 

Нагадаємо, також потерпілі мають право на забезпечення медико-

соціальними послугами за кошти Фонду – від санаторно-курортного лікування 

до оплати необхідного медичного чи постійного стороннього догляду, 

побутового обслуговування тощо. 
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Щодо кожного випадку поранень або смерті українських працівників 

внаслідок російського вторгнення організовується робота з розслідування, 

після завершення якого призначаються страхові виплати. 

Фонд соціального страхування України наголошує на потребі чіткого і 

безумовного дотримання інструкцій з охорони праці, слідування в укриття в 

разі повітряних тривог і інформування про них на підприємствах, розробленні 

і впровадженні алгоритмів дій працівників у випадку небезпеки. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Кабінет Міністрів України 

https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-prodovzhuye-rozshiryuvati-

merezhu-partneriv-platformi-yedopomoga 

Мінсоцполітики продовжує розширювати мережу партнерів 

платформи єДопомога 

Заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації,Костянтин Кошеленко 

провів робочу зустріч з Трістаном Евансом, заступником голови Ради 

міжнародної торгівлі (International Trade Council). На зустрічі також були 

присутні представники Міністерства соціальної політики України, 

Державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр 

Мінсоцполітики” та міжнародних організацій, які мають бажання підтримати 

Україну. 

Костянтин Кошеленко розповів про можливості підтримки українців та 

соціальної сфери України. 

“Залучення міжнародної підтримки є пріоритетним напрямком для нас, 

адже на сьогодні мільйони українців були вимушені змінити своє місце 

проживання, залишилися без житла, роботи або засобів для існування. 

Ми продовжуємо докладати зусиль для залучення міжнародних 

організацій, які готові на підставі меморандумів з Міністерством соціальної 

політики здійснювати виплати адресної грошової допомоги українцям, які 

залишили звернення на платформі. 

Також ми працюємо над збільшенням кількості приватних благодійників 

з усього світу, які на платформі єДопомога онлайн підтримують українців 

сертифікатами на ліки, продукти та паливо”, - зазначив Костянтин Кошеленко. 

Також заступник Міністра підкреслив необхідність технічної та 

фінансової підтримки ДП ІОЦ Мінсоцполітики, адже підприємство забезпечує 

безперебійне функціонування програмного забезпечення соціальної сфери. 

Зі свого боку Тристан Еванс привітав представників Мінсоцполітики та 

ДП ІОЦ з отриманням нагороди Go Global Awards 2022 від International Trade 

Council в номінації “Технологічна інновація року” та вручив іменні відзнаки 

представникам платформи єДопомога. 
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Мінсоцполітики дякує міжнародним організаціям, які долучаються до 

підтримки України та відкриті до співпраці. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22334.html 

«Лічильник допомог» збільшить кількість сімей, які отримають 

підтримку через платформу єДопомога під час війни 

Для того, щоб платформа єДопомога  була більш прозорою та сприяла 

рівномірному розподілу адресної допомоги сім’ям, які постраджали від війни, 

розроблено «Лічильник допомог»! 

Відтепер на платформі єДопомога  у заявці відображається, скільки разів 

людина отримувала допомогу. 

Багато благодійників турбувалися тим, що на платформі є родини, які 

жодного разу не отримували допомогу і було б непогано якось виділяти заявки 

таких сімей. 

Ви просили - ми зробили! 

Ваш зворотній зв’язок допомогає нам стати краще! 

Довідково 

Гуманітарна платформа єДопомога  створена Мінсоцполітики за 

підтримки Мінцифри, Світового Банку та ПРООН в Україні за фінансової 

підтримки Швеції. Платформа має три напрями: грошова допомога від 

держави (єДопомога державна); отримання та надання волонтерської 

допомоги (єДопомога волонтерська); виплати від міжнародних організацій 

(єДопомога міжнародна). На платформі можна дізнатися, як отримати гроші 

від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати 

інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/robocha-zustrich-shchodo-

doderzhannya-prav-zhiteliv-ta-vpo-v-malodanilivskij-gromadi-na-harkivshchini 

Робоча зустріч щодо додержання прав жителів та ВПО в 

Малоданилівській громаді на Харківщині 

Працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини Андрій Бохвалов та Руфат Омаров провели робочу зустріч з 

Малоданилівським селищним головою Олександром Гололобовим. 

Обговорили проблемні питання, з якими стикнулися мешканці 

Малоданилівської громади Харківської області внаслідок збройної агресії 

Росії проти України, та механізми вирішення цих проблем. 
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Олександр Гололобов повідомив, що загальна чисельність населення 

громади на 01.11.2022 р. становить 10500 людей, в тому числі 1459 внутрішньо 

переміщених осіб. Це люди, які перемістились в більш безпечне місце з 

деокупованих територій Харківської області - селищ Козача Лопань, 

Прудянка, Безруки, міста Куп’янськ. Відновлення зруйнованої цивільної 

інфраструктури та об’єктів житлово-комунальної інфраструктури – 

першочергове та головне завдання, яке потребує велику кількість будівельних 

матеріалів, адже в громаді постраждало майже 850 домоволодінь. Це питання 

вирішується шляхом пошуку волонтерських організацій як в Україні, так і 

закордонних донорів, ресурсів Харківської обласної військової адміністрації. 

Під час зустрічі було приділено значну увагу соціально-економічній 

ситуації в громаді, заходам з енергетичної безпеки, стану підготовки та 

облаштуванню споруд цивільного захисту, бомбосховищ та найпростіших 

укриттів, розгортанню стаціонарних та пересувних пунктів обігріву в 

територіальній громаді на випадок повного або часткового руйнування 

енергосистеми. 

Крім того, обговорили стан додержання конституційних прав і свобод 

громадян під час дії воєнного стану, проблеми, з якими найчастіше 

звертаються жителі громади, зокрема внутрішньо переміщені особи. 

Працівники Офісу Омбудсмана акцентували увагу на тому, що з метою 

посилення спроможності інституції Уповноваженого та забезпечення захисту 

прав і свобод громадян, які стикаються з негативним впливом збройної агресії 

РФ проти України, в структурі Секретаріату Уповноваженого утворено 

окремий підрозділ, який опікується ВПО та громадянами, які постраждали 

внаслідок тимчасової окупації та збройної агресії РФ проти України, 

примусово депортованими особами та переміщеними за межі території 

України, громадянами на тимчасово окупованих територіях. 

Окрім того, голові громади було презентовано звіт Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця про 100 днів роботи 

на посаді. 

Домовились про постійну координацію та подальшу співпрацю для 

розв’язання гострих питань з метою недопущення порушення прав людини та 

надання різнобічної допомоги тим громадянам, які її потребують. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/trivayut-monitoringovi-viziti-

shchodo-doderzhannya-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-pid-chas-yih-

perebuvannya-u-miscyah-kompaktnogo-prozhivannya-u-vinnickij-oblasti 
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Тривають моніторингові візити щодо додержання прав внутрішньо 

переміщених осіб під час їх перебування у місцях компактного проживання 

у Вінницькій області 

Працівниками Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які 

постраждали внаслідок збройної агресії проти України Владиславом 

Закаблуком та Микитою Ларіним проведено ряд візитів до місць компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб з метою моніторингу додержання 

їхніх прав та умов перебування. 

Упродовж другого дня моніторами здійснено чотири візити до місць 

компактного проживання, що базуються у гуртожитках навчальних закладів, 

а також кризовому центрі, де проживають жінки із дітьми, які змушені були 

покинути домівки у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації. 

Так, під час моніторингових візитів відвідано: 

- кризовий центр «Ми поруч»; 

- гуртожиток вищого професійного училища № 11 м. Вінниці; 

- колишній навчальний корпус вищого професійного училища № 11 м. 

Вінниці; 

- гуртожиток державного навчального закладу «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти технологій та дизайну». 

Під час візитів із мешканцями та керівництвом місць компактного 

проживання обговорено проблемні питання. Особлива увага приділена 

кожному, хто цього потребував. 

Внутрішньо переміщених осіб також поінформовано про загальні засади 

діяльності інституції Уповноваженого, зокрема, Департаменту моніторингу 

додержання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти 

України. 

Варто зауважити, що під час спілкування із мешканцями місць 

компактного поселення, моніторинговою групою Секретаріату 

Уповноваженого прийнято 14 заяв щодо порушення прав таких осіб, а також 

надано близько 100 роз’яснень й практичних рекомендацій громадянам, в 

частині реалізації прав на освіту, медицину, отримання соціальних виплат 

тощо. 

За результатами моніторингових візитів встановлено, що в більшості 

випадків заклади потребують ремонту, а також покращення побутових умов 

для внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/zavdyaki-reaguvannyu-

upovnovazhenogo-za-zhovten-ponovleno-prava-88-osib-yaki-postrazhdali-

vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-rf-proti-ukrayini 
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Завдяки реагуванню Уповноваженого за жовтень поновлено права 88 

осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України 

Громадяни України продовжують потерпати від повномасштабного 

вторгнення Російської Федерації в Україну, що спричиняє чергові хвилі 

масового переміщення населення по всій її території, які, зокрема, пов’язані зі 

знищенням цивільної та критичної інфраструктури. 

На жаль, у більшості випадків, громадяни України, намагаючись зберегти 

своє життя під час збройної агресії Російської Федерації, вимушені 

переміщатися декілька разів, що тягне за собою додаткові труднощі, зокрема, 

в отриманні грошової допомоги, а також реалізації права на працю та житло. 

Звернення саме з такими проблемними питаннями найчастіше надходять 

до Уповноваженого та лише за останній місяць за його сприяння вдалось 

поновити відповідні права 88 особам. 

Усвідомлюючи усі складнощі, з якими стикаються внутрішньо 

переміщенні особи на новому місці проживання, Секретаріатом 

Уповноваженого докладається максимум зусиль для сприяння дотримання та 

поновлення прав відповідної категорії. 

З іншого боку, громадянам, які наразі залишаються на тимчасово 

окупованих територіях, варто використовувати усі доступні шляхи для 

переміщення на території, підконтрольні Уряду України. 

До прикладу ситуація громадянина, якому нещодавно вдалося залишити 

тимчасово окуповану територію Харківської області та звернутися за 

допомогою до Секретаріату Уповноваженого. 

Населений пункт, де проживав заявник, знаходиться в окупації 

російських загарбників з березня 2022 р. (на сьогодні повз село проходить 

лінія фронту, що створює особливу небезпеку життю цивільного населення). 

Тікаючи від постійних обстрілів, громадянин залишив власний будинок та все, 

що мав і виїхав у пошуку притулку до «умовно безпечної» території України. 

Заявник розповів, що на околицях села, де він мешкав, ведуться активні 

бойові дії з постійними обстрілами. В один з таких днів, за декілька десятків 

метрів від нього, вибухнула російська ракета. Ця подія стала ключовою у 

прийнятті рішення будь-якими засобами покинути тимчасово окуповану 

територію. 

Шлях до вільної України виявився передбачувано важким, оскільки 

російські військові свідомо блокували виїзд цивільного населення в напрямку 

територій, підконтрольних Уряду України. Та після прибуття на вокзал, 

громадянин звернувся до Секретаріату Уповноваженого, а далі - оперативне 

реагування та поселення у місці компактного проживання з хорошими 

умовами у передмісті Києва. 

Крім того, протягом декількох днів, за підтримки Секретаріату 

Уповноваженого, заявником отримано довідку внутрішньо переміщеної 

особи, яка дозволяє отримувати грошову допомогу від держави. Також 

представниками прихистку продовжується робота над поліпшенням 

психологічного стану заявника, завдяки чому він уже знайшов роботу. 
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Процес поновлення права на житло, отримання необхідних документів та 

працевлаштування за сприяння Секретаріату Уповноваженого тривав менше 

тижня. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-dnipropetrovshchini-provedut-

prosvitnicki-zahodi-z-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-torgivli-lyudmi-dlya-

vnutrishno-peremishchenih-osib 

На Дніпропетровщині проведуть просвітницькі заходи з протидії 

домашньому насильству та торгівлі людьми для внутрішньо переміщених 

осіб 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини Тетяна Стеблій разом з регіональним координатором взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Дніпропетровській області Оксаною Крупій провели робочу зустріч з 

інспекторкою з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за 

дотриманням прав людини в поліцейській діяльності з дислокацією в 

Дніпропетровській області УДПЛ Національної поліції України Наталею 

Урман. Темою зустрічі стало проведення спільних заходів у рамках 

Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства». 

«Проблема вчинення домашнього насильства та торгівлі людьми є 

актуальною в умовах широкомасштабного російського вторгнення. Саме тому 

ми повинні інформувати про такі явища та механізми поновлення прав 

громадян у разі їх порушення», – зазначила Тетяна Стеблій. 

Враховуючи, що наразі українські громадяни вимушено залишають свої 

домівки, переміщуються в межах країни та виїжджають закордон, зростають 

ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Тому учасники зустрічі 

дійшли згоди про необхідність проведення ряду просвітницьких заходів для 

внутрішньо переміщених осіб. 

У свою чергу, Оксана Крупій наголосила на необхідності висвітлення 

інформації про Стамбульську конвенцію, яка 1 листопада 2022 року набула 

чинності для України, зокрема, її ролі у подоланні насильства стосовно жінок 

та домашнього насильства. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/rozpochato-monitoringovi-viziti-

do-misc-kompaktnogo-prozhivannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-v-

ternopilskij-oblasti 
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Розпочато моніторингові візити до місць компактного проживання 

внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області 

86 371 внутрішньо переміщена особа проживає наразі у Тернопільській 

області. Задля порятунку життя, ці люди переїхали із зони бойових дій та 

тимчасово окупованих територій  до умовно безпечних районів України. 

Сьогодні працівники Секретаріату Уповноваженого відвідали 

гуртожитки Тернопільського вищого професійного училища технологій та 

дизайну й Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та 

туризму, де проживають відповідно 85 та 92 ВПО. 

Загалом умови проживання є задовільними: наявне опалення та 

водопостачання холодної води, наявність гарячої води забезпечується за 

допомогою бойлерів, обладнані укриття. 

Під час спілкування внутрішньо переміщені особи основним проблемним 

питанням назвали невизначеність подальших життєвих перспектив. 

Детальні звіти за результатами моніторингу кожного МКП, а також 

рекомендації щодо поліпшення умов проживання в них ВПО буде 

оприлюднено на офіційному сайті Уповноваженого наприкінці візиту до 

Тернопільської області. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/trivaye-vizit-predstavnikiv-ofisu-

ombudsmana-do-ternopilskoyi-oblasti-z-metoyu-monitoringu-prav-vnutrishno-

peremishchenih-osib 

Триває візит працівників Офісу Омбудсмана до Тернопільської області 

з метою моніторингу прав внутрішньо переміщених осіб 

Напередодні проведено моніторинг додержання прав внутрішньо 

переміщених осіб на доступ до житла у місцях компактного проживання: 

- гуртожитку Тернопільського вищого професійного училища 

ресторанного сервісу і торгівлі, де проживає 75 ВПО; 

- гуртожитку вищого професійного училища імені Михайла Паращука, 

де проживає 87 ВПО; 

- гуртожитку Тернопільського національного медичного університету 

імені Горбачевського, де проживає 250 ВПО. 

За попередніми висновками, умови в МКП є задовільними, є 

централізоване опалення та водопостачання холодної води, гаряча вода 

забезпечується за допомогою бойлерів. Дотримані вимоги протипожежної 

безпеки (наявні вогнегасники та сигналізація). 

Проте є проблемні питання, притаманні більшості відвіданих місць. 

Зокрема, у гуртожитках відсутні пандуси для маломобільних осіб. Це, 

здебільшого, обумовлено тим, що гуртожитки передбачені для проживання 

студентів, серед яких переважно відсутні відповідні вразливі категорії осіб. 
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Також проблемою є застаріла електропроводка у житлових приміщеннях, 

не передбачена для одночасної роботи багатьох побутових приладів. Тому, 

навіть в разі забезпечення всіх ВПО індивідуальною побутовою технікою, 

можливості для її повноцінного використання відсутні. 

Детальні звіти та рекомендації щодо поліпшення умов проживання ВПО 

в МКП будуть розміщені на сайті Уповноваженого після моніторингового 

візиту до Тернопільської області. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/pracivniki-ofisu-ombudsmana-

prodovzhuyut-oglyad-misc-kompaktnogo-prozhivannya-v-ternopilskij-oblasti 

Працівники Офісу Омбудсмана продовжують огляд місць 

компактного проживання ВПО в Тернопільській області 

Сьогодні моніторингова група Секретаріату Уповноваженого відвідала 

місця компактного  проживання в с. Трибухівці Бучацького району, м. 

Копичинці та м. Теребовля, де загалом проживають 253 внутрішньо 

переміщені особи. 

Представниками Офісу Омбудсмана досліджено умови проживання ВПО 

та прийнято заяви щодо забезпечення їхніх потреб, а також звернення за 

фактами порушення прав зазначеної категорії осіб. 

Усі отримані заяви будуть ретельно вивчені, а проблемні питання 

вирішені. 

Детальні звіти за результатами моніторингу будуть оприлюднені на сайті 

Уповноваженого після його завершення. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-zakarpatti-provedeno-robochu-

zustrich-z-pitan-dokumentuvannya-inozemciv-osib-bez-gromadyanstva-

bizhenciv-ta-vnutrishno-peremishchenih-osib 

На Закарпатті проведено робочу зустріч з питань документування 

іноземців, осіб без громадянства, біженців та внутрішньо переміщених 

осіб 

З метою запобігання порушенню прав іноземців та осіб без громадянства, 

опрацювання основних проблем документування внутрішньо переміщених 

осіб з робочою поїздкою на Закарпатті перебуває начальник відділу з питань 

громадянства та політичних прав Департаменту моніторингу додержання 

рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних 
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поглядів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України  з прав 

людини Андрій Ходак. 

У приміщенні Мукачівського відділу №1 Головного управління 

Державної міграційної служби у Закарпатській області проведено робочу 

зустріч, у якій взяли участь працівники Секретаріату Уповноваженого, 

начальник та працівники Мукачівського відділу №1 ГУ ДМС у Закарпатській 

області, керівник та працівники Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Основна мета зустрічі – ознайомитись з діяльністю вказаного відділу у 

сфері забезпечення права на громадянство та надання рекомендацій з метою 

запобігти порушенню прав іноземців та осіб без громадянства. 

Під час заходу учасники також обговорили основні проблеми, що 

виникають під час документування, зокрема внутрішньо переміщених осіб. 

Начальник Мукачівського відділу №1 ГУ ДМС в Закарпатській області 

повідомив, що працівниками відділу прийнято всіх громадян, які звертаються 

через електронну чергу, а відмови у виготовленні паспорта громадянина 

України чи іншого документу з початку повномасштабного вторгнення не 

було. 

При цьому Андрій Ходак наголосив на необхідності дотримання строків 

виготовлення документів, що посвідчують особу та на співпраці з урядовими 

та громадськими організаціями, які допомагають особам без відповідних 

документів їх отримати. 

«Враховуючи зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» внесені Законом України №2238-IX від 03.05.2022, які в першу 

чергу повинні полегшити отримання документів, що посвідчують особу 

внутрішньо переміщеним особам, мешканці Закарпаття у яких такі документи 

були відсутні та які протягом років не могли їх отримати, оскільки не мали 

коштів на адвоката, що представлятиме їх інтереси в суді, зараз мають 

можливість встановити вказані факти в суді та отримати паспорт громадянина 

України», - зазначив Андрій Ходак. 

Про складність представлення інтересів на вторинному рівні наданні 

безоплатної правової допомоги наголосив керівник Мукачівського місцевого 

центру БВПД. При цьому, Констянтин Молнар зазначив, що такі справи 

зазвичай судами розглядаються швидко. 

Учасники заходу також наголосили на необхідності додержання права на 

громадянство іноземців та осіб без громадянства, оскільки саме Закарпаття для 

багатьох біженців та шукачів притулку протягом останніх років було 

транзитом до Європейського Союзу. Обговорили також основні проблеми з 

якими стикаються органи влади під час документування таких осіб, зокрема  

пошук перекладачів, процедуру встановлення особи та інше. 

 

*** 
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Місцеве самоврядування 
 

09.11.2022 

Офіційний сайт Запорізької міської ради 

https://adm.dp.gov.ua/news/dopomagayut-pereselencyam-visadzhuyut-

dereva-ta-rozpochali-opalyuvalnij-sezon-pro-situaciyu-v-pershotravnevskij-

gromadi 

Допомагають переселенцям, висаджують дерева та розпочали 

опалювальний сезон: про ситуацію в Першотравневській громадi 

У Першотравневській громадi Нікопольського району прийняли понад 7 

тис переселенцiв. Розселити їх допомоги мiсцевi мешканцi. В громадi 

розпочався опалювальний сезон. Попри вiйну, там чепурять села – цьогорiч 

висадили понад 1 тис дерев. Про це стало вiдомо пiд час брифiнгу у 

Днiпропетровськiй ОВА. 

«Громада приймає переселенців. У нас зареєструвалися понад 7,5 тис 

людей, 1615 з них – діти. 80% переїхали з Нікополя. Міста, яке щодня страждає 

від ворожих обстрілів», – розповіла голова Першотравневської громади 

Тамара Литовченко. 

Вона додала, що всіх переселенців розмістили в приватних садибах. 

«Мешканці нашої громади знайшли можливість і звільнити житло, і 

потіснитися. Всі з розумінням і увагою ставляться до людей, які найбільше 

постраждали від війни», – сказала Тамара Литовченко.  

9 шкіл громади  працюють дистанційно, сповістила вона. 

«Педагоги залучають всіх до волонтерства. Діти створюють малюнки та 

пишуть листи бійцям. Працівники печуть смаколики і передають захисникам. 

Мешканці виготовляють окопні свічки», – розповіла голова громади.   

В одному з сіл громади за час війни побудували 2,5 км водоводу. 

«Опалення є в усіх закладах. Працюють твердопаливні котельні, є запас 

брикетів», – повідомила  Тамара Литовченко. 

У громаді проводять озеленення. Цьогоріч висадили понад 1 тис дерев – 

фруктових та декоративних. 

«У штатному режимі працюють всі заклади та установи. Амбулаторії та 

ФАПи надають своєчасну допомогу. Всі живуть з вірою в перемогу, ЗСУ, 

майбутнє України», – підсумувала Тамара Литовченко. 

У Першотравневській громаді 45 населених пунктів та 12,5 тис 

мешканців. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Волинська ОДА 

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

blizko-20-ti-vnutrishnih-pereselenciv/ 
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Впродовж вихідних в області розселили близько 20-ти внутрішніх 

переселенців 

За вихідні, 5-6 листопада 2022 року, на Волині знайшли прихисток 18 

внутрішньо-переміщених осіб. Загалом в області прийняли 75 070 

переселенців. 

Статус ВПО мають 60 456 людей. Це становить 42 783, у яких 18 258 – 

діти. 

Серед внутрішньо-переміщених осіб: 

- 2 301 людей з інвалідністю, 

- 7 786 пенсіонерів, 

- 69 багатодітних сімей, 

- 10 сімей батьків-одинаків. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Волинська ОДА 

https://www.voladm.gov.ua/new/v-oblasti-priynyali-bilshe-75-ti-tisyach-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

В області прийняли більше 75-ти тисяч внутрішніх переселенців 

З початку війни Волинь прийняла 75 127 вимушено-евакуйованих осіб з 

інших областей. З них 29 – вчора, 9 листопада 2022 року. 

Наразі в області проживають та мають статус ВПО 60 455 людей. Це 

становить 42 794 родини, у яких 18 228 – діти. 

Серед внутрішньо-переміщених осіб: 

- 2 309 людей з інвалідністю, 

- 7 775 пенсіонерів, 

- 70 багатодітних сімей, 

- 10 сімей батьків-одинаків. 

Сміливі, бо разом! 

 

*** 

 

07.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

mozhut_vidavati_ukrayinski_konsuli_za_kordonom_0 

Дублікати свідоцтв про народження зможуть видавати українські 

консули за кордоном 

На засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну 

громадян з ТОТ та третіх країн ухвалене рішення ініціювати зміни до 

Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в 

дипломатичних представництвах та консульських установах України, 

затвердженої спільним наказом Мін’юсту та МЗС від 23.05.2001 № 32/5/101. 
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Зокрема, в частині, що стосується обмежень надання дублікатів актів 

цивільного стану. 

Передбачається надати можливість консулам дипустанов України за 

кордоном надавати дублікати свідоцтв про народження громадянам України. 

Крім того, прийнято рішення спільно з Центром прав людини ZMINA 

опрацювати можливість розширити на період воєнного стану коло осіб-

родичів дитини, які зможуть отримати дублікат свідоцтва про народження в 

Україні. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

ankivshchini_mozhut_otrimati_yuridichnu 

Переселенці з Луганщини на Івано-Франківщині можуть отримати 

юридичну допомогу 

Щовівторка у Координаційному центрі надання допомоги ВПО з 

Луганщини в Івано-Франківській області прийом луганчан проводять юристи 

благодійного фонду «Право на захист». 

У першу чергу переселенців турбують питання подання заяв про 

пошкоджене житло, здійснення виплат ВПО, нарахування надбавок до пенсії. 

Нагадаємо, що юристи БФ "Право на захист" проводять прийом громадян 

щовівторка з 10:00 до 15:00 за адресою Координаційного центру: м. Івано-

Франківськ, вул. В'ячеслава Чорновола, будинок 128 (стадіон "Рух"). 

 

*** 

 

10.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/za_tizhden_mayzhe_500_zhiteliv_nashoyi

_oblasti_otrimali_dopomogu_v_odesi_u_gumshtabi 

За тиждень майже 500 жителів нашої області отримали допомогу в 

Одесі, у гумштабі приймають юрист, психолог, служба зайнятості 

У Координаційному центрі допомоги ВПО з Луганської області в 

Одеській області за минулий тиждень видано 486 продуктових наборів. 

За потреби переселенцям видано одяг, донорські набори гуманітарної 

допомоги. 

Штаб також співпрацює з представниками Норвезької ради у справах 

біженців в Україні щодо безкоштовного поселення ВПО у готелі на 5 діб з 

харчуванням. 

Слід зазначити, що в понеділок, вівторок та середу там надаються 

консультації з юридичних та правових питань. 
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У вівторок здійснює прийом представник Лисичанського центру 

зайнятості. 

У п’ятницю психолог-волонтер надає особисті психологічні послуги. 

Координаційний центр допомоги внутрішньо переміщеним особам з 

Луганської області розташований в Одесі по вулиці Катерининська, 32. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/ponad_2_000_pereselenciv_iz_kreminnoy

i_otrimali_matraci_kovdri_postilni_nabori 

Понад 2 000 переселенців із Кремінної отримали матраци, ковдри, 

постільні набори 

Допомогу у вигляді матраців, ковдр, постільних наборів та каністр надала 

Міжнародна організація з міграції. 

Отже, відповідно до цілей проєкту МОМ, її отримали 660 родин, а це 2059 

осіб, з числа ВПО Кремінської громади Луганської області. 

А також переселенці з Донецької, Запорізької, Харківської областей, які 

мешкають у гуртожитках та шелтерах. 

 

Гуманітарна допомога надавалася через волонтерський хаб КУ 

«КМЦКРДОІ «Добро», що знаходиться у місті Рівне. 

Набори видавалися безпосередньо у хабах та через відправлення поштою. 

Їх отримали особи з інвалідністю; люди з хронічними захворюваннями; 

родини, де виховуються діти шкільного віку; сім’ї, які проживають у 

гуртожитках; хто немає джерел доходу; домогосподарства, де є діти-сироти; 

вагітні і жінки, які годують, та інші соціально незахищені верстви населення. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_14_shtabah_shcho_roztashovani_v_10

_mistah_pereselenci_z_luganshchini_mozhut 

У 14 штабах, що розташовані в 10 містах, переселенці з Луганщини 

можуть отримати консультацію з питань зайнятості 

В обласних гуманітарних хабах луганчани можуть отримати не тільки 

гуманітарну допомогу, а й консультації фахівців з питань зайнятості. 

Спеціалісти служби зайнятості працюють на постійній основі за 

адресами: 

м. Вінниця: 

вул. Максимовича, 43-б. Консультації по середах з 10:00 до 14:00 

м. Дніпро: 
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пр. Дмитра Яворницького, 81 (правий берег). Консультації щочетверга з 

10:00 до 15:00 на базі Центру надання допомоги мешканцям Лисичанської 

міської територіальної громади. 

пр. Петра Калнишевського, 27К, Палац Культури «Металург» (лівий 

берег). Консультації щоп’ятниці з 10:00 до 15:00 на базі Сєвєродонецького 

гуманітарного хабу. 

вул. Роз’їзна, 22. Консультації: понеділок - п'ятниця з 10:00 до 14:00 

м. Івано-Франківськ: 

вул. В'ячеслава Чорновола, будинок 128 (стадіон "Рух"). Щоп’ятниці з 

12:00 до 15:00 

м. Київ: 

вул. Мала Житомирська, 6/3. Консультації щосереди з 9:00 до 15:00 

бульвар Марії Примаченко, 8. Консультації : понеділок - п'ятниця з 11:00 

до 15:00 

вул. Поліська, 14. Консультації: понеділок - п'ятниця з 11:00 до 15:00 

м. Львів: 

вул. Рудненська, 10. Консультації щочетверга з 10:00 до 12:00 

 

м. Одеса: 

вул. Катерининська, 32. Консультації по вівторках з 10:00 до 14:00 

м. Рівне: 

вул. Фабрична, 20. Консультації: понеділок-п'ятниця з 09:00 до 17:00 

м. Черкаси: 

вул. Чехова, 9а. Консультації: понеділок - п'ятниця з 10:00 до 14:00 

м. Чернівці: 

вул. Героїв Майдану, 7. Консультації: вівторок - субота з 10:00 до 15:00 

м. Хмельницький 

вул. Кам`янецька, 122, каб. 3. Консультації: понеділок - п'ятниця з 09:00 

до 13:00 

Фахівці служби зайнятості розповідають переселенцям про стан ринку 

праці, наявні вакансії, послуги служби; інформують про зручні дистанційні 

форми взаємодії з клієнтами (Telegram-канал, Viber-канал, Facebook) та нові 

канали зв’язку для пошуку роботи. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=117664 

В Україні запрацював державний портал для розшуку дітей – 

інформаційна платформа «Діти війни» 

«Діти війни» – єдина платформа, що надає актуальні та зведені дані про 

дітей, які постраждали внаслідок війни росії проти України, загинули, зазнали 
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поранень, зникли безвісти або були депортовані, та тих, кого вдалося 

розшукати й урятувати. 

На порталі можна повідомити про дитину, яка загубилася, про злочин, 

скоєний проти неї, а також про факт депортації дитини, примусову зміну 

громадянства та документів дитини. 

Правоохоронні органи та Національне інформаційне бюро щодня 

оновлюють кількісні показники. 

Проєкт був реалізований за дорученням Офісу Президента України, 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 

разом з Національним інформаційним бюро, Офісом Генерального прокурора, 

Національною поліцією, секретаріатом уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини у тісній співпраці з проєктом уряду Канади “Супровід урядових 

реформ в Україні” (SURGe). 

 

*** 

 

09.11.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/yak-studentam-iz-tot-i-pereselentsyam-

perevestysya-na-derzhbyudzhet/ 

Як студентам із ТОТ і переселенцям перевестися на держбюджет? 

Нещодавно Уряд затвердив механізм переведення таких студентів з 

контракту на місця державного замовлення в закладах фахової передвищої та 

вищої освіти. 

Оприлюднена відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 

28.10.2022 № 1224. Вона була розроблена за дорученням Президента 

Володимира Зеленського. 

Хто має право перевестися з контрактної форми навчання на 

бюджетну? 

1. Студенти, які проживають на ТОТ, на території громад, що розташовані 

в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій 

окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня 

відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції. 

2. Студенти, які виїхали з таких територій. 

А також: 

– діти загиблих захисників України; 

– учасники бойових дій і їхні діти; 

– особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти. 

УВАГА! Дія постанови розповсюджується на студентів, які: 

– були зараховані на контракт до 2021 року включно; 

– здобувають такий ступінь освіти вперше. 

Які документи потрібні для ВПО та студентів із ТОТ? 

1. Витяг з реєстру територіальної громади. 
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Він має підтверджувати відомості про місце проживання (перебування) 

особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про 

задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) чи про зняття з 

нього на підставі відомостей ДМС. 

2. Документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території 

відповідних територіальних громад. 

Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає або 

місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року. 

Куди надавати документи? 

Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. Виш 

здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента 

до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі «Здобувачі 

освіти». 

УВАГА! Переведення на місця державного замовлення студентів, дані 

про яких внесуть до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 

році. 

На які бюджетні місця братимуть таких студентів? 

Переведення здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць 

державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних 

(вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу 

державного замовлення. 

УВАГА! Якщо у закладі є студенти зазначених вище категорій, 

керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного 

держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні (вивільнені) 

місця державного замовлення. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50688-na-vinnychchyni-

zapratsiuvav-tsentr-pidtrymky-dlia-vymushenykh-pereselentsiv-z-invalidnistiu 

На Вінниччині запрацював центр підтримки для вимушених 

переселенців з інвалідністю 

У Вінниці розпочав роботу «Центр захисту та підтримки для ВПО з 

інвалідністю».   

Зазначений Центр створено ГО «Вінницька міська організація 

соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій 

молоді «Паросток» за підтримки AbilisFoundation на базі приміщення 

громадської організації по вул. Замостянській, 51. 

Для того, щоб скористатися послугами Центру, необхідно мати з собою 

довідку про місце реєстрації або ж про статус внутрішньо переміщеної особи, 

довідку про інвалідність (пенсійне посвідчення). Спочатку інформація про 

діяльність Центру розповсюджувалась через волонтерів та міські громадські 
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організації, повідомлення у соціальних мережах, а зараз працює окремий 

телефонний номер, тому щодня за послугами звертаються 15-20 відвідувачів. 

Найбільш затребуваними є послуги пральні, дрібного ремонту одягу, 

консультації психолога. Незабаром планується  формування та видача 

продуктових наборів для малозабезпечених родин осіб з інвалідністю.  

Так, у пральні  переселенці щодня перуть біля 20 кг речей, адже багато  

ВПО розміщуються у гуртожитках та інших закладах, де часто відсутні умови 

для прання особистого одягу та білизни. Для дрібного ремонту одягу задіяно 

швейну майстерню  ВМГО «Паросток», оскільки переселенці не мають 

можливості самостійно відремонтувати одяг або звернутись до платних 

ательє. Наразі  у Центрі можливо усунути порізи, дірки, полагодити шви, 

пришити гудзики, кнопки, застібки, замінити блискавку чи заклепку. 

Багато ВПО з інвалідністю та їхні родини відчувають труднощі в 

адаптації на новому місці, розпач, депресію, тривогу, апатію, стикаються з 

панічними атаками. Особливо це актуально для дітей. Тому у Центрі працює 

кваліфікований психолог та соціальні працівники з багаторічним досвідом. 

Індивідуальні консультації проводяться й онлайн. Наразі за послугами 

звертаються щонайменше 15 переселенців з інвалідністю. Окрім 

індивідуальних консультацій, у Центрі організовуються  арт-терапевтичні 

заняття для родин ВПО з інвалідністю,  проводяться  розвиваючі заняття для 

дітей. 

Завдяки фінансовій підтримці  фонду AbilisFoundation,  усі послуги 

«Центру захисту та підтримки для ВПО з інвалідністю» до кінця року є 

безкоштовними, а для подальшої роботи в майбутньому ВМГО «Паросток» 

шукає небайдужих волонтерів, меценатів та благодійників. Щодо можливості 

отримати послуги для ВПО з інвалідністю, а також їхніх опікунів, просимо 

звертатись за номером: 093-442-81-42  з 10:00 до 16:00 (крім суботи та неділі). 

 

*** 

 

08.11.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50691-shcho-potribno-robyty-

shchob-otrymaty-dovidku-pro-vziattia-na-oblik-iak-vpo 

Що потрібно робити, щоб отримати довідку про взяття на облік як 

ВПО? 

ВПО – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка 

перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне 

проживання в Україні, яка залишила або покинула своє місце проживання в 

результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини 

та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру – тобто 

обставин, визначених у ст.1 Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян 

та правовий режим на тимчасово окупованій території України». 
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Щоб отримати довідку ВПО, заявник може звернутися до структурного 

підрозділу з питань соціального захисту населення. Або у період дії воєнного 

стану може: 

– звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради; 

– звернутися до уповноваженої особи ЦНАПу; 

– подати заяву через портал Дія. 

Для отримання довідки переміщена особа має подати до уповноваженого 

органу/особи заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до якої 

за потреби додаються копії документів (наприклад, докази, що підтверджують 

факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої 

здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що 

спричинили внутрішнє переміщення, або те, що особа має право на довідку 

ВПО, оскільки її житло зруйноване або стало непридатним для проживання. 

У заяві зазначається наступна інформація: 

– прізвище, ім’я та по батькові; 

– громадянство; 

– дата та місце народження; 

– стать; 

– відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених 

осіб, які прибули разом із ним (у разі необхідності); 

– відомості про законних представників, які супроводжують малолітню 

дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та 

родича малолітньої дитини, яка прибула без супроводження 

законного представника (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат 

або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає 

(перебуває) дитина; 

– відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання; 

– дані про фактичне місце проживання особи на дату звернення; 

– адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування 

або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер 

телефону; 

– обставини, що спричинили внутрішнє переміщення; 

– відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби; 

– відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших 

засобах реабілітації; 

– відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування 

закладу); 

– відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за 

професійною освітою, посаду, професію. 

Детальніше про взяття на облік ВПО можна дізнатися у Mетодичних 

матеріалах щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та 

цивільного населення, які постраждали від військової агрес РФ проти України 

за посиланням: https://bit.ly/3zYwB0S 
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*** 

 

08.11.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50747-yaki-katehorii-vpo-

maiut-pravo-otrymuvaty-dopomohu-na-prozhyvannia 

Які категорії ВПО мають право отримувати допомогу на 

проживання? 

На отримання допомоги мають право ВПО, інформація про яких 

міститься в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених 

осіб (далі - ЄІБДВПО). 

Зокрема, йдеться про наступні категорії: 

1. Упродовж березня-квітня 2022 року: 

 особи, які перемістилися з тимчасово окупованої території АР Крим і 

м. Севастополя, а також із території адміністративно-територіальної 

одиниці, де проводяться бойові дії та такої, що визначена в переліку, 

затвердженому розпорядженням КМУ No 204, і які звернулися за 

наданням допомоги до 30 квітня 2022 р. включно (крім того малолітні 

діти, які прибули без супроводу законного представника, у разі 

звернення за наданням допомоги до 15 травня 2022 р. 

Отримуватимуть допомогу починаючи з березня 2022 р.); 

 особи, які станом на 1 березня 2022 р. отримували щомісячну адресну 

допомогу. Допомога таким особам була призначена автоматично, без 

подання додаткової заяви. 

2. Починаючи з травня 2022 р. допомога призначається особам: 

 які перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України, 

території територіальних громад, що розташовані в районі проведення 

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

оточенні (блокуванні); 

 у яких житло зруйноване або непридатне для проживання, і які до 20 

травня 2022 р. подали інформаційне повідомлення на відшкодування 

(постанова КМУ 380), або які в будь-який час підтвердили 

відповідний факт документом, виданим органами місцевого 

самоврядування або ДСНС або Нацполіції. 

3. Право на отримання допомоги мають особи, які були обліковані як 

внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р. у разі їх повторного 

переміщення з тимчасово окупованої території РФ території України, 

території територіальних громад, що розташовані в районі проведення 

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

оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 р. Такі особи мають за 

новим місцем проживання звернутись до уповноваженого органу за 

отриманням довідки та подати заяву на призначення допомоги на 

проживання. 

За призначенням допомоги ВПО може звернутися до: 
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 структурного підрозділу з питань соціального захисту населення 

районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах (у разі утворення) рад; 

 уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської 

ради; 

 уповноваженої особи центру надання адміністративних послуг; 

 подати заявку через портал Дія (за виключенням осіб, які перебувають 

на обліку ВПО та осіб, які не мають ІД-картку або закордонний 

паспорт). 

 Період проведення виплат – щомісячно та за повний місяць незалежно 

від дати звернення за її наданням. 

На отримання допомоги НЕ мають права ВПО: 

 які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 

2022р. і не отримували щомісячну адресну допомогу та повторно не 

перемістились після 24 лютого 2022р. з тимчасово окупованої 

території РФ території України, території територіальних громад, що 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні); 

 які перемістилися з територіальних громад, що не ввійшли до 

переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції No75 (за 

виключенням осіб у яких знищено або пошкоджено житло в наслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 

агресією РФ проти України). 

Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення 

сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються 

відповідно до законодавства. Також розмір отриманої допомоги не 

включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового 

кодексу України. 

Детальніше про отримання допомоги ВПО можна дізнатися у 

Mетодичних матеріалах щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб та цивільного населення, які постраждали від військової 

агресії РФ проти України за посиланням: https://bit.ly/3DYR0nM  

Зазначимо, що Методичні матеріали розроблені БО «БФ «ССС» спільно з 

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у межах 

реалізації проекту «Єднання заради дії» за підтримки IREX в Україні. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

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

informuie-viplata-derzhavnih-socialnih-dopomog-u-listopadi-20 
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Департамент соцзахисту населення інформує: виплата державних 

соціальних допомог у листопаді 2022 року 

Завдяки системній роботі органів соцзахисту області для понад 81,2 тисяч 

мешканців Полтавщини забезпечено своєчасне нарахування державних 

соціальних допомог на загальну суму 179, млн. грн., а саме: 

- щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка 

- за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за нею; 

 

- державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги при 

народженні дитини, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при 

усиновленні дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, яким не 

встановлено інвалідності; 

- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; 

- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію; 

- державної соціальної допомоги на догляд; 

- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме; 

- тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату; 

- допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; 

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка 

досягла 80-річ. віку; 

- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства; 

- державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; 

- оплати послуг патронатного вихователя, виплата соціальної допомоги 

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя; 

- відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 

“муніципальна няня”; 

- грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги 

“пакунок малюка”. 

Виплата допомог буде проведена у спосіб, зазначений одержувачами, а 

саме: 

- 3-4 листопада 2022 року відбудеться зарахування коштів через 

банківські установи; 
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- з 7 по 25 листопада 2022 року – буде проведено розрахунок через 

виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за місцем проживання одержувачів, 

згідно графіка доставки. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

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

programoyu-oon-z-vidnovlennya-ta-rozbudovi-miru-posilili-spromo 

Департамент соцзахисту спільно з Програмою ООН з відновлення та 

розбудови миру посилили спроможність громад в наданні соцпослуг з 

реабілітації населення 

На сьогодні в Полтавській області 74 тисячі осіб з інвалідністю, з який 

понад 5 тисяч – діти, та майже 9 тисяч – мають статус внутрішньо переміщених 

осіб. За рахунок державних соціальних гарантій в області безоплатно 

користуються необхідними технічними засобами реабілітації 3,5 тисячі осіб з 

інвалідністю, а також понад 3,6 тисячі осіб забезпечені інвалідними візками. 

Про це повідомила директор Департаментусоціального захисту населення 

Людмила Корнієнко. 

Можливо для когось це просто чергові статистичні дані, але за кожною 

цифрою стоять долі людей, для яких наявність милиць, ходунків чи візка є 

життєво важливим і не витримує зволікань. 

З метою оперативного реагування на потреби населення та 

максимального наближення соціальних послуг, в області багато років 

запроваджена дієва практика соціального обслуговування осіб з інвалідністю 

у пунктах тимчасового користування засобами реабілітації при 

територіальних центрах. 

На сьогодні в області функціонує 19 територіальних центрів соціального 

обслуговування та 36 центрів надання соціальних послуг, при кожному з яких 

створено такий пункт, який готовий забезпечити потребу в засобах реабілітації 

громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які частково або повністю 

втратили рухову активність та мають висновок лікарсько-консультативної 

комісії. Пункти мають в своєму розпорядженні: крісла колісні, ходунки, 

милиці, палиці тощо.  

Для отримання засобів в користування необхідно до територіального 

центру соціального обслуговування/центру надання соціальних послуг подати 

заяву про забезпечення засобом реабілітації, довідку лікарсько-

консультативної комісії по потребу в забезпеченні засобом реабілітації та 

ксерокопії документів, а саме паспорту громадянина України, індивідуального 

податкового номеру, пенсійного посвідчення, довідки про інвалідність (за 

наявністю). 

Після закінчення терміну користування за договором засіб реабілітації 

повертається до установи. Лише за перше півріччя 2022 року послугами 
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пунктів тимчасового користування засобами реабілітації скористалися понад 

4,7 тис. осіб. 

Враховуючи, що Полтавська область продовжує активно приймати 

внутрішньо переміщених осіб, в тому числі з уразливих категорій, які зазвичай 

під час евакуації не мали змогу забрати власні реабілітаційні засоби, 

спостерігається тенденція щодо збільшення запитів від переселенців на 

отримання таких засобів в пунктах терцентрів. 

Ця ситуація була озвучена під час зустрічі Директора Департаменту 

соцзахисту населення Людмили Корнієнко з представниками Програми ООН 

з відновлення та розбудови миру, яка відбулась 15 вересня 2022 року, адже 

базові соціальні послуги в першу чергу покликані забезпечити особі 

доступність, мобільність та повноцінне життя. 

За результатами наради було досягнуто домовленість щодо посилення 

спроможності громад в наданні соцпослуг з реабілітації населення шляхом 

збільшення обмінного фонду засобів реабілітації пунктів тимчасового 

користування за підтримки проекту міжнародно-технічної допомоги. 

На початку листопада, за сприяння Департаменту, ПРООН надано 

пунктам тимчасового користування засобами реабілітації при територіальних 

громадах області 138 одиниць засобів реабілітації (колісні крісла, милиці, 

ходунки та інше) для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб. 

Користуючись нагодою, висловлюємо подяку команді Програми ООН з 

відновлення та розбудови миру за співпрацю та надану підтримку. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

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

programoyu-oon-z-vidnovlennya-ta-rozbudovi-miru-posilili-spromo 

На Полтавщині розпочата робота над проєктом обласної 

Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб 

Полтавщина – одна з перших областей в Україні, де працюють над 

створенням проєкту обласної Комплексної програми підтримки внутрішньо 

переміщених осіб на період 2023-2024 років. 

Сьогодні заступник начальника Полтавської ОВА Катерина Рижеченко 

провела робочу нараду щодо його підготовки з керівниками профільних 

департаментів та управлінь.   

«Підтримка внутрішньо переміщених осіб залишається актуальною й не 

втратить своєї важливості ще багато років. Від початку повномасштабного 

вторгнення на Полтавщині офіційно зареєстровано понад 202 тис. ВПО. 

Динаміка до подальшого зростання триває, – зауважила Катерина Рижеченко, 

– тож маємо чітко розуміти, які механізми підтримки будуть упроваджені на 

території області. Вказана програма розробляється за дорученням начальника 

Полтавської ОВА Дмитра Луніна». 
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Відповідно до поданих пропозицій структурних підрозділів ОВА, 

територіальних громад області опрацьовується проєкт обласної Комплексної 

програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, що передбачає: 

- забезпечення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які 

перебувають на території Полтавської області; 

- реалізацію їхніх  житлових та майнових прав; 

- заходи щодо соціального захисту; 

- освітні та культурно-просвітницькі заходи; 

- медичне забезпечення, тощо. 

Проєкт програми спрямований на забезпечення комплексного підходу з 

реалізації засад державної політики на регіональному рівні в частині 

всебічного забезпечення базових потреб ВПО, в тому числі в соціально-

економічній сфері. 

У перспективі  реалізація заходів програми забезпечить отримання 

внутрішньо переміщеними особами різних видів послуг і створення 

доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості їхнього 

життя, поліпшенню соціально-економічної ситуації в області. 

«Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих на 

обласному рівні дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднаних територіальних громад, територіальних 

підрозділів відповідних державних служб», – підкреслила Катерина 

Рижеченко. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/katerina-rizhechenko-provela-zasidannya-

koordinaciynoyi-radi-shchodo-vzaiemodiyi-z-mizhnarodnim 

Катерина Рижеченко провела засідання координаційної ради щодо 

взаємодії з міжнародними донорами для підтримки ВПО 

10 листопада заступник начальника Полтавської ОВА Катерина 

Рижеченко провела засідання обласної координаційної ради з питань взаємодії 

з міжнародними гуманітарними, донорськими організаціями та проєктами 

міжнародно-технічної допомоги, які опікуються питаннями ВПО. 

До участі долучилися представники структурних підрозділів ОВА, які 

відповідають за соціальний захист, охорону здоров’я, освіту, економічний 

розвиток, будівництво, культуру, інформаційну підтримку населення. 

«Сьогодні ми проводимо перше засідання такого формату. Ми створили 

координаційну раду, щоб мати достовірну інформацію щодо допомоги, яку 

надають різні організації. Не менш важливе питання – координація спільних 

дій, оперативний розподіл актуальних функцій допомоги за напрямами роботи 

та подальша тісна взаємодія між собою, – зауважила Катерина Рижеченко, – 
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хочу відзначити активність та небайдужість представників усіх організацій. В 

область і надалі заходять нові гуманітарні місії та проєкти допомоги». 

Катерина Рижеченко зауважила, що є динаміка збільшення кількості 

внутрішньо переміщених осіб, які прибувають до області. Відповідно  

зростають і потреби для облаштування умов їхнього проживання, особливо 

враховуючи ситуацію з енергосистемою та зимовий період. 

На разі в місцях компактного проживання проживає понад 8 тисяч 

переселенців. У резерві області є ще більше 4000 вільних місць для ВПО у 

МКП. Проведено детальний моніторинг потреб ВПО у закладах проживання 

із метою поліпшення наявних та облаштування додаткових ліжко-місць. 

Найбільш гостра потреба полягає у ковдрах, генераторах, бойлерах, 

холодильниках… 

Для швидкого реагування на всі відповідні запити та координацію дій 

учасники наради детально обговорили запровадження систем обміну 

інформацією, в тому числі й шляхом Google форм. 

«Питання координації підтримки ВПО, в тому числі й за участі 

міжнародних донорів, є одним із пріоритетних на рівні держави та області», – 

зауважила Катерина Рижеченко. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/293939-povnotsinnu-

reabilitatsiiu-u-dzhereli-vzhe-otrymaly-55-ditei-z-invalidnistiu-iaki-postrazhdaly-

vid-viiny-video 

Повноцінну реабілітацію у Джерелі вже отримали 55 дітей з 

інвалідністю, які постраждали від війни 

Від початку повномасштабної війни, львівський центр Джерело приймає 

дітей з інвалідністю зі всієї України. Комплексну реабілітацію та послуги 

денного догляду тут вже отримали 55 діток, а загалом консультації та 

допомогу за час війни тут надали понад тисячі дітей. Також у центрі 

працевлаштували 10 вимушено переміщених українців. 

«Війна внесла свої корективи. З 26 лютого почав працювати тимчасовий 

прихисток для осіб з інвалідністю, наші транспортні засоби допомагали 

дістатися до місць помешкання, чергувавши цілодобово під районними 

адміністраціями. На вокзалі був тимчасовий центр допомоги родинам. Тобто 

ми стали хабом гуманітарної допомоги людям з інвалідністю, до нас 

зверталися партнери з Канади, Нідерландів, Польщі, Латвії, які допомагали 

нам з реабілітаційним обладнанням, спеціалізованими медикаментами тощо. 

А вже з квітня ми відновили наші традиційні послуги – як послуги раннього 

втручання, так і реабілітаційні послуги та денні програми, і ми напрацьовували 

нові правила роботи в умовах війни, зокрема під час тривоги», - ділиться 

Зореслава Люльчак, керівниця центру Джерело. 
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Зараз фаховий супровід у Джерелі отримують 15 діток з інвалідністю з 

різних регіонів України. А загалом повноцінну реабілітацію тут вже надали 55 

дітям, які через військові дії змушені були втікати разом з батьками і втратили 

фаховий супровід.  

Нагадаємо, у Джерелі діють програми реабілітації та денного догляду для 

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

через війну та приїхали до Львова. Є реабілітаційні курси для дітей з 

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

труднощами розвитку. Також діти з інвалідністю мають змогу отримувати 

послуги з денного догляду. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/118268 

Харківська область отримала гуманітарну допомогу із Франції 

Допомогу надав Центр кризових ситуацій та підтримки МЗС Франції в 

межах проєкту «Корабель для України». 

Вантаж прибув морем до Румунського порту Констанца та далі 

доправлений автомобільним транспортом до м. Харкова. 

Це вже друга партія допомоги з акції «Корабель для України». Вантаж 

загальною вагою 38 тонн містить медичні засоби та майже 17 тисяч 

продуктових наборів. 

Найближчим часом допомогу розподілять між громадами Харківської 

області, в першу чергу - на деокупованих територіях, а також доправлять до 

місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Закарпатська обласна військова адміністрація 

https://carpathia.gov.ua/news/z-robochim-vizitom-na-zakarpatti-

perebuvaye-vicepremyer-ministerka-irina-vereshchuk 

З робочим візитом на Закарпатті перебуває Віцепрем’єр-міністерка 

Ірина Верещук 

Сьогодні на Закарпатті з робочим візитом перебуває Віцепрем’єр-

міністерка – Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України Ірина Верещук.  

Очільник області Віктор Микита спільно з Іриною Верещук провели 

нараду з головами РВА, територіальних громад та іншими. Обговорили 

комплекс важливих питань щодо підтримки вимушених переселенців, 

забезпечення їх житлом, фінансовою допомогою тощо. Віктор Микита 
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поінформував присутніх про те, що сотні тисяч українців із перших днів 

повномасштабної війни знайшли надійний прихисток у нашій області.  

За його словами, нині проживання та харчування ВПО забезпечують у 119 

комунальних закладах регіону. Завдяки співпраці з органами місцевого 

самоврядування, благодійними організаціями, міжнародними партнерами 

вдалося облаштувати їх усім необхідним; на окремих об’єктах провели 

ремонтні роботи і створили комфортні умови для людей. Також на безоплатне 

харчування вразливих категорій спрямували понад 51 млн грн з обласного 

бюджету та бюджетів тергромад. 

«Тішить, що вимушених переселенців у себе вдома приймають і 

небайдужі закарпатці. Для них передбачені компенсації на комунальні 

послуги від держави та виплати з обласного бюджету, – зазначив голова ОВА. 

– Так, протягом березня-вересня за програмою "Прихисток" краяни одержали 

понад 26,5 млн грн. Також вони мають можливість безоплатно отримати дрова 

за розміщення ВПО». 

Віктор Микита подякував іноземним партнерам, які вже надали 

вимушено переміщеним особам важливу фінансову підтримку у розмірі 67 

млн доларів. Йдеться, зокрема, про виплати від Міжнародної організації з 

міграції, УВКБ ООН в Україні, ВПП ООН та інших. 

Робота в напрямку забезпечення належних умов для вимушено 

переміщених осіб у регіоні триває. У громадах продовжують облаштовувати 

нові осередки для проживання ВПО. 

Під час наради обговорили й перебіг навчального процесу і готовність 

Закарпаття до опалювального сезону. Керівництво області повідомило, що 

тепло вже подали у закладах соціальної сфери всіх 64 територіальних громад. 

Віцепрем’єр-міністерка відзначила обласну Програму облаштування 

місць для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб як одну з 

найкращих у країні за багатьма показниками та підкреслила роль громад 

регіону в ефективній роботі зі створення комфортних умов для тимчасового 

перебування людей, котрі через бойові дії вимушено переїхали у наш регіон. 

Окремо Ірина Верещук подякувала Закарпаттю за прийом вимушених 

переселенців, за гостинність та увагу до кожного. Також вона підкреслила, що 

цих результатів вдалося досягти тільки завдяки згуртованості нашої великої 

громади, консолідації зусиль влади всіх рівнів і за сприяння міжнародних 

організацій та партнерів.  

«Вдячний п. Віцепрем’єр-міністерці та команді Мінреінтеграції за візит і 

позитивну оцінку важливої роботи, яку продовжуємо проводити разом, не 

зупиняючись ні на мить. Працюємо для наших людей та країни!» – резюмував 

Віктор Микита. 

 

*** 

 

 

 



38 
 

07.11.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/na-prikarpatti-pobuvala-ministr-z-pitan-

reintegraciyi-timchasovo-okupovanih-teritorij-ukrayini-irina-vereshchuk 

На Прикарпатті побувала міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірина Верещук 

Учора з робочою поїздкою в нашій області побувала віцепрем’єр-міністр 

– міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина 

Верещук. 

Вона відвідала Івано-Франківський геріатричний пансіонат і декілька 

прихистків міста Коломиї для переселенців зі Сходу та Півдня України. Окрім 

того, міністерка взяла участь у нараді з головами районних військових 

адміністрацій та територіальних громад, а також у зустрічі з представниками 

міжнародних організацій, які надають гуманітарну допомогу. 

Варто зазначити, що під час відвідування шелтерів в Коломиї Ірина 

Верещук цікавилася умовами навчання дітей з числа внутрішньо переміщених 

осіб. Посадовиця нагадала, що ВПО мають право навчатися безкоштовно у 

будь-якому виші країни. 

«Діти – це те майбутнє, заради якого ми відстоюємо свою державу. Всі 

вони заслуговують на щасливе дитинство. Тож маємо потурбуватися про 

навчання, дозвілля та розвиток наших дітей», – наголосила Ірина Верещук. 

Команда Мінреінтеграції привезла дітям одяг та подарунки. 

Своє чергою голова обласної державної адміністрації – начальник 

обласної військової адміністрації Світлана Онищук підкреслила, що 

віцепрем’єр-міністерка відзначила Івано-Франківську область як зразкову в 

роботі з внутрішньо переміщеними людьми. 

«Соціальна сфера Івано-Франківщини зараз працює в посиленому 

режимі. Ми – тилова область і зараз це один із основних наших фронтів», – 

сказала очільниця області. 

Додамо, що на нараді з головами районних військових адміністрацій та 

територіальних громад було обговорено пропозиції щодо змін до деяких 

постанов КМУ, аби максимально уникнути бюрократичних перепон для 

допомоги ВПО. 

Під час зустрічі з міжнародними благодійними організаціями йшлося про 

будівництво модульних містечок в області, забезпечення потреби в 

генераторах і спеціальних медикаментах для вразливих верств населення. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/najblizhchimi-dnyami-na-ivano-

frankivshchinu-nadijde-40-tonn-produktiv-vid-vsesvitnoyi-prodovolchoyi-

programi-oon 
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Найближчими днями на Івано-Франківщину надійде 40 тонн 

продуктів від Всесвітньої продовольчої програми ООН 

Як уже повідомлялося, під час робочої поїздки на Прикарпаття 

віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України Ірина Верещук зустрілася з представниками міжнародних 

гуманітарних організацій. 

У центрі уваги – соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, яких 

на Прикарпатті налічується понад 147 тисяч, а також підготовка до зими. 

Віцепрем’єрка закликала міжнародних гуманітарних операторів не 

розпорошувати ресурси і зусилля, а сфокусуватись на декількох ключових 

речах, які дають реальний та швидкий ефект. 

«Міжнародники мають щільно координуватись з місцевою владою і 

робити те, що виходить добре. Може бути, наприклад, що міжнародній 

гуманітарній організації не вдається ефективно побудувати роботу з ремонту 

осель, проте добре реалізуються програми кеш-підтримки. Тоді краще 

спрямувати зусилля на кеш-програми. Краще заплатити людям реальні гроші, 

аніж потонути в нескінченних оцінках потреб. Показовий приклад – проєкти з 

кеш-підтримки на деокупованих територіях. Там Укрпошта видає 1200 грн від 

Товариства Червоного Хреста України і 2200 грн від Міжнародної організації 

з міграції», – сказала Ірина Верещук. 

Вона також навела приклад ефективної співпраці Мінреінтеграції зі 

Всесвітньою продовольчою програмою ООН і повідомила, що найближчими 

днями від цієї організації на Івано-Франківщину надійде 40 тонн продуктової 

підтримки для маломобільних ВПО. 

Ірина Верещук звернулася до представників міжнародних організацій із 

закликом спростити їх внутрішні погоджувальні процедури, без чого 

швидкість гуманітарного реагування часто не відповідає викликам. 

«Якщо ми разом беремося за якийсь проєкт і говоримо один одному 

«так», то все має відбуватися вчасно», – резюмувала вона. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/lyudmila-sirko-oblasna-vijskova-administraciya-

nalagodila-spivpracyu-z-mizhnarodnimi-organizaciyami-zadlya-

zabezpechennya-pereselenciv-usim-neobhidnim 

Людмила Сірко: Обласна військова адміністрація налагодила 

співпрацю з міжнародними організаціями задля забезпечення переселенців 

усім необхідним 

Для чотирьох громад Косівського району передали гуманітарну 

допомогу, яку надала Польща, Чехія та Німеччина. Сьогодні її отримали 

Космацька, Кутська, Яблунівська та Рожнівська громади. А це – продукти 

харчування - м’ясні консерви (4 палети), цукор (9 палет), макарони (6 палет), 
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борошно (4 палети). А також нові жителі нашої області отримають ковдри (4 

палети) та засоби санітарної гігієни (3 палети). 

За словами заступниці голови обласної державної адміністрації Людмили 

Сірко, задля забезпечення потреб внутрішньо переміщених людей, котрі 

прибули на Прикарпаття, постійно ведеться діалог із міжнародними донорами. 

«Обласна військова адміністрація налагодила співпрацю з міжнародними 

організаціями задля забезпечення переселенців усім необхідним. Працюючи із 

благодійниками, ми щодня вивчаємо потреби ВПО, які проживають у кожній 

територіальній громаді. Ми враховуємо потреби не тільки тих переселенців, 

які проживають у тимчасових житлових приміщеннях комунальної і 

державної форми власності, але й тих, які проживають у приватному секторі, 

- розповіла Людмила Сірко. - За цей час нам вдалося акумулювати на складах 

продукти харчування та засоби гігієни, яких потребують переселенці. 

Сьогодні ми передаємо чотирьом громадам Косівського району необхідну 

допомогу для того, щоб вони забезпечували потреби ВПО». 

 

*** 

 

09.11.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/nini-u-prioriteti-stvorennya-novih-misc-dlya-

vnutrishno-peremishchenih-lyudej-lyudmila-sirko 

Нині у пріоритеті створення нових місць для внутрішньо 

переміщених людей, – Людмила Сірко 

Сьогодні заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко зустрілася з керівником західного регіонального відділення Кластеру з 

питань житла та непродовольчих товарів Максимом Ваховським. 

Кластер з питань житла та непродовольчих товарів, керований УВКБ 

ООН (Агентство ООН у справах біженців – ред.), – це координаційний 

механізм для внутрішньо переміщених осіб та інших людей, які постраждали 

внаслідок конфлікту, допомогу, що дає їм можливість жити у безпечному, 

достойному та належному житлі. Кластер координує місцеві та міжнародні 

партнерські організації, які надають допомогу у сфері житла і непродовольчу 

допомогу. 

Основна тема розмови – облаштування прихистків на Прикарпатті. 

Людмила Сірко повідомила, що наразі в області існує гостра потреба у 

створенні нових місць тимчасового тривалого проживання для ВПО, оскільки 

більшість навчальних закладів переведені на очну форму навчання, а це 

унеможливило розміщення в них людей. Окрім того, очікується прибуття 

значної кількості переселенців із зон бойових дій та прифронтових районів. 

Разом з тим, є частина міжнародних організацій, які зосередилися на 

здійсненні робіт із покращення житлових умов прихистків, де уже живуть 

люди. 
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Людмила Сірко запропонувала, щоб організації гуртувалися задля 

повного комплексу ремонтних робіт на окремих об’єктах. У такому випадку, 

на думку посадовиці, робота буде продуктивною. 

«Створення нових місць для внутрішньо переміщених людей – це 

пріоритет. Тому треба організувати роботу, спрямовану на результати», – 

наголосила Людмила Сірко. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Сумська обласна державна адміністрація 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/30122-sumshchyna-otrymala-vid-

minreintehratsiyi-komplekty-odyahu-dlya-ditey-vpo.html 

СУМЩИНА ОТРИМАЛА ВІД МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ КОМПЛЕКТИ 

ОДЯГУ ДЛЯ ДІТЕЙ ВПО 

«Днями ми отримали від Міністерства з питань реінтеграції та тимчасово 

окупованих територій України 2733 комплекти одягу для дітей внутрішньо 

переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах», − 

повідомив Олег Коваль. 

До кожного комплекту увійшли: куртка осіння, светр, теплі джинси, 

чоботи гумові з утеплювачем, шапка, шарф, перчатки, гамаші та трико. 

Одяг розрахований на дітей 2−3 роки, 5 років, 7 років, 9 років, 12 років та 

14 років. Кількість комплектів для того чи іншого дитячого віку формувалась 

відповідно до запитів громад. 

«Скоро ці комплекти надійдуть у громади нашої області, щоб родини 

ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах, мали можливість 

одягати дітей тепло. − Дякую Мінреінтеграції та особисто Ірині ВЕРЕЩУК за 

підтримку внутрішньо переміщених осіб в нашій області. Також дякую нашим 

міжнародним партнерам − USAID Ukraine - USAID Україна та UNICEF 

Ukraine за допомогу українцям під час війни», − додав заступник голови 

Сумської ОВА. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Черкаська обласна державна адміністрація 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/na-cherkashhini-

zapuskayut-adaptacijnu-platformu-dlya-dopomogi-peremishhenim-osobam/ 

На Черкащині запускають адаптаційну платформу для допомоги 

переміщеним особам 

Із самого початку війни область продовжує приймати вимушених 

переселенців з небезпечних областей України. Найбільше з Донеччини, 

Луганщини, Харківщини, Миколаєва. Тож першочерговими завданнями  
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приймаючих громад є всіляко допомогти внутрішньо переміщеним особам 

адаптуватися на місці. 

Аби допомогти з адаптацією та інтеграцією новоприбулих громадян на 

Черкащині запускають в роботу адаптаційну платформу. За словами 

директорки Черкаського обласного контактного центру, радниці з питань ВПО 

в Черкаській області Лариси Ходаковської, у межах адаптаційної платформи 

заплановані виїзди профільних фахівців: юристів, психологів, волонтерів, 

працівників соціальних служб до місць компактного поселення ВПО. 

Така платформа має на меті допомогти з консультуванням щодо 

нагальних питань, надати психологічну та юридичну підтримку, прийняти 

звернення нагального характеру, стати орієнтиром у вирішенні певних 

організаційних питань. 

– Зокрема, серед спектру консультацій юридично-правового характеру – 

оформлення та відновлення довідки про взяття на облік ВПО, паспорта та 

інших документів, питання трудових відносин, виплати пенсії та пільг, 

отримання інформації з сімейних питань, судового захисту тощо, – пояснила 

Лариса Ходаковська. – Стосовно психологічної допомоги, то вона фактично 

сьогодні потрібна кожному. Адже в  умовах постійної тривоги ми не можемо 

протистояти стресу, наслідки якого з кожним днем посилюються та суттєво 

впливають на якість життя і світосприйняття в цілому. Тож є необхідність 

навчитися керувати своїми емоціями, виробляти в собі певну систему 

адаптаційних навичок, так звану резильєнтність, які б сприяли 

психологічному благополуччю. І тут самотужки не впоратися, потрібен 

супровід фахівця та соціалізація. 

Окрім того, серед першочергових питань в адаптації ВПО – допомога у 

реєстрації на новому місці перебування, в отриманні гуманітарної допомоги 

та речей першої необхідності, врегулювання питання працевлаштування та 

навчання, отримання медичних послуг тощо. Саме ці ключові аспекти і 

сформували адаптаційну стратегію з боку відповідних структур та організацій, 

аби систематизувати роботу на місцях. 

Загалом в області комплексно працюють над комфортним прийомом та 

облаштуванням осіб, які вимушені були полишити свої домівки. Як відзначила 

перша заступниця голови Черкаської ОВА Наталія Кравченко, на Черкащині 

продуктивно працює обласний штаб з питань ВПО. Фахівці штабу 

взаємодіють із Пенсійним фондом, центром зайнятості, а також із багатьма 

міжнародними донорами та гуманітарними організаціями, аби забезпечити 

належне облаштування ВПО. Допомагають і територіальні громади. 

– Ми намагаємося дотримуватися індивідуального підходу до кожного, 

хто прибув до Черкащини, – говорить Наталія Кравченко. – Ось і зараз 

очікуємо на нову хвилю переміщених осіб, тож готуємо близько 2,5 тисяч 

резервних місць для поселення. Уже вдалося підготувати та облаштувати усім 

необхідним декілька комунальних закладів для місць компактного 

проживання. Розглядаємо й інші альтернативні варіанти та вивчаємо потреби 
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ВПО, аби бути напоготові допомогти. У громадах області здійснюється 

моніторинг вільного житла для можливого розселення людей. 

Принагідно посадовиця відзначила роботу територіальних громад, які 

завжди підтримують та допомагають у вирішенні нагальних потреб ВПО. 

 

*** 

 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 
Центральні 

 

08.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3610393-informaciu-sodo-vidaci-

prodovolcih-naboriv-vpo-mozna-otrimati-na-garacih-liniah.html 

Інформацію щодо видачі продовольчих наборів ВПО можна 

отримати на «гарячих лініях» 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

радить українцям, які потребують допомоги, звернутися на «гарячі лінії», за 

інформацією щодо видачі продовольчих наборів. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм 

Мінреінтеграції. 

«Продовольча допомога надається найбільш вразливим категоріям 

громадян, зокрема внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам і тим, хто 

перебуває на обліку в територіальних центрах соцобслуговування», - 

зазначили у відомстві. 

Допомогу можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних 

центрах або ж у громадах. При собі необхідно мати паспорт, пенсійне 

посвідчення чи документ, який засвідчує особу, документ, що засвідчує статус 

ВПО, й ідентифікаційний код. 

Мінреінтеграції підготувало перелік «гарячих ліній» західних областей, 

де перебуває найбільше ВПО. В кол-центрах обласних військових 

адміністрацій можна отримати вичерпну консультацію та дізнатися, коли й де 

саме видаватимуть допомогу. 

Гарячі лінії ОВА з питань видачі гуманітарної допомоги: 

Львівська область – (032) 259 60 31. 

Рівненська область – (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25. 

Івано-Франківська область – +38 (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 

(093) 705-85-31. 

Волинська область – +38 (096) 881-80-91. 

Чернівецька область – 0 800 335 047. 

Закарпатська область – +38 (096) 284-33-68. 
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Також працює гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-

62-39. 

Як повідомлялося, з 24 лютого в Україні триває повномасштабна 

російська воєнна агресія. Декілька мільйонів українців змушені були покинути 

свої домівки, рятуючись від війни. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3610270-za-tri-misaci-iz-zoni-

bojovih-dij-evakuuvali-majze-300-tisac-ukrainciv.html 

За три місяці із зони бойових дій евакуювали майже 300 тисяч 

українців 

Упродовж останніх трьох місяців з територій, де відбуваються активні 

бойові дії, евакуювали майже 300 тисяч людей. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило 

Тимошенко на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу. 

“Для жителів територій, де відбуваються активні бойові дії, 

продовжуються евакуаційні заходи. Загалом на сьогодні з таких території за 

останні три місяці евакуйовано понад 288 тисяч осіб, з них 60 тисяч — це діти 

та 7,5 тисячі – особи з інвалідністю”, - сказав Тимошенко. 

За його словами, на сьогодні на території 15 областей облаштували понад 

1 млн місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Найбільше вільних місць для ВПО у Рівненській області - понад 37 тисяч, 

Закарпатській – понад 15 тисяч, Одеській – 18 690, Житомирській — понад 28 

тисяч та Хмельницькій – понад 17 тисяч. 

Водночас Тимошенко зауважив, що найбільше зайнятих місць ВПО — 

майже 100% - у Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, 

Львівській та Кіровоградській областях. 

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів спрямує понад 34 мільйони гривень 

на компенсацію державним та комунальним закладам за безоплатне 

розміщення внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3609277-v-ukraini-perevirat-

pereselenciv-za-miscem-ihnoi-reestracii.html 

В Україні перевірять переселенців за місцем їхньої реєстрації 

Представники управлінь соціального захисту перевірять внутрішньо 

переміщених осіб за місцем їхньої реєстрації. У випадку відсутності 

ідентифікації виплати ВПО будуть припинені з наступного місяця. 
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Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив заступник 

міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає Укрінформ 

з посиланням на Мінсоцполітики. 

«Враховуючи велику кількість звернень і від правоохоронних органів, і 

від представників місць, де розміщені ВПО, про те, що частина переселенців 

не перебуває за місцем фактичної реєстрації, ми запроваджуємо систему 

перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким 

чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних 

органів про переміщення таких осіб», - наголосив Музиченко. 

Він нагадав, що законодавством передбачено інформування внутрішньо 

переміщеними особами відповідних органів про зміну місця перебування або 

про повернення до місць постійного проживання. Також статус ВПО 

втрачають особи, які переміщуються за кордон. 

Відтак, якщо в ході перевірки представниками головних управлінь 

соцзахисту буде встановлено, що за місцем реєстрації ВПО відсутній, буде 

складено відповідний акт. У 10-денний термін переселенець має звернутися до 

органів соцзахисту за місцем реєстрації, щоб підтвердити ідентифікацію 

особисто. Якщо цього не станеться, така особа позбавляється з наступного 

місяця виплат як ВПО. 

«Говорячи про ризик-орієнтований принцип, ми маємо на увазі вибіркові 

перевірки. Зрозуміло, що перевірити всі майже 5 млн переміщених осіб 

фізично неможливо. Тому ми робитимемо це за зверненнями, наприклад, 

правоохоронців. Ми маємо впевнитися, що люди, які потребують піклування, 

дійсно є і держава правильно надає їм підтримку», - підкреслив Музиченко. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=u-chernivtsyah-vidbuvsya-pitchynh-biznes-

idej-yaki-rozrobyly-predstavnyky-molodi-z-chysla-vpo 

У Чернівцях відбувся пітчинг бізнес-ідей, які розробили представники 

молоді з числа ВПО 

Завершилося навчання в рамках бізнес-школи, яка проводилася в межах 

проєкту «Підтримка інтеграції молоді з числа ВПО», що втілює ГО Товариство 

«Український Народний Дім в Чернівцях» в рамках програми «Мріємо та 

діємо». 

Учасники й учасниці з числа ВПО під час фінального модуля не лише 

дізналися про нюанси залучення клієнтів і просування власного бізнесу, а й 

отримали щодо своїх ідей зворотний зв’язок від тренерів і тренерок, 

профільних експертів та експерток. 

До старту четвертого модуля учасники й учасниці мали змогу звернутися 

до менторів за порадами щодо своїх бізнес-планів. А вже під час заходу – 

презентували напрацювання журі у форматі пітчингу. 
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Ось кілька ідей власного бізнесу у громадах Чернівецької області, які 

представили учасники й учасниці бізнес-школи:  

 надання масажних послуг; 

 відкриття коворкінгу краси; 

 очистка питної води; 

 розробка курсів SMM та просування своїх продуктів в інтернеті; 

 відкриття танцювальної студії; 

 відкриття власної коптильні тощо. 

Аби забезпечити можливість повноцінної участі представниць ВПО в 

офлайн-модулі, організатори забезпечили можливість бути на заході з дітьми. 

Для малечі організували активне наповнення, аби матері могли зосередитися 

на перспективах власної підприємницької діяльності. 

Проєкт «Підтримка інтеграції молоді з числа ВПО» втілюється в рамках 

програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у 

партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), Центром «Розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності» (CSR Ukraine), Making Cents 

International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc 

Network. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=v-holobah-obhovoryly-yak-intehruvaty-

pereselentsiv-u-zhyttya-hromady 

В Голобах обговорили, як інтегрувати переселенців у життя громади 

З початком повномасштабної агресії росії, Голобська громада, як й інші, 

почала приймати переселенців. Частина з них вже повернулися до своїх рідних 

домівок, але чимало таких, які тут лишаться на довгий час або й на постійне 

проживання. Як зробити так, щоб з ряду гостей вони стали відповідальними 

жителями? Що треба для налагодження діалогу між ВПО та місцевими? Які 

актуальні проблеми турбують внутрішньо переміщених? 

 Відповіді на ці питання шукали учасники зустрічі у форматі світового 

кафе, що відбулася в Голобах наприкінці жовтня. 

Розпочався захід з презентації дослідження Волинського Інституту Права 

щодо актуальних викликів життя внутрішньо переміщених українців, їх 

інтеграції та залученості у розвиток Голобської ТГ. Після цього присутні 

посадовці, активні ВПО та місцеві жителі ділилися своїми думками щодо 

почутого. 

«Ми не даремно організували зустріч у форматі світового кафе. Ця 

методологія передбачає можливість кожному присутньому детально 

проговорити свої думки на задану тему. Для чого все це? Насамперед для 

спільного пошуку тих чи інших рішень. В нашому випадку рішень, які б 
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сприяли інтеграції переселенців у життя Голобської громади». – розповідає 

менеджер Волинського Інституту Права Дмитро Безвербний. 

Працевлаштування; згуртування спільноти переселенців; організація 

заходів, які б допомогли ВПО та місцевим мешканцям краще познайомитися 

одне з одним – це теми, які найбільш активно обговорювалися під час зустрічі 

в Голобах. В результаті розмови у присутніх виникло ряд ідей, які б варто було 

втілити в життя. Зокрема, йшлося про організацію тренінгів, які б допомогли 

в освоєнні нових професій або ж відкриті власної справи. Також присутні 

озвучили ідею створення громадської організації, яка б відстоювала інтереси 

місцевих переселенців. А ще, звучала думка, що найкраще познайомитися 

одне з одним ВПО та жителів громади можуть під час різноманітних 

культурних заходів. 

«Дві години пролетіли непомітно та результативно. Частину з 

напрацьованих ідей ми разом з Волинським Інститутом Права плануємо 

реалізувати в найближчі місяці», – зазначає проєктна менеджера Голобської 

селищної ради Юлія Франчук. 

Зустріч відбулася в рамках реалізації Волинським Інститутом Права 

проєкту «Супровід розвитку територіальних громад в умовах викликів 

спричинених війною», що підтримується програмою «Демократична 

практика» Міжнародного фонду «Відродження». 

 

*** 

 

11.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=26-novyh-treneriv-projshly-navchannya-za-

prohramoyu-dity-ta-vijna-navchannya-tehnik-ztsilennya 

26 нових тренерів пройшли навчання за програмою “Діти та війна. 

Навчання технік зцілення” 

20-22 жовтня 2022 року в Чернівцях, у співпраці з Чернівецьким 

національним університетом імені Юрія Федьковича, відбувся тренінг для 

фахівців за програмою “Діти та війна. Навчання технік зцілення” в рамках 

проєкту “Рука допомоги Україні”. Тренінг проводили досвідчені тренерки 

проєкту Ірина Сухова і Тетяна Обоянська, у ньому взяли участь 26 

спеціалістів. Надалі вони допомагатимуть маленьким і дорослим українцям 

покращувати своє психологічне здоров’я та долати наслідки війни завдяки 

унікальній методиці «Діти і війна. Навчання технік зцілення» – дієвому 

інструменту психологічної самодопомоги для людей з травматичними 

наслідками війни.  

Захід було проведено за фінансової підтримки Канадсько-української 

фундації (CUF), яка в серпні цього року надала грант на розширення програми, 

що готує тренерів-психологів для роботи з травмою війни у дітей та дорослих. 

Це вже другий тренінг для фахівців із запланованих дванадцяти. Проєкт 

реалізує БФ «Надія по всьому світові» за підтримки американських та 
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канадських партнерів HOPE worldwide (США) та HOPE worldwide Canada 

(Канада). 

“Учасники відзначають актуальність теми тренінгу, – розповідає 

керівниця проєкту “Рука допомоги Україні” Ірина Сухова, – оскільки в 

Чернівцях зараз перебуває багато внутрішньо переміщених осіб, які втратили 

житло та рідних, і пережили страшні травмувальні події під час війни. Наші 

заняття були досить екстремальні. Весь тренінг супроводжували повітряні 

тривоги і задля своєї безпеки ми щоразу спускалися в укриття. Але і там, в 

сирих темних стінах, жага до знань і бажання допомагати не згасали, тренінг 

продовжувався. Як сказала одна з учасниць на завершальному колі: “Якщо в 

темному бомбосховищі під час загрози обстрілу хтось у вишиванці продовжує 

проводити програму “Діти та війна. Навчання технік зцілення” – наша Україна 

непоборна!” 

ПРО МЕТОДОЛОГІЮ ПРОЄКТУ 

Методика «Діти та війна. Навчання технік зцілення» – це дієвий 

інструмент психологічної самодопомоги для людей з травматичними 

наслідками в зв’язку з воєнними діями, стихійними лихами та іншими 

катаклізмами. Вона чудово працює як з дітьми, так і з дорослими, оскільки є 

результатом сукупного багаторічного досвіду безпосередньої роботи з 

людьми, які пережили війну та катастрофи. Методику було розроблено в 1998 

році фахівцями Інституту психіатрії в Лондоні (Велика Британія) і Центру 

кризової психології в Бергені (Норвегія) та випробувано після землетрусів у 

Греції, Туреччині, Китаї та Ірані, цунамі в Південно-Східній Азії, а також у 

конфліктних регіонах в Африці, на Шрі Ланці, в Палестині, Сирії, Іраку, 

Україні. Українською мовою навчальний посібник «Діти та війна. Навчання 

технік зцілення» перекладено та адаптовано фахівцями Українського 

інституту когнітивно-поведінкової терапії (Львів, Україна). З 2015 року він 

успішно використовується для навчання тренерів та проведення курсів терапії 

в Україні в рамках проєкту «Рука допомоги Україні», що реалізується 

Благодійним фондом «Надія по всьому світові» за підтримки американських 

та канадських партнерів, благодійних організацій HOPE worldwide (США) та 

HOPE worldwide Canada (Канада). 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Міжнародний благодійний проєкт «Рука допомоги Україні» існує з 2015 

року. Він спрямований на поліпшення соціально-емоційного та 

психологічного стану дітей, травмованих війною, і членів їхніх сімей, які стали 

свідками і постраждали через війну проти України. Проєкт готує інструкторів 

для роботи з методикою «Діти та війна. Навчання технік зцілення»; надає 

психологічну допомогу дітям та батькам, що постраждали через військові дії, 

навчає їх навичок психологічної саморегуляції та самодопомоги, методів 

релаксації; сприяє співпраці тренерів із державними соціальними службами з 

метою забезпечення негайної уваги з боку фахівців у випадках легких і важких 

психічних проблем, а також постійного подальшого догляду і соціальної 
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підтримки. Більше інформації про проєкт можна знайти на сайті БФ «Надія по 

всьому світові». 

 

*** 

 

11.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=pryhystky-dlya-pereselentsiv-chomu-vony-

potribni-j-chomu-ne-potribni 

Прихистки для переселенців: чому вони потрібні й чому не потрібні 

Протягом кількох місяців ми побували в п’яти прихистках для 

переселенців на заході України: у Лисці, Коломиї, Чернівцях, Бакоші та 

Володимирі. Спілкувалися з людьми, які ці прихистки заснували й зараз 

координують, і особливо з мешканцями. Розповідали про їхнє життя. Хто 

вони, як тут опинились і чому саме тут. Як влаштований їхній побут, яким 

спілкуванням наповнений. Чи беруть вони участь у житті громад. Чи складно 

їм влаштуватися на роботу.  

Кожен із прихистків особливий, має унікальну історію. Однак є 

обставини, виклики й здобутки, притаманні всім згаданим шелтерам. Досі ми 

розповідали про тамтешнє життя в масштабі 1:1. Та зараз можемо подивитися 

збоку і з відстані. Побачити цілісну картину, яка дозволить оцінити, де ми 

зараз і куди варто рухатися надалі. Яка допомога переселенцям буде найбільш 

доцільною та ефективною. 

В очікуванні зими 

Нерідко шелтери виникали в досі нежитлових приміщеннях.Тому там 

бували проблеми з опаленням, утепленням вікон, дверей, електрикою або 

гарячою водою. Добрий приклад, коломийський шелтер у будинку при 

костелі. Ми були там на початку липня, і тоді люди турбувалися, що немає 

системи опалення, вікна та двері не щільні.  

Вже зараз, в останні дні жовтня, знову спілкуємося з Андрієм 

Омельченком, колишнім старостою коломийського прихистку. Андрій 

показує нові батареї, каже, що обіцяють скоро встановити твердопаливний 

котел і запустити систему. Показує також, що триває ремонт даху, що 

замінюють деякі старі дерев’яні двері будинку на пластикові, які краще 

зберігатимуть тепло. З’явився й дитячий майданчик. Муніципальні органи 

багато зробили за цей час. На жаль, деякі давні проблеми ще є. Двері зі 

шпарами, стара ненадійна електропроводка. 

Мешканців тут побільшало. Частину кімнат загального користування 

переробили під житлові. Але й умови теж трохи покращилися. Андрій показує 

нові меблі, отримані від МО “СТАН” у співпраці з іноземними донорами. 

“Дали нам ось такі шафи, то я вже кудись-щось складаю. Ось такі стійки, щоб 

вішати одяг”. 

Подібна ситуація в інших прихистках. У Бакоші на Закарпатті наприкінці 

серпня громада робила ремонт у колишньому дитячому садку, щоб 



50 
 

перемістити шелтер туди. Раніше переселенці мешкали в ліцеї, де сусідили зі 

школярами. Зараз ремонт завершили, й люди перебралися до оновленого 

прихистку.  

Затишок 

На початках важливо було зробити школи або орендовані й колись 

нежитлові приміщення — домом для людей. Затишним домом. Навесні 

йшлося про те, щоб забезпечити бодай мінімальні умови. Аби був дах над 

головою, було де помитися, попратися і де готувати. Люди спали як на 

звичайних, так і надувних матрацах, бувало, що й на карематах. Та поступово, 

силами волонтерів, партнерських організацій, умови стали поліпшуватися. 

З’явилося більше ліжок, побутової техніки, бодай якихось меблів, шафок, щоб 

зберігати одяг та інші речі. Звісно, не все ще є, не всі роботи завершені, то в 

кожному з шелтерів про який ми писали, зміни видно неозброєним оком. 

МО “СТАН” з допомогою американського народу, завдяки проєкту 

“Зміцнення громадської довіри” (UCBI III), облаштували загалом 300 

комфортних місць. Крім того, роздали переселенцям 900 великих 

гуманітарних наборів. Також, у співпраці з іншими іноземними партнерами, 

організації вдалося забезпечити для прихистків побутову техніку, 

профінансувати значну частину ремонтів. “Ми отримували ковдри, подушки, 

рушники, теплі речі й шафи для одягу; отримували пральні машинки, 

мікрохвильовки. Ми не голі, не босі, все в нас є. Хочемо перемоги та миру”. 

— Каже Валентина Заєць із Гостомеля, яка нині мешкає в коломийському 

шелтері (на вулиці Гетьманській), якому також допомагає СТАН. Олександр 

Тіркельтауб, приїхав із міста Оріхів Запорізької області. Живе в тому ж 

прихистку, раніше був його адміністратором. Розповідає: “Спочатку, як тільки 

ми приїхали, нас зустріли представники цієї організації, забезпечили 

продуктами. Потім були ліжка, білизна, матраци. Засоби гігієни надавали, 

дуже багато чого. Це було дуже доречно”. 

Віддавати значить отримувати 

Щоби в прихистку було тепло, зручно, щоби було все необхідне, 

причетним до нього людям доводиться виконувати багато як рутинної, так і 

“супергеройської” роботи. Розв’язувати, здавалося б, неможливі завдання. Це 

важко. З іншого боку — коли людина багато віддає, то й багато отримує. 

Ольга Олейніченко, яка координує прихисток Miculab у Лисці, як ніхто 

знає, з чим стикаються переселенці. Сама вона ще 2014 року приїхала до 

Франківська з Ясинуватої. Те, що робить Ольга дуже потрібна мешканцям 

прихистку, але потрібно також і їй. “Я кайфую від того, що є цей шелтер і я 

ним займаюся. — Пояснює Олейніченко. — По-перше, купа знайомств і 

величезний досвід; хоч не знаю, чи буду його використовувати після війни. А 

можливо, це навіть закриває мій гештальт.  Я ж сама була переселенка. Маю 

відчуття, що намагаюся дати людям те, чого не було в мене 2014 року. Як 

батьки, які в дитинстві чогось не мали, намагаються дати це своїм дітям. 

Можливо, завдяки цьому я вірю у свої сили. Розумію: “А це ж я зробила, я 

змогла!”” 



51 
 

Робота 

Серед іншого, Олі вдалося допомогти багатьом переселенцям знайти тут 

роботу. З працевлаштуванням намагаються допомагати всі координатори та 

координаторки прихистків, із якими ми спілкувалися. Це важливо, бо пошук 

роботи не зводиться до резюме та співбесід. Часто люди влаштовуються за 

особистими рекомендаціями. Місцеві, які знають у своїх громадах активістів, 

підприємців, мають капітал довіри — стали важливою ланкою в пошуку праці. 

Працевлаштування, для переселенців чи не найгарячіша потреба. 

Найперша, звісно — житло. Та все пов’язано. Робота дає можливість 

орендувати окреме помешкання. Забезпечувати себе й сім’ю. Також вона дає 

спілкування, залучення до життя громади. Додає впевненості у власних силах. 

Робота допомагає вийти на рівну дорогу.  

А що завтра 

Прихистки — велика цінність. Бо ж люди опинилися без даху, без роботи, 

без колишніх сусідів, часто й без друзів. Багатьом інакше не було б куди 

подітися. Прихистки стали рятувальний кругом для переселенців. Але варто 

розуміти, що круг — це не човен. Він для того, щоб не втопитися, а не щоб 

далеко плавати.  Люди, які живуть у шелтерах, понад усе прагнуть 

повернутися до нормального життя. Часто — повернутися додому. Але не всі 

й не завжди. “Залишилися люди, яким реально нема куди повертатися. — 

Пояснює Олександр Тарасюк, голова ГО “ПРОСТІР ВВ”, що допомагає 

шелтеру в місті Володимир. — показують, що їм прислали відео з їхнього 

будинку: пряме влучання. А в деяких вже не те, що хати нема — села нема”. 

Людям доводиться все починати спочатку. Шелтер у цьому процесі — 

місце, де можна перебути найтяжчі часи. Перебути й рухатись далі. Ольга 

Олейніченко каже: “Уже жартують, що наш шелтер: “шелтер-люкс”. Зазвичай 

переселенці, не виїжджають, хіба за якихось певних умов. Дітям подобається, 

всім подобається. Бо він дійсно як сімейного типу. Та я розумію, що все одно 

він людям не замінить дому. Все одно — це навіть не квартира. Це кімната. В 

ліпшому випадку в кімнаті живе тільки одна сім’я”. 

Тимчасове житло має залишатися тимчасовим. І найкраща підтримка 

переселенцям — це підтримка з роботою, із залученням до нового 

середовища.“Ми будемо вважати, що виконали свою місію, — пояснює 

співзасновник СТАНу Ярослав Мінкін, — коли в шелтері не буде  жодної 

людини, бо всі знайшли житло. Коли всі переселенці знайдуть роботу, й ніхто 

не потребуватиме гуманітарної допомоги, роздач. Коли всі  будуть мати 

можливість віддавати дітей у садки, школи. Коли будуть говорити: “Так, я 

місцева мешканка чи місцевий мешканець””. 

Колишні прихистки для переселенців, на думку Мінкіна, стануть 

корисними для інших потреб. “В ідеалі, вони перетворяться, наприклад, на 

центри для жертв домашнього насилля, — пояснює Ярослав, —  чи для 

підлітків, які не хочуть жити вдома. Шелтер може перетворитися на 

молодіжний центр, чи центр роботи з літніми людьми. Ми переходимо в 

концепцію безпечних просторів. Місць, де завжди можна знайти собі 
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прихисток. Все, що закупили за гроші донора, залишиться там, щоб 

підтримувати малозабезпечених, соціально вразливих людей”. 

Про це ж міркує й Олена Григоряк, координаторка шелтеру для 

переселенців, зокрема й для людей з ЛГБТКІ спільноти, в Чернівцях.  

“Потреба в таких прихистках є, бо є гендерно зумовлене насильство. Багато 

ЛГБТКІ людей стикаються з його проявами вдома. Після перемоги добре буде 

мати прихисток не з причини повномасштабного вторгнення, а для людей, які 

не мають безпечного місця.  Які живуть у токсичному середовищі. Є таке, що 

люди, особливо підлітки, не мають куди піти, й не можуть себе повноцінно 

забезпечувати. Або тікають з квартир і десь у друзів перекєнтовують, або в 

хостелах. А дехто терпить…” 

Це звучить як парадокс, але мета теперішніх шелтерів у тому, щоб стати 

для переселенців зайвими. Щоб люди, які знайшли тут прихисток, з часом 

твердо стали на ноги: знайшли роботу, набули нових контактів і не 

потребували шелтерів та гуманітарних допомог. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/najbilshe-vnutrishnih-pereselencziv-gotovi-

pryjnyaty-na-rivnenshhyni-ta-zhytomyrshhyni/ 

Найбільше внутрішніх переселенців готові прийняти на Рівненщині 

та Житомирщині 

Наразі в Україні є 160 667 вільних місць для розміщення внутрішньо 

переміщених осіб. Кількість таких місць по областях  оприлюднили в Офісі 

Президента України. 

Найбільше вільних місць — у Рівненській (37 281) та Житомирській (29 

269) областях. 

Чимало переселенців готові прийняти  також на Одещині (18 693), 

Хмельниччині (17 119), Закарпатті (15 529) та Волині (12 266). 

На Полтавщині готові розмістити 6083 особи, а на Черкащині — 5793. 

Приблизно однакову кількість місць внутрішнім переселенцям готові 

надати в Чернівецькій (5384) та Кіровоградській (5151) областях. 

На Тернопільщині залишилось усього 3458 для розміщення внутрішніх 

переселенців, на Франківщині — 2922, на Вінниччині — 1547. 

Практично не залишилось вільних місць на Львівщині та Миколаївщині 

— тут готові розмістити всього 628 та 544 ВПО відповідно. 

По всіх областях загалом наразі вже зайнято 1 млн 184 тис. 784 місця для 

ВПО. З питань розміщення можна звертатися у відповідні військові 

адміністрації або ж на гарячу лінію Мінреінтеграції8 за номером: 15-48 

 

*** 
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10.11.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/derzhavnu-dopomogu-na-prozhyvannya-

otrymuye-majzhe-polovyna-vnutrishnih-pereselencziv/ 

Державну допомогу на проживання отримує майже половина 

внутрішніх переселенців 

Державну допомогу на проживання отримують понад 2,2 млн внутрішньо 

переміщених осіб з офіційно зареєстрованих 5 млн. Про це заявив заступник 

міністерки соціальної політики Віталій Музиченко під час телемарафону. 

Йдеться про виплати в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на 

дитину чи особу з інвалідністю. На них мають право мешканці громад, які 

знаходяться в тимчасовій окупації, зоні активних бойових дій чи блокуванні. 

Цей перелік періодично оновлює Міністерство з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій. 

За словами міністерки Мінреінтеграції Ірини Верещук, гроші в бюджеті 

на такі виплати є, і станом на 10 листопада вже виплатили загалом 45 млрд грн 

допомоги. Як зазначила посадовиця, причиною затримки виплат є 

неготовність чи втрата документів. До вирішення таких проблем мають 

долучатися органи соцзахисту та обласні військові адміністрації. Самі ж 

переселенці про затримки з виплатами можуть повідомити на гарячу лінію 

Мінреінтеграції за номером: 15-48. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/248173/splatili-2-milyardi-yevro-podatkiv-

yaku-vigodu-otrimuye-polscha-vid-ukrainskih-pereselenciv 

2 мільярди євро податків: яку вигоду отримує Польща від українських 

переселенців? 

Українці в Польщі сплатили податків на 2 мільярди євро від початку 

війни. Це утричі більше, ніж країна витратила на допомогу переселенцям.  

Про це у програмі "Newsroom" WP розповів професор Мацей Дущик із 

Центру досліджень міграції Варшавського університету, пише ukrayina.pl. 

Уряд Польщі витратив 750 мільйонів євро на допомогу евакуйованим 

українцям. Такі підрахунки віцепрезидента Польського фонду розвитку 

Бартоша Марчука. На думку експерта, більшу частину допомоги українцям 

надали приватні польські фонди. Також допомагають міжнародні організації 

ЮНІСЕФ, ООН, Червоний Хрест. 

Разом з тим переселенці сплатили у бюджет країни 2 мільярди євро. 

"Пам'ятаймо, що польський ринок праці дуже абсорбуючий. Українці 

працюють, платять внески та податки. Про самі витрати говорити 

неправомірно", — наголосив Мацей Дущик. 

З січня 2023 року на українців у Польщі чекають зміни: 
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 переселенці повинні обов'язково мати номер PESEL, 

 платити від 40 злотих на день за проживання в прихистках, 

 а також спрощено проходитимуть кордон. 

 Зміни до закону також передбачають перевірку права переселенців 

отримувати допомогу на дітей. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/248690/bezkoshtovnij-zimovij-odyag-dlya-

pereselenciv-u-lucku-de-otrimati 

Безкоштовний зимовий одяг для переселенців у Луцьку: де отримати? 

Переселенці у Луцьку можуть безкоштовно взяти зимовий одяг та взуття. 

Про це пише Суспільне.  

На третьому поверсі центру взаємопідтримки, що працює у Луцькому 

відділі реєстрації актів цивільного стану, переселенці можуть отримати теплий 

одяг на зиму. Про це розповіла керівниця міського управління соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан. 

Минулого тижня дитяча місія України передала до Луцька понад 16 тонн 

гуманітарної допомоги від благодійників: теплий одяг та взуття для дітей, 

жінок і чоловіків. Всі речі пройшли термічну обробку.  

Одяг можуть отримати не лише переселенці, а й луцькі родини, які 

опинилися у складних життєвих обставинах.  

За вісім місяців повномасштабної війни тут видали 180 тонн продуктів та 

понад 100 тонн одягу та взуття. 

У місті Червоноград на Львівщині волонтери створили "Банк одягу" для 

людей, які переїхали через війну. Він розташований у місцевому 

гуманітарному штабі щодня з 11:00 до 17:00. Адреса: місто Червоноград, 

вулиця Івасюка, 3. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/248770/centr-dlya-pereselenciv-yamariupol-

u-rivnomu-yak-distatis 

Центр для переселенців ЯМаріуполь у Рівному: як дістатись? 

У Рівному відкриють центр підтримки переселенців "ЯМаріуполь-Рівне". 

Про це повідомили на сайті Рівненської облради. 

"ЯМаріуполь-Рівне" запрацює 11 листопада. Наразі в офісі, де буде центр 

підтримки переселенців, тривають підготовчі роботи. Він розташований на 

вулиці Міцкевича, 5.  
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Центр працюватиме над тим, щоб переселенці з Маріуполя і 

Маріупольського району могли інтегруватися у місцеві громади. В офісі буде 

адміністративний блок, який повинен допомагати переселенцям розв'язувати 

питання, що виникають після евакуації. Основна концепція центру – 

маріупольці для маріупольців. Про це розповів керівник Богдан Дужик.  

Також центр "ЯМаріуполь" відкрили у Чернівцях. Тут переселенці з 

Маріуполя та району можуть отримати медичну, юридичну, психологічну та 

гуманітарну допомогу.  

"ЯМаріуполь" розташований у приміщенні міськради (вхід з двору на 

вулиці Франка). Він працює з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00. 

Переселенців реєструють безпосередньо у центрі, після цього надають 

необхідну допомогу. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/248705/u-finlyandii-prodovzhili-diyu-

timchasovogo-zahistu-dlya-ukrainciv-scho-zminitsya 

У Фінляндії продовжили дію тимчасового захисту для українців: що 

зміниться? 

Уряд Фінляндії продовжить допомагати українським переселенцям. 

Зміни стосуються посвідок на проживання у країні. 

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com. 

Тепер українці зможуть отримати дозвіл на проживання у Фінляндії 

протягом дії Директиви про тимчасовий захист ЄС. Раніше посвідку видавали 

на рік.  

"Власники посвідки на проживання можуть підтвердити своє право на 

проживання картою прописки. Відповідно до поправки термін дії посвідки на 

проживання людей, які отримують тимчасовий захист, також продовжать на 

термін дії посвідки на проживання", – кажуть урядовці.  

При цьому не потрібно буде оформляти жодних документів додатково.  

Фінляндія зобов'язана підтримувати всіх людей, які прибули в країну, 

переконана міністрка внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен.  

"З точки зору як людей, які користуються тимчасовим захистом, так і 

Фінської імміграційної служби, найбільш чітким рішенням є забезпечети 

дійсні дозволи на проживання протягом терміну дії тимчасового захисту без 

будь-якої окремої процедури подання заяв", — додала вона. 

З початку повномасштабної війни Фінлядія надала прихисток 41 тисячі 

українців. До кінця року уряд планує прийняти ще близько семи. 

 

*** 
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11.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/249041/na-kordoni-z-polscheyu-vstanovili-

pershi-punkti-obigrivu-yak-voni-oblashtovani 

На кордоні з Польщею встановили перші пункти обігріву: як вони 

облаштовані? 

На українсько-польському кордоні встановили перші пункти обігріву. 

Там можна буде поїсти та відпочити в теплі. 

Про це повідомляють на сайті Львівської обласної військової 

адміністрації.  

У цих мобільних пунктах обігріву переселенці зможуть: 

 відпочити; 

 поїсти; 

 випити теплого чаю; 

 отримати теплі речі й засоби гігієни. 

У разі потреби у пунктах надаватимуть медичну та психологічну 

допомогу. Для дітей облаштували дитячу кімнату, є також і зона для матерів з 

немовлятами.  

Країни Східної Європи готуються прийняти переселенців-українців. 

Більш ніж сотню тисяч людей очікують у:  

 Польщі; 

 Словаччині;  

 Угорщині;  

 Чехії. 

 

*** 

 

11.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/249038/zmini-dlya-ukrainciv-u-chehii-yak-

ce-vpline-na-pereselenciv 

Зміни для українців у Чехії: як це вплине на переселенців? 

Українців, які рятуються від війни у Чехії, очікують зміни. Вони 

стосуються продовження візи та терміну надання безкоштовного житла. 

Про це пише ProUkraїnu.cz.  

Тимчасовий захист в Чехії для українців надали до 31 березня 2023 року. 

Після цього його потрібно продовжити. Є два варіанти, як це можна буде 

зробити.  

У першому випадку щоб продовжити перебування у Чехії потрібно буде 

пройти онлайн реєстрацію до 31 березня 2023 року. Після цього треба 

особисто прийти у відділення МВС до 30 вересня 2023 року. 

Ті, хто не зареєструються вчасно, чи не прийдуть у відділення МВС, 

втратять статус тимчасового захисту у Чехії.  
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У другому випадку – приходити особисто до МВС буде не потрібно. Для 

продовження дії тимчасового захисту вистачить лише онлайн реєстрації.  

У обох варіантах потрібно буде вказати:  

 місце проживання на території Чехії; 

 назву і адресу школи, до якої зареєстрована дитини.  

Планують змінити і умови щодо надання безкоштовного житла для 

переселенців. Наразі у тимчасовому житлі українці можуть перебувати не 

більше 30 днів, у загалом безкоштовному – не більше 150.  

Відповідно до змін, після закінчення цього терміну, українці зможуть і 

далі проживати у тих же помешканнях. Однак будуть зобов'язані платити: при 

цьому ціна має бути письмово зафіксованою. 

 

*** 

 

07.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/96662-pilgova-ipoteka-dlja-vpo-umovi-kredituvannja 

Пільгова іпотека для ВПО: умови кредитування 

Наразі є два варіанти отримання/оформлення пільгової державної 

іпотеки:  під 3 чи 7 % для переселенців. 

Про це розповіли юристи БФ "Право на захист". 

Іпотека під 3 % річних 

Проект «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» працює 

з липня 2021 року та передбачає можливість придбання ВПО житла у кредит 

до 30 років (але не більше ніж до досягнення позичальником 65 років) за 

ставкою 3% річних. 

Хто має право на отримання кредиту? 

ВПО у яких немає житла, що належить їм на підставі права власності, за 

виключенням житла, що знаходиться на тимчасово окупованій території або 

на території де ведуться бойові (воєнні) дії, перелік таких територій 

визначений Законом України № 1207 від 15.04.2014 та наказом 

Мінреінтеграції. Крім того ВПО має: 

 бути платоспроможним (платоспроможність передбачає, що за умови 

сплати щомісячного платежу з погашення зобов’язань за кредитом, 

залишок доходу сім’ї (в розрахунку на кожного члена сім’ї) - не 

менше, ніж прожитковий мінімум); 

 позитивну кредитну історію; 

 відсутню раніше отриманої державної допомоги або іпотеки на 

пільгових умовах у ВПО та членів сім’ї (житло розміщене на 

тимчасово окупованій території або де ведуться воєнні (бойові) дій, 

перелік яких затверджений Законом України № 1207 від 15.04.2014 та 

наказом Мінреінтеграції, не враховуються). 



58 
 

Для отримання пільгового іпотечного кредиту ВПО має подати заяву про 

намір отримати кредит особисто до регіонального управління 

Держмолодьжитла або онлайн через портал Дія . 

Після розгляду заяви Держмолодьжитло приймає рішення про внесення 

або відмову у внесенні вас до реєстру. Після включення вас до реєстру 

кандидатів на отримання послуги, починається участь у відборі переможців, 

яких обиратиме Держмолодьжитло шляхом випадкового вибору чисел. 

Процедура відбору відбувається у разі потреби, але не рідше, ніж один раз 

на чотири місяць. Дату завчасно повідомляє Держмолодьжитло. У разі 

перемоги у відборі та відповідності усім вимогам можна отримати кредит. 

Додатково переможець відбору має надати документи, передбачені 

Постановою КМУ від 28 квітня 2021 року № 451. 

Умови кредитування: 

Кредит надається строком до 30 років, але не більше ніж до досягнення 

переможцем 65 років (включно). 

Зверніть увагу: нормативна площа житла — 52,5 кв. м на сім’ю з однієї 

особи (одинока особа) чи сім’ю з двох осіб та додатково 21 кв. м на кожного 

наступного члена сім’ї. Площа та сума кредиту розраховується залежно від 

кількості членів сім'ї, яка вказана у заяві. Ви отримаєте потрібну суму згідно з 

цінами за кв. м. При цьому вартість 1 кв. м не має перевищувати встановлену 

граничну вартість. У день укладення кредитного договору переможець має 

внести на свій особистий рахунок не менше 6% вартості житла, а також 

вартість площі житла, що перевищує нормативну, якщо така є. 

З 01.01.2023 року ВПО можуть подати заяву на отримання пільгової 

державної іпотеки під 7 % річних. 

Для цього ВПО: 

 має досягти 18 років; 

 не має діючих договорів пільгових державних іпотек та лізингу; 

 має у власності менше ніж 52,5 кв. метра загальної площі житлової 

нерухомості для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 

кв. метр — на кожного наступного члена сім’ї (не враховується 

нерухомість, що розташована в районі проведення воєнних (бойових) 

дій або на території, яка перебуває в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні); 

 не належать до осіб під санкціями та не знаходяться в реєстрі 

олігархів. 

 Для отримання кредиту треба подати заявку на участь у програмі 

через Дію. 

 До заяви додається: сформована засобами порталу Дія довідка про суми 

виплачених доходів та утриманих податків за останні 6 місяців за 

інформацією, наявною в Державному реєстрі фізичних осіб - платників 

податків на момент заповнення заяви та довідка ОК – 7 за останні десять років 

на момент заповнення заяви. 
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 У разі коли у кандидата є повнолітні члени сім’ї, заява подається за 

згодою кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір 

кредиту. За результатами розгляду заяви надійде повідомлення від банку про 

попереднє кредитне рішення. Також заявник отримує порядок звернення в 

банк та необхідний перелік документів для отримання кредиту. 

Умови кредитування: 

Кредит надається строком до 20 років, але не більше ніж до досягненням 

позичальником, на дату повного виконання зобов’язань за кредитним 

договором, 70 років. 

Зверніть увагу: нормативна площа житла становить не більш як 52,5 кв. м 

загальної площі та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї. 

Площа та сума кредиту розраховується залежно від кількості членів сім'ї, що 

вказана у заяві. Ви отримаєте потрібну суму згідно з цінами за кв. м. При цьому 

вартість 1 кв. м не має перевищувати встановлену граничну вартість. У разі 

перевищення граничної вартості 1 кв.м. житла та нормативної площі, дана 

сума має бути внесена у рахунок першого внеску. Крім того, розмір першого 

внеску складає 20 % від вартості іпотеки. 

 

*** 

 

11.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/96748-u-kievi-vidkrili-novij-tsentr-dopomogi-

pereselentsjam 

У Києві відкрили новий центр допомоги переселенцям 

У Києві відкрили Центр допомоги врятованим, де люди, котрі виїхали з 

зони активних бойових дій чи окупованих територій, можуть отримати 

комплексну соціально-психологічну підтримку. Про це повідомляє прес-

служба Київської міської державної адміністрації. 

Як пояснила заступниця голови КМДА Марина Хонда, заклад стане 

початковим пунктом отримання багатьох послуг для вимушених переселенців, 

які залишили домівки через війну. У Києві з 24 лютого таких людей уже 200 

тисяч. 

У Центрі допомоги врятованим люди, які втекли із зон активних бойових 

дій, непідконтрольних територій чи потерпіли від війни, зможуть отримати 

комплексну соціально-психологічну підтримку. Психологи та юристи 

безкоштовно надають конфіденційну допомогу. Також переселенці зможуть 

отримати інформацію про медичні послуги, гуманітарну допомогу, допомогу 

з поселенням, — зазначила Марина Хонда. 

Цю допомогу також можуть отримати місцеві мешканці та всі, хто 

звертається до Центрів. 

У кожному Центрі допомоги врятованим працюють: 

 соціальні працівники; 

 психологи, зокрема дитячі психологи; 
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 юристи; 

 фахівці, що надають комплексну допомогу у випадках насильства, 

пов’язаного з війною. Вони допомагають постраждалим подолати 

посттравматичний синдром і повернутися до нормального життя. 

Адреса Центру у Києві: вул. Райдужна, 6А. Консультації щодо роботи 

фахівців можна отримати за тел.: +38 (066) 170 48 90. 

 

*** 

 

10.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/96744-juristi-rozpovili-jak-pereselentsju-oformiti-

grupu-invalidnosti 

Юристи розповіли, як переселенцю оформити групу інвалідності 

Юристи БФ "Право на захист" розповіли, який наразі діє алгоритм 

оформлення групи інвалідності для ВПО. 

Так, за загальним порядком встановлення інвалідності, особи за 

направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я мають 

право звернутися до Медико-соціальної експертної комісії за місцем їх 

проживання або лікування. 

У разі, коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може 

прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може 

приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі 

направлення лікарсько-консультативної комісії. 

Перелік необхідних документів: 

 заповнена форма направлення, підписана Головою ЛКК, членами 

комісії та печаткою лікувального закладу (форма 088/о); 

 паспорт та копія паспорта; 

 медична карта амбулаторного хворого (амбулаторна книжка - форма 

025/о); 

 трудова книжка або її копія, засвідчена у визначеному порядку 

спеціалістами відділу кадрів з останнього місця роботи або 

нотаріусом; 

 оригінали всіх документів, які вписані в форму 088/с, а саме: довідка 

про стан здоров’я від хірурга, невропатолога, терапевта та інших 

спеціалістів, зокрема фахівців з хвороби за якою хворий очікує 

отримати стан інвалідності, оригінали рентгенологічного обстеження, 

та лабораторні аналізи. Діагноз хворого за основним захворюванням 

має бути описаний у виписці з історії хвороби (епікриз). 

Лікарсько-консультативна комісія лікувального профілактичного закладу 

охорони здоров'я направляє осіб, що звертаються для встановлення 

інвалідності, на огляд комісії за формою, затвердженою МОЗ. 

За наявності підстав для заочного проведення медико-соціальної 

експертизи, комісія проводить експертизу протягом 3 робочих днів з дня 
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надходження направлення лікарсько-консультативної комісії. У разі коли 

Голова або окремі члени Комісії (навіть один член комісії) не згодні з 

прийнятим рішенням, окрема думка зазначається в Акті огляду Комісії, який 

подається у триденний строк обласній або центральній міській комісії. 

 

*** 

 

11.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/96731-robota-dlja-vpo-z-luganschini-de-pereselentsi-

mozhut-otrimati-konsultatsiju 

Робота для ВПО з Луганщини: де переселенці можуть отримати 

консультацію 

У 14 штабах, що розташовані в 10 містах, переселенці з Луганщини 

можуть отримати консультацію з питань зайнятості. Про це повідомляє прес-

служба ЛОВА. 

В обласних гуманітарних хабах луганчани можуть отримати не тільки 

гуманітарну допомогу, а й консультації фахівців з питань зайнятості.  

Спеціалісти служби зайнятості працюють на постійній основі за 

адресами: 

- м. Вінниця: вул. Максимовича, 43-б. Консультації по середах з 10:00 до 

14:00 

- м. Дніпро: 

пр. Дмитра Яворницького, 81 (правий берег). Консультації щочетверга з 

10:00 до 15:00 на базі Центру надання допомоги мешканцям Лисичанської 

міської територіальної громади. 

пр. Петра Калнишевського, 27К, Палац Культури «Металург» (лівий 

берег). Консультації щоп’ятниці з 10:00 до 15:00 на базі Сєвєродонецького 

гуманітарного хабу. 

вул. Роз’їзна, 22. Консультації: понеділок - п'ятниця з 10:00 до 14:00 

- м. Івано-Франківськ: вул. В'ячеслава Чорновола, будинок 128 (стадіон 

"Рух"). Щоп’ятниці з 12:00 до 15:00 

- м. Київ: 

вул. Мала Житомирська, 6/3. Консультації щосереди з 9:00 до 15:00  

бульвар Марії Примаченко, 8. Консультації : понеділок - п'ятниця з 11:00 

до 15:00 

вул. Поліська, 14. Консультації: понеділок - п'ятниця з 11:00 до 15:00 

- м. Львів: вул. Рудненська, 10. Консультації щочетверга з 10:00 до 12:00 

- м. Одеса: вул. Катерининська, 32. Консультації по вівторках з 10:00 до 

14:00 

- м. Рівне:  вул. Фабрична, 20. Консультації: понеділок-п'ятниця з 09:00 

до 17:00                                                

- м. Черкаси: вул. Чехова, 9а. Консультації: понеділок - п'ятниця з 10:00 

до 14:00 
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- м. Чернівці: вул. Героїв Майдану, 7. Консультації: вівторок - субота з 

10:00 до 15:00  

- м. Хмельницький: вул. Кам`янецька, 122, каб. 3. Консультації: понеділок 

- п'ятниця з 09:00 до 13:00 

Фахівці служби зайнятості розповідають переселенцям про стан ринку 

праці, наявні вакансії, послуги служби; інформують про зручні дистанційні 

форми взаємодії з клієнтами (Telegram-канал, Viber-канал, Facebook) та нові 

канали зв’язку для пошуку роботи. 

 

 

*** 

 

07.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/u-litvi-poboyuyutsya-masovogo-pributtya-

ukrayinciv-2335 

У Литві побоюються масового прибуття українців 

Поки що неурядові організації поки що не фіксують збільшення потоків. 

Оскільки російська армія продовжує інтенсивний обстріл міст України, 

волонтери литовських неурядових організацій побоюються зими, що 

наближається, і можливого збільшення потоку українських військових 

біженців, повідомила представниця литовського Червоного Хреста Лука 

Лесаускайте, передає delfi.lt. 

Хоча неурядові організації поки що не фіксують збільшення потоків, 

проте, як зазначає Лесаускайте, масовий наплив українських військових 

біженців до Литви може розпочатися будь-якого дня. 

"Безперечно є стурбованість і працівників, і українців. Ми готуємося як 

шляхом підготовки волонтерів, так і перевірки резервів, закупівлі необхідних 

речей. Щодня ми відстежуємо кількість українців, які приїжджають до Литви, 

але поки цифри не такі високі – в середньому в день приїжджає до ста нових 

людей. Звичайно, ми бачимо, що щодня справді багато вибухів та 

бомбардувань, українці їдуть з Києва та інших областей, щодня чекаємо зі 

стурбованістю, оскільки будь-якого дня може початися масове прибуття 

українців", - сказала Лесаускайте. 

За даними Департаменту міграції, наразі у Литві офіційно зареєстровано 

майже 70 тис. українських військових біженців. Хоча у публічному просторі 

часто кажуть, що більшість із них виїхала, все ж, на думку Л. Лесаускайте, 

більшість із них перебуває у Литві. "Насправді не так, як часто кажуть, що 

більша частина поїхала. Хоча це швидше припущення, але, я думаю, що 

виїхати могли 20 тис., а близько 50 тис. залишаються в Литві", - вважає 

Лесаускайте. 

Представниця Червоного Хреста зазначає, що більшість українців 

успішно інтегрується в Литві, але, за її словами, все ще нерідко звертаються за 

гуманітарною допомогою. "Більшість українців уже працевлаштувалися, це 
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означає, що ситуація не така, як була на початку, коли не вистачало абсолютно 

всього, і одягу, і продуктів, і якихось послуг. Зараз найчастіше звертаються за 

гуманітарними пакетами, засобами гігієни", - сказала Лесаускайте і додала, що 

після початку навчального року все частіше виникає потреба в різному 

канцелярському приладді. 

"Мами нерідко звертаються за різним канцелярським приладдям. І за 

іншими різними товарами, пов'язаними з дітьми – це дитячі стільчики, 

коляски. Є й діти, які приїхали взимку і за рік підросли, тому їм потрібний 

новий одяг та взуття. Це основні речі, за якими звертаються", - додала вона. 

Також, зазначає представниця Червоного Хреста, відчувається нестача 

зайнятості та уроків литовської мови. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/v-ukrayini-viznavatimut-osvitu-nabutu-u-skolax-

cexiyi-2342 

В Україні визнаватимуть освіту, набуту у школах Чехії 

При поверненні учня назад в Україну школа видаватиме Підтвердження 

про навчання.  

Міністерство освіти, молоді та спорту ЧР у співпраці з Посольством 

України в Чеській Республіці та Міністерством освіти і науки України 

обговорило питання про визнання освіти, яку здобувають українські учні  у 

чеських школах при поверненні в  Україну, повідомляє edu.cz. 

При поверненні учня назад в Україну школа видаватиме Підтвердження 

про навчання. Українські школи визнаватимуть освіту, отриману 

українськими учнями на території Чехії за  чеською системою освіти. 

Єдиний двомовний бланк Підтвердження про навчання можна скачати за 

цим посиланням. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/aktivisti-vimagayut-vid-vladi-novoyi-zelandiyi-

rozsiriti-pidtrimku-ukrayinskix-bizenciv-2344 

Активісти вимагають від влади Нової Зеландії розширити підтримку 

українських біженців 

Одна з головних проблем біженців – витрати на охорону здоров'я. 

Активісти проукраїнської організації у Новій Зеландії вимагають від 

місцевої влади суттєво розширити фінансову та медичну підтримку біженців, 

передає радіо RNZ . 
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За словами представника Mahi for Ukraine ("Дія для України"), допомоги 

від влади не вистачає настільки, що деякі українці вважали за краще 

повернутися на батьківщину. 

"Це вкрай розчаровує", - вважають в організації. 

Співзасновник Mahi for Ukraine Кейт Турська також вказала на те, що 

уряд країни надав квоту на прийняття біженців у кількості однієї тисячі осіб. 

Стільки, за її словами, було випущено віз. 

Зазначається, що спеціальні дворічні візи для українських біженців 

більше схожі на робочу, ніж гуманітарну візу, при цьому процес не 

супроводжується "всебічною підтримкою". 

 

*** 

 

08.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/superyaxtu-rosiiskogo-oligarxa-proponuyut-

vikoristovuvati-yak-gotel-dlya-ukrayinskix-bizenciv-2345 

Суперяхту російського олігарха пропонують використовувати як 

готель для українських біженців 

24-метрове судно Amore Vero було заарештовано французькою владою в 

березні і утримується в порту Ла-Сьота, на схід від міста Марсель. 

Суперяхту російського олігарха пропонують використовувати як готель 

для українських біженців 

Петиція на change.org, яка закликає перетворити на готель для 

українських біженців заарештовану супер'яхту російського нафтового 

магната, зібрала майже 30 000 підписів. 

24-метрове судно Amore Vero було заарештовано французькою владою в 

березні і утримується в порту Ла-Сьота, на схід від міста Марсель на 

південному узбережжі Франції. 

"Я злий", - сказав Bloomberg автор петиції Філіп Бонно. Як повідомляє 

Bloomberg, Бонно, 80-річний інженер на пенсії, може спостерігати за яхтою зі 

свого будинку. "Немає сенсу їй простоювати там, коли її можна 

використовувати", - додав він. 

Петиція зараз зібрала вже 28 875 підписів. 

Власник Amore Vero публічно невідомий, але вважається, що він тісно 

пов'язаний з Ігорем Сечіним, виконавчим директором російського нафтового 

гіганта ПАТ "Роснефть". 

Сєчін потрапив під санкції уряду США у 2014 році після анексії Криму 

Росією. Після вторгнення Росії в Україну в лютому Сечин був одним із перших 

росіян, які знову потрапили під санкції. 

Сєчін заперечує, що володіє цією яхтою, але французькі митники заявили 

в березні, що він був ідентифікований як основний акціонер компанії, якій 

належить Amore Vero. 

Яхта знаходиться у Ла-Сьота з січня, де проходила ремонт. 
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Петиція не має юридичної сили, але Бонно не перший, хто пропонує 

віддати заарештовані гроші та активи українському народові. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/u-nimeccini-zrosla-kilkist-napadiv-na-budinki-

de-meskayut-bizenci-2356 

У Німеччині зросла кількість нападів на будинки, де мешкають 

біженці 

За перші три квартали цього року в країні поліція зафіксувала загалом 65 

нападів на будинки біженців. 

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, у Німеччині 

вперше за кілька років зросла кількість нападів на домівки біженців. Крім того, 

у Нижній Саксонії чоловік відкрив стрілянину в місцевій установі, повідомляє 

Die Zeit. 

За перші три квартали цього року в країні поліція зафіксувала загалом 65 

нападів на будинки біженців. Тоді як за весь 2021 рік всього в країні влада 

зафіксувала 70 нападів. 

Втім, наразі випадків насильства ще не так багато, як було у 2015 році, 

проте тенденція посилюється. Так, у 2015 році зареєстрували загалом 1047 

нападів. Після цього кількість нападів з кожним роком зменшувалась. 

Нині у Німеччині щодня відбувається не менше двох нападів на біженців. 

Майже кожен п'ятий випадок — напад на людину, крім того, пошкоджують 

майно. У період із січня по вересень 2022 року 711 людей зазнали нападу, 

будучи поза своїм домом. До кінця року випадків може стати ще більше, 

вважають у міністерстві. 

Влада Нижньої Саксонії повідомила про те, що нещодавно поліція 

зафіксувала новий випадок нападу на будинок біженців. Імовірно, чоловік 

обстріляв притулок для біженців із України з пістолета. Поліція Ганновера 

звинувачує 34-річного чоловіка. За даними поліції, злочин стався 28 жовтня у 

Зенді, але повідомили про нього лише через чотири дні. 

За даними поліції, ніхто не постраждав. У п'ятницю правоохоронці 

провели обшук у квартирі підозрюваного. В результаті поліція виявила зброю, 

її конфіскували. Наразі підозрюваний перебуває під слідством. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/u-centri-pragi-ukrayinci-mozut-otrimati-

bezkostovni-konsultaciyi-z-pracevlastuvannya-u-cexiyi-2358 
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У центрі Праги українці можуть отримати безкоштовні 

консультації з працевлаштування у Чехії 

Крім того, є можливість віддаленої онлайн-консультації. 

Волонтери проекту DoPrace.org допомагають українським біженцям 

знайти роботу у Чехії. Безкоштовні персональні консультації проводяться у 

стінах центру «Mriya_UA» на Вацлавській площі у самому центрі Праги 

(Václavské náměstí 62), повідомляє vinegret.cz. 

Записатися на прийом на конкретний день і час можна по цьому 

посиланні. Консультація повністю безкоштовна. Графік роботи: вівторок-

п'ятниця з 17:00 до 19:00, субота – з 10:00 до 12:00. 

«На особистій консультації ми розповімо, де знайти роботу, яка підійде 

вам, і які кроки зробити під час працевлаштування, розповімо про основи 

чеського законодавства та як захистити ваші права», - зазначили автори 

проекту. 

Крім того, є можливість віддаленої онлайн-консультації. Для неї потрібно 

записатися тут. 

Проект також проводить регулярні безкоштовні семінари з пошуку 

роботи та трудових відносин. Протягом півтори години лектор розбирає 

основні моменти, пов'язані з пошуком роботи (окремий акцент робиться на тих 

вакансіях, які не вимагають знання чеської мови) та відповідає на запитання 

групи. 

Розділи семінару: 

 Ринок праці Чехії 

 З чого розпочати пошук роботи 

 Пошук роботи без знання мови 

 Складання резюме 

 Як не потрапити до несумлінних роботодавців 

 Пошук роботи на неповний день 

 Нострифікація диплома 

Дізнатися найближчі дати семінарів та записатися на них можна за цим 

посиланням (семінари проходять за іншою адресою – Krakovská 1695/21). 

 

*** 

 

09.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/ukrayinskix-bizenciv-zaselyayut-do-elitnogo-

gotelyu-u-centri-vidnya-2377 

Українських біженців заселяють до елітного готелю у центрі Відня 

У Hotel de France в центрі міста, який є зараз порожнім, планують 

розмістити жінок і дітей. 

Українських біженців заселяють до елітного готелю у центрі Відня 

Ситуація із розміщенням українських біженців в Австрії погіршується. 

Але поки інші федеральні землі сперечаються про те, чи слід розміщувати 



67 
 

мігрантів у наметах чи контейнерах, столиця дотримується іншого підходу та 

надає колишній розкішний готель для переселенців із України. У Hotel de 

France в центрі міста, який зараз порожній, планують розмістити жінок і дітей, 

пише Kronen Zeitung. 

Нині у Відні проживає 25 921 українець, але лише невелика частина з них 

мешкає у наданому державою чи муніципалітетом житлі. 

За даними місцевого МВС, 80 відсотків біженців проживають у 

приватних квартирах чи будинках. Але ситуація з приватною житлоплощею 

також стає дедалі критичнішою через зростання цін. 

Під патронажем CEO Lifebrain Міхаеля Гавела та його асоціації «Wir hilft 

Schnell» у співпраці з приватним фондом ATLAN, власником власності, та 

Arbeiter-Samariterbund у новому будинку для біженців будуть розміщені до 

350 жінок та дітей. 

80 людей уже переїхали до нових кімнат за останні кілька днів. 

Зазначається, що договір користування укладено на дев'ять місяців із 

можливістю продовження на три місяці. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/ukrayinski-bizenci-u-bolgariyi-prodovzuyut-

protestuvati-proti-viselennya-z-goteliv-2372 

Українські біженці у Болгарії продовжують протестувати проти 

виселення з готелів 

Завтра українські біженці у Банско вийдуть на акцію протесту. 

Завтра українські біженці у болгарському Банско вийдуть на акцію 

протесту. Як повідомляють місцеві ЗМІ, вони не хочуть залишати готелі, де 

розміщені. 

Протестна акція відбудеться об 11:00 на центральній площі біля будівлі 

муніципалітету. 

Протестувальники представили меру повідомлення про те, що у ній 

візьмуть участь від 50 до 100 осіб. 

«Ми хочемо переглянути рішення про примусове переселення 

українських біженців, розміщених у готелях, на державні бази без належних 

умов, опалення, доступу до освіти та охорони здоров'я, інфраструктури та 

належного забезпечення життя жінок, дітей, пенсіонерів та інвалідів. Просимо 

продовжувати фінансувати готельєрів, які дали притулок українським 

біженцям», — йдеться в їхньому листі меру. 

Рішення про переміщення українських біженців на державні бази раніше 

ухвалив тимчасовий уряд Болгарії. Воно було вкрай негативно сприйняте 

українцями – вже у кількох містах відбулися акції протесту. 

 

*** 
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10.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/ukrayinski-bizenci-viidut-na-akciyu-protestu-u-

bolgarskii-varni-2384 

Українські біженці вийдуть на акцію протесту у болгарській Варні 

Причина – рішення уряду до 15 листопада переселити всіх тих, хто 

отримав притулок у Болгарії, із приватних готелів на узбережжі до державних 

баз відпочинку усередині країни. 

Громадяни України сьогодні протестують у болгарській Варні. Причина 

– рішення уряду до 15 листопада переселити всіх тих, хто отримав притулок у 

цій країні, із приватних готелів на узбережжі до державних баз відпочинку 

усередині країни. Невдоволення українці висловлять о 14:00 на площі 

Незалежності, повідомляють болгарські ЗМІ. 

Українці не хочуть міняти місце проживання, оскільки багато хто 

влаштувався на старому місці – знайшли роботу, влаштували дітей до шкіл. 

Крім того, викликають питання умови проживання на держбазах. 

Мирні акції протесту українських біженців також відбудуться на 

Сонячному березі, у Банську та Кранєві, де вони заплановані з 10:00 до 14:00. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://suspilne.media/311344-perevirka-misc-prozivanna-pereselenciv-na-

rivnensini-socservissluzba-povidomila-persi-rezultati/ 

Перевірка місць проживання переселенців на Рівненщині: 

Соцсервісслужба повідомила перші результати 

На Рівненщині розпочали перевіряти переселенців за місцем проживання. 

Про це 7 листопада повідомила пресслужбі Соціальної сервісної служби 

області у Facebook. Моніторинг впровадили для того, щоб з'ясувати, чи 

продовжувати таким людям соцвиплати. 

Перевірку переселенців за місцем фактичного проживання проводять 

фахівці обласної соцсервісслужби. Розпочали з Рівного і станом на 7 

листопада вони відвідали три із восьми місць компактного проживання 

тимчасово переміщених людей. 

Моніторинг показав, що з 211 людей 98 не проживають за вказаними 

адресами. 

"Внутрішньо переміщеним особам, які змінили своє місце проживання, 

необхідно протягом десяти календарних днів звернутися до органу соцзахисту 

чи ЦНАПу і вказати актуальну адресу. У іншому випадку орган соціального 

захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на 

проживання", — зазначено в повідомленні. 
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Фактичне місце перебування переселенців перевіряють на виконання 

урядової постанови "Про внесення змін до Порядку надання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам". Таким чином з'ясовують, чи 

продовжувати таким людям соціальні виплати. 

За даними ОВА, станом на кінець жовтня в області було зареєстровано 

майже 40 тисяч переселенців. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://suspilne.media/312600-pritulok-u-krivomu-rozi-oblastovanij-z-ofisu-

prijnav-ponad-300-pereselenciv/ 

Притулок у Кривому Розі, облаштований з офісу, прийняв понад 300 

переселенців 

У Кривому Розі тимчасовий притулок, який облаштували волонтери, 

прийняв понад триста людей, які втратили житло. Про це Суспільному 

повідомив представник благодійного фонду «Громадське здоров’я», який 

займався організацією притулку, Олександр Лі. 

За його словами, офісні приміщення обладнали під житлові пів року тому, 

одночасно у притулку може перебувати 24 людини. 

Перебування – безкоштовне, термін – необмежений. 

У кімнатах – від трьох до п’яти двоповерхових ліжок. За потреби на 

допомогу переселенцям залучають медиків та психологів, а тим, хто прибуває 

в притулок, роблять тести на коронавірус, ВІЛ та туберкульоз. Приміщення 

підготували до зими. 

"Якщо припиниться електропостачання, маємо запасний генератор, який 

зможе недовго тримати світло, дизельний генератор. Зараз плануємо закупити 

інвектори та акумулятори, бо вночі генератор не може працювати, то щоб 

світло максимально було, щоб зарядити мобільний тощо", – говорить 

волонтер. 

"Житла в нас нема". Історії мешканців притулку 

Наталя, яка мешкає в притулку майже пів року, – із Зеленодольська. Каже: 

з рідного міста виїхала в травні, після активних обстрілів російськими 

військами. Нині її житло зруйноване. 

"Якщо зараз кінець усього цього буде, ми просто залишимося із дітьми на 

вулиці, житла в нас нема. Зять у нас йде як сирота, от, з притулку і щоб йому 

десь узяти десь житло – ми не знаємо куди звернутися", – розказала жінка. 

Валерій – із Запоріжжя, живе у притулку з початку літа. Зараз намагається 

працевлаштуватися, хоче перевезти до Кривого Рогу рідних. 

"Бомбили. На той час лікувався у лікарні, почалася евакуація, дітей у 

Львів відвезли, дорослі – хто залишився, кого по різних містах розвезли, нас 

сюди от... З братом спілкуюся, обстановка там, каже, погана. Я от думаю, як 

би їх вмовити, щоб сюди їхали", – говорить чоловік. 
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Оренда приміщення, де розташований притулок, триватиме ще три 

місяці, потім її планують продовжити. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://suspilne.media/311438-na-kirovogradsini-700-rodin-pereselenciv-

otrimali-produktovi-nabori/ 

На Кіровоградщині 700 родин переселенців отримали продуктові 

набори 

Сімсот родин переселенців, які оселились на Кіровоградщині, отримали 

продуктові набори. Гуманітарну допомогу привезли дві громадські 

організації. Що отримали люди і що їм вдалось пережити, розповіли 

Суспільному. 

У черзі на реєстрацію за отриманням продуктових наборів у 

Кропивницькому стояла 72-річна Любов Посохова з Донецької області. 

Згадуючи дім, жінка плакала. 

"Я з Бахмута Донецької області. Місто зруйноване на 90 відсотків. 

Повертатися немає куди. У наш п'ятиповерховий будинок влучили два 

снаряди. Я не знаю, що залишилось від мого житла, зв’язку немає. Живу на 

квартирі, плачу три тисячі, плюс комунальні послуги". 

У черзі стояли Людмила і Віктор Ларіонови. Двічі переселенці. У квітні 

тікали від війни з Харківщини. У 2014 покинули дім у Горлівці Донецької 

області. 

"Мені сказали, краще не вертайся, бо ти "бандера", "укрофашист" і вже є 

у розстрільних списках, – говорить Віктор Ларіонов. – Нині для мене 

найголовнішим є перемога і повернення додому". 

Отримати гуманітарну допомогу прийшла з онуком Світлана Грідіна. "Я 

з міста Олешки Херсонської області, це поряд з Антонівським мостом. Я, мої 

чоловік, донька та онук приїхали у Кропивницький 4 травня. Самі вибирались, 

було дуже важко. І під снарядами стояли, і в полі ночували". 

Пів тисячі продуктових наборів підготувала для переселенців громадська 

організація "ВПО України", говорить її співзасновник Сергій Козир. 

"Ми працюємо з 24 лютого, створили цю громадську організацію на базі 

благодійного фонду "За Луганщину". Наше основне завдання – це допомога не 

тільки переселенцям України, а й усім людям, які постраждали від війни". 

Дві сотні наборів – від громадської організації "Мирне місто". 

"Організацію створили після початку повномасштабного російського 

вторгнення, – сказав співзасновник Олег Вітюгов. – Наша діяльність 

спрямована на допомогу в першу чергу силам оборони – ЗСУ, нацполіції, 

нацгвардії. Другий напрямок нашої роботи – гуманітарний, для цивільного 

населення". 
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За словами співорганізаторів акції, роздавати продуктові набори 

переселенцям в області планують щомісяця. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://suspilne.media/311454-zitlo-dla-pereselenciv-u-cerkasah-

pereobladnuut-ditsadok/ 

Житло для переселенців: у Черкасах переобладнують дитсадок 

У Черкасах дитсадок, який не працює, перебудовують під житло для 

переселенців. У ньому облаштують 24 квартири. Загалом приміщення буде 

розраховане на 120 людей. 

Із місцевого бюджету на ці потреби спрямували 18 мільйонів гривень, 

розповів Суспільному директор департаменту освіти та гуманітарної політики 

Богдан Бєлов. 

Нині роботи в приміщенні дитсадка продовжуються. Будівельники 

оббивають стару фарбу, аби розпочати тинькувати стіни, розповів робітник 

Едуард Поліщук. 

"Часом оббивається добре, а де важче, то на це йде день. Інші робітники 

будуть штукатурити, шпаклювати, облагороджувати кімнати", — пояснив 

працівник. 

Приміщення дитсадка не використовували понад 20 років. Робітники 

демонтували старі вікна та двері, нині прокладають каналізаційні труби. 

Перепланували кімнати та встановили додаткові перегородки. У майбутніх 

квартирах буде спальня, кухня та ванна кімната, встановлять кондиціонери, 

розповів робітник Олександр. Нині оновлюють систему електропостачання. 

"На кімнату буде одне освітлення та вимикач, ось спальня також вже 

готова. Дротів тут не було, все було вирвано, ми закладаємо нову проводку", 

— пояснив Олександр. 

Будівля перебуває на балансі черкаського департаменту освіти та 

гуманітарної політики. Його очільник Богдан Бєлов розповів: ремонтувати 

дитсадок розпочали у вересні. Завершити планують до кінця 2022 року, після 

чого здадуть в експлуатацію. 

 

"Коли приїхали внутрішньо переміщені люди, то виникла ідея, аби всі 

садочки, які не працюють, переробити під тимчасове житло для переселенців. 

Цей садочок є першим у нашому великому проєкті", — пояснив Богдан Бєлов. 

Кожна сім’я матиме комфортабельну квартиру, користуватися вигодами 

зможе безоплатно, повідомив керівник департаменту. 

"Ми сподіваємося, що це буде тимчасово, що скоро закінчиться війна, ми 

переможемо, і люди повернуться до себе в домівку. А потім це житло буде 

використовуватися з іншою метою: для вчителів, молодих вчителів, для 

працівників галузей культури та спорту", — розповів Богдан Бєлов. 
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За його словами, нині в Черкасах є ще три покинуті дитсадки, які надалі 

теж слугуватимуть житлом для переселенців. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://suspilne.media/312360-zmozut-ziti-ponad-70-ludej-u-vinnici-

zaversili-remont-v-gurtozitku-dla-vpo/ 

Зможуть жити понад 70 людей: у Вінниці завершили ремонт в 

гуртожитку для ВПО 

У Вінниці завершили ремонт другого поверху в гуртожитку центру 

професійно-технічної освіти №1, де мешкають ВПО. Вартість проєкту понад 

три мільйони гривень. Гроші отримали завдяки співпраці з міжнародними 

партнерами. Про це Суспільному розповів установи Валерій Дяків. 

Ремонт на другому поверсі гуртожитку розпочали в серпні. З 25 лютого 

тут прийняли майже 19 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Нині залишилось 

160. Аби надати їм прихисток, навіть, навчальний процес зкорегували, 

розповів директор закладу Валерій Дяків: 

"Вони проживають на місцях, де мають жити студенти. Навчальний 

процес триває. Теорію викладаємо дистанційно, практичну в лабораторіях. Ті 

приміщення, де мають жити учні, ми їх вивільнимо, людей переселимо у 

відремонтовані. І збільшимо кількість дітей на офлайн навчання”, — пояснив 

Валерій Дяків. 

Відремонтовано 18 кімнат. Сюди мають переселити 72 людини. Роботи 

виконувала релокована з Краматорська фірма-підрядник. 

Найбільша складність за словами директора фірми, пошук матеріалів. 

Більшість партнерів-виробників, з якими працювали або в окупації, або 

зруйновані війною. Відтак, ремонт тримав майже три місяці. 

"Знімалася штукатурка, підлога, зносилися міжкімнатні перегородки. 

Потім ремонт”, — розповів директор фірми-підрядника Олександр Сіроженко. 

Працювали 20 майстрів. Це і місцеві, і ті хто переїхав із Краматорська. 

Замовником робіт є французька благодійна організація "ACTED". 

Загальний кошторис — понад три мільйони гривень. Як зазначила керівниця 

вінницького офісу “ACTED” Олена Гончар, цей проєкт є одним з найбільш 

витратних, з тих, які вони реалізовували. 

"Забезпечили комфортні умови від нуля. Все зроблено якісно. Дяка 

майстрам за роботу”. Плануємо допомогти з технікою", — розповіла Олена 

Гончар. 

З початку повномасштабного вторгнення у Вінниці залишилося майже 46 

тисяч переселенців. Третина з них пройшла саме через цей заклад. Саме тому 

його і обрали для ремонту, розповів Вінницький міський голова Сергій 

Моргунов. 
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У відремонтовану кімнату з родиною має переїхати Ніна Ходань. Жінка 

разом із дітьми евакуювалась із Миколаївщини 16 березня. Перші місяці, каже, 

звикали до тиші. 

"Ми лише виїхали і все розбомбили. Головне аби тихо було”, — розповіла 

Ніна Ходань. 

До відремонтованих кімнат людей переселять, щойно завезуть меблі. Тоді 

візьмуться за ремонт 6-го поверху. Там теж мешкають внутрішньо переміщені 

особи. Зараз шукають хто візьме на себе фінансування робіт. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://suspilne.media/312144-u-cotiroh-cerkaskih-skolah-gotovi-prijnati-

na-prozivanna-pereselenciv/ 

У чотирьох черкаських школах готові прийняти на проживання 

переселенців 

Чотири черкаські школи готові прийняти близько двох тисяч 

переселенців у межах обов’язкової евакуації з регіонів. Для цього вже 

підготували все необхідне: матраци, розкладні ліжка, ковдри, засоби гігієни. 

Про це розповіла Суспільному заступниця міського голови Анастасія Чубіна. 

В одній зі шкіл із класу винесли парти та звільнили шафи від речей, аби 

переселенці могли повісити одяг чи поставити свої речі. 

За словами директора школи Віталія Мельника, розмістити зможуть від 

восьми до десяти людей. 

"У нашій школі ми можемо надати тільки 20 класних кімнат. У нас є 25, 

але п'ять класних кімнат є спеціалізованими: фізичний, хімічний, ми звідти їх 

перемістити не можемо", — пояснив директор. 

У класах встановлять розкладні ліжка, які отримали від обласної 

військової адміністрації, розповіла заступниця директора з господарчої 

частини Галина Панасенко. 

"Розкладачки дуже зручні. Ламелі для того, щоб не прогиналося, і 

матраци", — пояснила пані Галина. 

 

Нині мають усе необхідне, щоб розмістити в навчальних кімнатах близько 

двох сотень людей. За словами Галини Панасенко, гуманітарну допомогу поки 

зберігають у спортзалі, видаватимуть евакуйованим, коли вони приїдуть: 

"Як гуманітарну допомогу ми отримали матраци та ковдри для тимчасово 

переміщених. Тепленькі, подвійні". 

За словами директора, приймати переселенців готові: 

"У нашій школі працюють всі туалети, біля спортивного залу є дві душові 

кімнаті, які забезпечені гарячою і холодною водою, є світло, тепло. Ми готові". 
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За словами заступниці міського голови Анастасії Чубіної, чотири школи 

в місті готові стати тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених 

людей. 

"Ми сподіваємося, що ці школи будуть транзитні, тому що в Черкаси буде 

більший наплив, порівняно з іншими містами. І для того, щоб прийняти всіх, 

зрозуміло, треба буде у порядку якоїсь черги проводити подальшу (евакуацію 

— ред.) в інші райони Черкащини", — пояснила Анастасія Чубіна. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://suspilne.media/314166-u-dnipri-ponad-200-medpracivnikiv-

pereselenciv-pracevlastuvalisa-do-miskih-likuvalnih-zakladiv/ 

У Дніпрі працевлаштувалися понад 200 медпрацівників-переселенців 

У Дніпрі 212 медичних працівників-переселенців працевлашувалися до 

міських закладів первинної медико-санітарної допомоги та у міській лікарні. 

Про це йдеться у пресрелізі міської ради, який отримало Суспільне. 

Один з медиків-переселенців – дитячий анестезіолог Ігор. Він приїхав до 

Дніпра з Маріуполя наприкінці березня. 

"25 лютого я заступив на добове чергування у лікарні Маріуполя і виїхав 

звідти 21 березня. Майже місяць працювали без вихідних. За добу було 60-80 

пацієнтів. Приїхавши до Дніпра, одразу звернувся до однієї з міських лікарень, 

аби влаштуватися на роботу, і мене взяли", — каже Ігор. 

З Лисичанська до Дніпра переїхала медсестра Марина. Вона влашувалась 

на роботу до однії з лікарень міста. 

"Приїхала до Дніпра разом з донькою. До цього тут ніколи не була. У 

місцевій лікарні роблю усе те, що й робила у лікарні Лисичанська", – розповіла 

вона. 

 

*** 

 

11.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://suspilne.media/314902-krivij-rig-nadav-prihistok-ponad-75-tisacam-

pereselenciv-ak-zivut-v-odnomu-z-punktiv-timcasovogo-perebuvanna/ 

Кривий Ріг надав прихисток понад 75 тисячам переселенців. Як 

живуть в одному з пунктів тимчасового перебування 

У Кривому Розі — понад 75 тисяч вимушених переселенців, ще 120 тисяч 

пройшли транзитом. Для розміщення внутрішньо переміщених осіб у всіх 

районах міста облаштовано 86 закладів тимчасового перебування, йдеться на 

сайті Криворізької міськради. 
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Директорка одного із пунктів тимчасового розміщення переміщених осіб 

Наталя розповіла: у них обладнано 14 кімнат для перебування 140 людей. 

Наразі у закладі 61 переселенець, з них троє дітей. 

За її словами, заклад обладнаний душовою кімнатою та санвузлом з 

пральною машиною. 

"Приймаємо людей з квітня. Для малечі облаштовано ігрові куточки та 

місця для малювання й читання. Також є приміщення з зоною Wi-Fi, що 

використовуються для навчання школярів", — каже жінка. 

Окрім того, є облаштоване тимчасове укриття на випадок повітряної 

тривоги. 

Жителька села Гаврилівка. що на Херсонщині, Любов Іванівна говорить: 

за свої 74 роки не бачила такої підтримки як тут. Запевняє, у закладі до 

переселенців ставляться із щирою увагою та теплотою. 

 

*** 

 

 
 
Регіональні 

 

10.11.2022 

«KharkivToday» 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/meshkantsyam-zvilnenoyi-kharkivshchyny-

znovu-proponuyut-zymuvaty-na-zakhodi-ukrayiny 

Мешканцям звільненої Харківщини знову пропонують зимувати на заході 

України 

Багато деокупованих населених пунктів на Харківщині лишаються без 

газу і світла. 

До багатьох населених пунктів не встигнуть повернути газ і світло. Тому 

людям варто подумати про те, щоб виїхати на безпечниі території. 

На Харківщині опалення і газу точно не буде у Вовчанську і найближчих 

селах, оскільки Росія перекрила газопровід. Тепло не всюди буде в Ізюмі. 

Думати про евакуацію треба зараз, а не коли почнуться морози. Відповідну 

інформацію озвучила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій Ірина Верещук в ефірі національних телеканалів. 

"На сьогодні, дійсно, величезна проблематика, щоби забезпечити саме 

населення, яке залишилось на території, а це чимала кількість людей, ви 

знаєте. Ми пропонуємо, всіляко пропонуємо евакуацію, ми розуміємо що, до 

прикладу, в Херсонській області, в Харківській області, не в усіх населених 

пунктах люди зможуть пережити зиму і ми пропонуємо все-таки евакуюватися 

жінкам з дітьми, людям похилого віку і маломобільним. Я нещодавно 

повернулася з Закарпаття, з Івано-Франківщини, куди їздила проінспектувати 

питання, чи можна і наскільки — масштаб, можна привезти туди людей. 
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Зустрілась якраз із людьми з Харківщини, зустрілась із людьми з Херсонщини 

і бачу, що ми маємо потенціал і маємо резерви, щоби люди приїхали і 

перезимували в більш безпечному регіоні", — розповіла вона. 

За словами Верещук, йдеться про розміщення людей не лише у 

модульних містечках, які уже заповнені, а про будівництво нових поки що не 

йдеться.  

"Модульних містечок недостатньо. Якщо їх зараз побудовано 25, то це 

лише, до прикладу, 5000 — 7000 людей, які проживають там. Модульні 

містечка не встигнуть забезпечити таку кількість людей, які потребують, і ми 

розраховуємо на систему "Прихисток", на систему, коли обласна рада виділяє 

додаткові кошти для стимулювання — прихисти у себе людей і на місця 

компактного проживання. У нас місць компактного проживання уже 5670 і 

вони збільшуються. Наші обласні військові адміністрації збільшили резерви і 

зробили так, що ми можемо прийняти на зиму близько 400 000 людей, якщо 

це буде потрібно", — пояснила міністр. 

Про які місця для евакуйованих говорить Верещук, не зрозуміло. 

Можливо, це гуртожитки.   

 

*** 

 

Волинь Online 

https://volynonline.com/opalyuvalnyj-sezon-ekonomiya-elektroenergiyi-ta-

pereselenczi-u-volynskij-ova-doluchylysya-do-uryadovoyi-narady/ 

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН, ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ: У ВОЛИНСЬКІЙ ОВА ДОЛУЧИЛИСЯ ДО УРЯДОВОЇ 

НАРАДИ 

Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко разом з очільниками інших 

областей взяв участь в робочій нараді, яка відбулась під головуванням 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. На порядку денному – питання, 

пов’язані з проходженням опалювального сезону. 

Про це повідомляють на веб-сайті Волинської ОДА. 

«Відтак, в області працюють 96,29 % котелень від загальної кількості. 

Житловий фонд підключений до опалення на 92,8 %. Наразі ще тривають 

завершальні роботи. Установи соціальної сфери Волині опалюються на 95,64 

%. Зазначу, що частково відсутнє теплопостачання в закладах освіти, де 

тривають канікули», – повідомив Юрій Погуляйко. 

Він також додав, що економія електроенергії так само залишається 

головним завданням для всіх споживачів. Так ми допомагаємо енергетикам 

балансувати енергосистему. 

Під час наради також обговорили питання розміщення внутрішньо-

переміщених осіб. 

«Нагадаю, аби допомогти внутрішнім переселенцям із житлом, Уряд 

компенсує комунальні витрати тим, хто безкоштовно розміщує у себе 

вимушено-евакуйованих осіб. Так, у рамках проекту «Прихисток» жителі 
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області прихистили у своїх домівках 19 372 людей, – зазначив начальник 

Волинської ОВА. – Таким чином, з березня по вересень цього року 

домогосподарства області отримали компенсації за рахунок коштів резервного 

фонду державного бюджету на загальну суму 8,3 млн гривень». 

До слова, з 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року сума компенсації 

на витрати за одну людину становить 900 гривень в місяць. 

Окрім того, 8,1 млн гривень компенсували з держбюджету на оплату 

комунальних послуг закладів державної та комунальної форм власності 

Волині, у яких проживали переселенці (гуртожитки, освітні установи тощо). 

 

*** 

 

8.11.2022 

Zhitomir.INFO 

https://www.zhitomir.info/news_210657.html 

З початку війни пів тисячі переселенців знайшли роботу в 

Житомирській області: найбільше - у сфері торгівлі 

За період з 24 лютого по 31 жовтня підрозділи Житомирської обласної 

служби зайнятості допомогли працевлаштуватися 511 українцям, які втекли 

від війни з районів проведення бойових дій. Більшість переміщених 

співвітчизників поповнили підприємства переробної промисловості, а також 

заклади сфери торгівлі, підприємства сільського господарства, установи 

адміністративного обслуговування й охорони здоров’я. 

Про це 7 листопада повідомила пресслужба Житомирського обласного 

центру зайнятості. 

«Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштував 

Житомирський центр зайнятості – 168 осіб, Новоград-Волинський – 97 осіб, 

Андрушівська районна філія – 40 осіб, Коростенський центр зайнятості – 35, 

Хорошівська філія – 21, Брусилівська – 20 осіб. Серед влаштованих на 

Житомирщині – 205 продавців, 84 менеджери, 68 керівних працівників 

(директорів відділень, начальників цехів, служб та відділів), 53 бухгалтери, 52 

касири, 44 водії, 40 кухарів, 40 медсестер, 33 інженери, 30 укладальників-

пакувальників, 19 економістів, 17 слюсарів-ремонтників та ін. Окрім 

поширених і затребуваних професій, приїжджі українці змогли влаштуватись 

також аудитором, редактором, майстрами-художниками, державними 

виконавцями, фрезерувальниками, токарями, електромонтерами, екологом, 

хмелярем тощо», - йдеться в повідомленні. 

Загалом від початку розв'язаної росією повномасштабної війни, до 

служби зайнятості на Житомирщині звернулись 1785 вимушено переміщених 

осіб, близько третини з яких з часом припинили реєстрацію з різних причин, 

здебільшого – у зв’язку зі зміною місця проживання: поверненням додому, 

переїздом в іншу місцевість чи виїздом за кордон. 

На сьогодні продовжують отримувати послуги, пов’язані з 

працевлаштуванням, 603 переміщені українці. Найбільше їх зареєстровано у 
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Житомирському, Коростенському, Баранівському, Андрушівському, 

Брусилівському та Бердичівському підрозділах служби зайнятості. 

 

*** 

 

10.11.2022 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» 

https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10112351-direktorci-agenciji-na-

poltavschini-povidomleno-pro-pidozru-u-privlasnenni-gumanitarnoji-

dopomogi.html 

Директорці агенції на Полтавщині повідомили про підозру у 

привласненні гуманітарної допомоги 

Вартість привласненої в умовах воєнного стану гуманітарної допомоги 

складає понад 200 тисяч грн Слідчим управлінням поліції Полтавщини, за 

оперативного супроводу відділу захисту інтересів суспільства і держави 

обласного управління поліції та процесуального керівництва Полтавської 

обласної прокуратури, задокументовано факт привласнення гуманітарної 

допомоги, наданої волонтерами іноземної фундації. 

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області. 

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури зазначає, що директорці 

однієї з агенцій Полтавщини повідомлено про підозру у привласненні чужого 

майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене в умовах 

воєнного стану, а також підробленні офіційного документа, що видається 

установою, та використанні завідомо підробленого офіційного документа (ч. 4 

ст. 191,  ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України). 

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, 

директорку підозрюють у приховуванні від уповноважених осіб Полтавської 

обласної військової адміністрації факту отримання від волонтерів 

гуманітарного вантажу для вимушених переселенців з Сумської та 

Харківської областей. Вартість привласненої гуманітарної допомоги складає 

понад 200 тис. гривень. 

— Аби приховати протиправні дії з майном, жінка підробила акти видачі 

гуманітарної допомоги. Серед товарів, прихованих від обліку: медичне 

обладнання, продукти, харчування та одяг для дітей, взуття, постільна білизна, 

засоби гігієни, електронні засоби для вимірювання тиску тощо. Фігурантці 

повідомлено про підозру у привласненні ввіреного майна, вчиненому в умовах 

воєнного стану, а також у підробленні офіційного документа та його 

використанні. До суду скеровано клопотання щодо обрання їй запобіжного 

заходу, — зауважив полковник поліції. 

Пресслужба прокуратури уточнює, що надалі жінка розпорядилася 

товарами на власний розсуд та з метою приховування протиправної діяльності 

підробила акт видачі гуманітарної допомоги одній із військових частин. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі до суду 

направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. 
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Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 

ст.191 та ч. 1, 4 ст.358 Кримінального кодексу України, здійснюється 

Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області. 

 

*** 

 

10.11.2022 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» 

https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10112336-jakij-serednij-rozmir-

subsidij-ta-pilg-na-oplatu-zhitlovo-komunalnih-poslug-na-

kremenchuchchini.html 

Який середній розмір субсидій та пільг на оплату житлово-

комунальних послуг на Кременчуччині 

У Кременчуцькому районі на обліку перебуває понад 17 тисяч 

переселенців Кременчуцьке районне управління соціального захисту 

населення протягом жовтня продовжувало призначення та виплати житлових 

субсидій, пільг і державних допомог. 

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника 

Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко. 

За його словами за минулий місяць управління зробило виплати понад 21 

тисячі громадян на загальну суму 26,3 млн грн. 

Зокрема, понад 5 тисячам осіб виплачені майже 3 млн грн в якості пільг 

на оплату житлово-комунальних послуг, 9,5 тисячам сімей виплачені житлові 

субсидії на загальну суму майже 7 млн грн та 7 тисячам осіб виплачені різні 

державні допомоги на 16,5 млн грн. 

Артем Даценко зазначив, що середній розмір житлової субсидії у жовтні 

становив 725 грн, а середній розмір пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг – 550 грн. 

Станом на 31 жовтня Кременчуцьким районним управлінням соціального 

захисту населення взято на облік понад 17 тисяч внутрішньо переміщених осіб 

(без врахування Кременчука і Горішніх плавнів). З них 11585 призначені 

державні допомоги на проживання. 

 

*** 

 

08.11.2022 

«Карпатський об’єктив» 

http://life.ko.net.ua/?p=138568 

Голова Закарпатської облради шукає варіанти для розселення нової 

хвилі переселенців 

Про це учора йшлося під час робочої зустрічі очільника Закарпатської 

облради із головою селища Ясіня Андрієм Делятинчуком. 

Посадовці зазначають: є висока ймовірність того, що із наближенням 

холодів жителі українських міст і сіл, що потерпають від жахіть війни, та які 
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до останнього не наважувалися покинути рідні оселі, врешті вирішать шукати 

теплого і безпечного місця для проживання. Тож, наша область має бути 

готовою до нової хвилі переселенців. 

Голова облради також наголошує, що збереження життя і здоров’я людей 

– пріоритетне. «Ми повинні подбати заздалегідь, аби у разі потреби бути 

готовими забезпечити розміщення і належне проживання у нашій області 

вимушених переселенців. Нині із селищним головою ми обговорили 

можливості щодо розміщення людей на території громади та окреслили 

алгоритм спільних дій. Одним із таких об’єктів, де буде змога прихистити 

переселенців у Ясіня – новозбудована школа мистецтв», – зазначив 

Володимир Чубірко. Він додав, що обласна рада постійно підтримує громади, 

у яких знайшли тимчасовий притулок ВПО. Зокрема різноманітною 

гуманітарною допомогою, доставку якої організовано крайовим парламентом. 

Нині на її території працює карета швидкої допомоги, яку передали від 

партнерів Чеського Краю Височіна. Володимир Чубірко пообіцяв голові 

громади для покращення міжнародної співпраці знайти для Ясіня місто-

побратим у Чеській Республіці. 

Голова Ясінянської ТГ А. Делятинчук розповів, що на сьогодні у громаді 

проживає 2300 переселенців, 51 людина харчується у волонтерській їдальні, у 

будинку культури працює штаб видачі гуманітарної допомоги, де охочі 

можуть отримати продуктові набори, одяг та різні потрібні речі. Зараз є 

співпраця із міжнародними організаціями, які планують забезпечити теплим 

одягом та засобами для комфортної зимівлі наших співгромадян. 

Підсумовуючи зустріч, Володимир Чубірко висловив слушну ініціативу, 

з якою планує невідкладно звернутися до очільника військової адміністрації 

Віктора Микити та профільного департаменту про те, щоб перенести навчання 

закарпатських школярів у січні-лютому, а продовжити у червні-липні 

наступного року. Відтак у приміщеннях шкіл можна буде тимчасово 

розмістити вимушених переселенців та надати їм необхідні умови для 

проживання. 

 

*** 

 

11.11.2022 

«Карпатський об’єктив» 

http://life.ko.net.ua/?p=138820 

Закарпаття отримало 15 обігрівачів для центрів розміщення ВПО 

Умежах проєкту ПРООН та Євросоюзу «Мери за економічне зростання» 

закарпатські центри розміщення вимушених переселенців отримали 15 

обігрівачів. 

Заступник голови ОВА Олександр Пацкан разом із регіональною 

координаторкою Програми в області Есмою Умеровою передали 2 апарати в 

шелтери Баранинської громади на Ужгородщині. 
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Ще 13 обігрівачів розподілять в осередки Ставненської, 

Великолучківської та Синевирської громад, повідомив Олександр Пацкан. 

«Зараз актуалізувалася потреба в такій техніці для центрів, де 

проживають вимушені переселенці. Це дуже важливо для підготовки 

осередків до холодної пори року, тож дякуємо нашим партнерам за системну 

підтримку», – наголосив заступник очільника Закарпаття. 

Раніше ПРООН надала Баранинській, Синевирській і Ставненській 

громадам 60 ліжок з матрацами й комплектами постільної білизни для 

вимушено переміщених осіб. Надалі шелтери також планують забезпечити 

необхідною побутовою технікою. 

 

*** 

 

11.11.2022 

Вежа 

https://vezha.ua/u-vinnytsi-vidbudetsya-dvodennyj-trening-sotsialne-

pidpryyemnytstvo-biznes-mozhlyvosti-dlya-pereselentsiv-ta-ogs/ 

У Вінниці відбудеться дводенний тренінг “Соціальне підприємництво. 

Бізнес-можливості для переселенців та ОГС” 

У вінницькому артпросторі “ПІЧ” 14 та 15 листопада триватиме 

безкоштовний тренінг “Соціальне підприємництво. Бізнес-можливості для 

переселенців та ОГС”. 

Як повідомляє артпростір “ПІЧ”, на захід запрошують переселенців, 

представників громадських організації і благодійних фондів, менеджерів 

соціальних проєктів, які знаходяться у Вінниці, та працюють з вимушеними 

переселенцями. За результатами навчання учасники розроблять 1-сторінковий 

бізнес-план та фінансові розрахунки для запуску соціального бізнесу. 

Тема першого дня: Про соціальне 

– Що таке «Соціальне підприємництво»? 

– Різниця між благодійністю, соціальним підприємництвом і 

звичайним бізнесом 

– Приклади в Україні і світі 

– Розробка ідей соціального бізнесу 

– Бізнес-моделювання з соціальним впливом 

Тема другого дня: Про підприємництво 

– Практична робота з бізнес – моделювання 

– PR та канали комунікації для соціальних підприємств 

– Розрахунок фінансової моделі 

– Юридичні питання роботи соціальних підприємств 

Спікеркою тренінгу буде тренерка та координаторка з розвитку 

соціального підприємництва у Future Development Agency Аліна Бочарнікова. 

Зазначено, що кількість місць обмежена, а пріоритет надаватиметься 

релокованим громадським організаціям та благодійним фондам, які 
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перебувають у Вінниці. Для участі необхідно зареєструватись до 13 листопада 

(23:59) за ЦИМ посиланням. 

Захід триватиме чотири години щодня (з 16:30 до 20:30). Місце 

проведення: мистецький простір “ПІЧ”, що розташований по вулиці 

Сковороди, 25. 

Нагадаємо, у вінницькому артпросторі “ПІЧ” з 7 по 23 листопада триває 

безкоштовний курс у Міжнародній академії соціального підприємництва. 

Проєкт “Міжнародна академія соціального підприємництва” – це інтенсивна 

онлайн та офлайн програма навчання, де кожен може створити власний 

соціальний бізнес з іноземними експертами. 

 

*** 

 

 
Міжнародні та вітчизняні недержавні організації 
 

08.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

prozhivatimut_u_shelterah_kiieva 

Переселенці з Кремінної безкоштовно проживатимуть у шелтерах 

Києва 

Відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі начальника 

Кремінської міської військової адміністрації Олександра Дунця з директором 

Київського благодійного фонду «Синергія заради добробуту» Владиславом 

Ткачовим. 

В рамках укладеного меморандуму мешканцям Кремінської громади – як 

з деокупованих територій, так і тих, хто зараз проживає на підконтрольній 

Україні території, – буде надана можливість безкоштовного проживання у 

шелтерах для ВПО, розташованих у столиці. 

Тимчасові прихистки для переселенців, які надає фонд, мають всі умови 

для комфортного перебування та соціалізації ВПО, є можливість сімейного 

розміщення, є окремі кімнати. 

 

*** 

 

09.11.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

Діти в умовах воєнного часу є найбільш вразливими та потребують 

захисту, — Юрій Денисовець 

08 листопада заступник начальника Житомирської ОВА Юрій 

Денисовець долучився до вручення обладнання для інклюзивно-ресурсних 

центрів області. 
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У заході також взяли участь представник Lumos Foundation на 

національному рівні Ярослав Лагута, координатор форду Lumos Foundation у 

Житомирській області Олександр Янко, директор Департаменту освіти і науки 

ОВА Наталія Осипович, представники інших структурних підрозділів ОВА та 

інклюзивно-ресурсних центрів Житомирської області. 

«Діти в умовах воєнного часу є найбільш вразливими та потребують 

захисту. А діти з особливими освітніми потребами вдвічі складніше 

переносять такі події», — підкреслив Юрій Денисовець. 

Для підтримки дітей Житомирщини у цей непростий час благодійний 

фонд Lumos Foundation закупив сучасне та інтерактивне обладнання вартістю 

майже 1 мільйон гривень. 

«Відсьогодні це корекційно-розвивальне якісне обладнання буде 

допомагати нашим дітям. Хоча війна забирає у них спокій, ми не дозволимо 

позбавити їх дитинства та безпеки! Пишаюся освітянами, зокрема фахівцями 

інклюзивно-ресурсних центрів, які стали осередками психологічної підтримки 

для дітей та їхніх батьків, що змушені були покинути свої домівки через 

війну», — підсумував Юрій Денисовець. 

Так, спільно з представниками фонду було передано 28 наборів для 

кожного інклюзивно-ресурсного центру області відповідно до їх потреб. 

Нагадаємо, що освітні мобільні бригади Житомирщини рухаються далі по 

області. 

Довідково. У 2022 році в Житомирській області проведено навчання для 

82 фахівців інклюзивно–ресурсних центрів з опанування методиками роботи з 

дітьми (в тому числі з особливими освітніми потребами), які отримали 

травматичний досвід з початку агресії російської федерації на території 

України. Саме для цієї категорії дітей, у першу чергу, призначено обладнання, 

закуплене Lumos Foundation. 

Співпраця з Lumos Foundation в області триває з 2017 року у рамках 

реформування системи інтернатних закладів у рамках відповідного 

Меморандуму. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/u-zhytomyri-vnutrishno-peremishhenni-osoby-

otrymaly-gumanitarnu-dopomogu-vid-unicef/ 

У Житомирі внутрішньо переміщенні особи отримали гуманітарну 

допомогу від UNICEF 

За інформацією громадської організації «In Touch Ukraine Foundation», 09 

листопада родини внутрішньо переміщених осіб у Житомирі у дитячій точці 

“СПІЛЬНО” отримували набори з ковдрами, постільною білизною, 

матрацами, подушками та рушниками. 
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Переселенка з Бахмуту Катерина, яка приїхала до Житомира разом із 

двома дітьми, розповідає, що така допомога для них є дуже важливою, адже з 

продуктами харчування проблем немає, а от постіль, подушки, матраци —  це 

те, чого вони наразі потребують. 

Дитяча точка “СПІЛЬНО” у Житомирі працює кожного дня. На локації 

для дітей проводять арттерапевтичні та розвиваючі заняття, майстер-класи, 

влаштовують розваги. Крім того, доступні консультації психолога, лікаря, 

соціального працівника. Такі дитячі точки також функціонують в Олевську, 

Черняхові, Бердичеві, Ємільчине, Ружині та Баранівці. 

Довідково. Дитячі точки “СПІЛЬНО” створені «In Touch Ukraine 

Foundation» у межах реалізації крос-секторального проєкту UNICEF Ukraine. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/293932-ponad-700-

vymusheno-peremishchenykh-simei-u-kryzovomu-stani-otrymaiut-produktovi-ta-

hihiienichni-nabory 

Понад 700 вимушено переміщених сімей у кризовому стані 

отримають продуктові та гігієнічні набори 

За підтримки IPSIA del Trentino ODV, центр реабілітації Джерело у Львові 

закупить та сформує 700 продуктових та 700 гігієнічних наборів для 

внутрішньо переміщених родин з дітьми, які мають труднощі розвитку. 

«Потреба у базових речах в сім’ях переселенців, що виховують дітей з 

інвалідністю, є дуже гострою. Тому Італійська асоціація підтримає родини, які 

тимчасово проживають у західних областях України. Наша мета – підтримати 

700 сімей у кризі продуктовими та гігієнічними наборами», - зазначили у 

Джерелі. 

Зауважимо, уже майже півроку центр Джерело разом з UNICEF Ukraine 

та партнерами надає кризову підтримку сім’ям з дітьми з труднощами 

розвитку, що перебувають у найбільшій кризі у семи областях на заході 

України: Львівській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, 

Закарпатській та Чернівецькій областях. Йдеться про скринінг та оцінку 

потреб кожної дитини та сім’ї, інформування та консультування щодо 

можливості отримати послуги – медичні, освітні та соціальні  за місцем 

тимчасового проживання, надання спеціалізованих послуг, підбір або ремонт 

обладнання тощо. Допомогу вже отримали декілька тисяч родин. 

Нагадаємо, центр Джерело надає реабілітаційні послуги для дітей і молоді 

з інвалідністю та дітей з групи ризику, формує та впроваджує новітні 

стандарти соціальних послуг і є ресурсним центром на регіональному та 

національному рівнях. 



85 
 

За 29 років роботи Джерела, допомогу отримали понад 7500 дітей та 

молоді, віком від кількох тижнів до 45 років. Центр фінансується з 

комунального бюджету міста Львова та за рахунок благодійних надходжень. 

 

*** 

 

10.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3611628-gromadska-organizacia-

na-zakarpatti-za-pidtrimki-ulead-vigrala-grant-na-oblastuvanna-prihistku.html 

Громадська організація на Закарпатті за підтримки U-LEAD виграла 

грант на облаштування прихистку 

Громадська організація з Іршавської громади Закарпаття за допомогою 

експертів Програми «U-LEAD з Європою» підготувала проєктну заявку на 

облаштування прихистку для ВПО, перемогла в конкурсі та отримала грант у 

розмірі близько 800 тисяч гривень. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє U-LEAD. 

Зазначається, що в Іршавській громаді перебуває близько 3 тисяч 

переселенців. Частина з них проживає безоплатно у закладах освіти, решта у 

приватному секторі. Кількість людей, що потребують житла, не зменшується. 

Як розповіла голова громадської організації «Іршавські промені» Віра 

Глушко, в одному з навчальних закладів вирішили облаштувати прихисток. У 

приміщенні треба було зробити ремонт, підключити опалення, провести 

каналізацію та інші комунікації. 

Експерти U-LEAD провели для “Іршавських променів” низку 

консультацій, де обговорювали деталі проєкту та аналізували грантові 

конкурси. 

«З початку повномасштабного вторгнення громади Закарпаття прийняли 

сотні тисяч переселенців. Вони намагаються створити для наших гостей 

комфортні умови проживання. Ми радіємо з того, що маємо можливість 

допомагати громадам залучати додаткові кошти», – сказав керівник 

регіонального офісу U-LEAD Микола Сюсько. 

У жовтні “Іршавські промені” виграли грант та залучили близько 800 

тисяч гривень для проведення ремонтних робіт у приміщенні, в якому згодом 

буде облаштовано прихисток для переселенців та освітньо-мистецький 

простір для членів громади. Там проводитимуть навчальні заходи, майстер-

класи, воркшопи та спільні перегляди фільмів. Партнером проєкту виступила 

Іршавська міська рада, яка готова за бюджетні кошти провести частину робіт. 

«U-LEAD роблять дуже важливу справу. Завдяки їм ми дізналися про 

конкурс проєктів від Програми Карпатського фонду «Запровадження та 

надання соціальних (та супутніх) послуг для внутрішньо переміщених осіб на 

постійній основі» за фінансової підтримки COFRA. Ми багато радилися з 

ними щодо написання проєктної заявки на різних її етапах. Завдяки цій 
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співпраці ми навчаємося та отримуємо нові можливості, які згодом приносять 

свій результат», – зазначає Віра Глушко. 

У майбутньому прихистку зможуть проживати 70 ВПО. Офіційно 

реалізація проєкту стартувала 15 жовтня 2022 року. Відтоді громадська 

організація вже встигла закупити частину обладнання та обговорити початок 

ремонтних робіт. 

«Ми налагодили партнерські відносини з громадськими активістами з 

німецького міста Лінден. Невдовзі з Німеччини в Іршаву надійде вантаж з 

меблями та побутовою технікою, які буде використано для облаштування 

прихистку», – зазначив Глушко. 

Ще в травні поточного року громада отримала пакети екстреної допомоги 

від U-LEAD, зокрема, генератори, баки для води, спальні мішки, каремати, 

ліжка та вовняні ковдри. 

Як повідомлялося, U-LEAD продовжує свою діяльність із 

консультаційної підтримки громад через різноманітні канали комунікації і під 

час війни. Програма також посилила свою активність у частині налагодження 

міжнародних партнерств між українськими громадами та муніципалітетами 

країн ЄС в рамках ініціативи "Мости довіри", що полегшує пряме надання 

гуманітарної допомоги та розширює перспективу подальших взаємовигідних 

проєктів. Окрім того, упродовж квітня-червня 2022 року програма надала 333-

м громадам пакети екстреної допомоги, наповнення яких залежало від потреб 

на місцях. Таким чином, громади, що зазнали руйнувань, отримували 

інструменти для розчищення території і відновлювальних робіт, а також 

освітлювальні прилади. Громади, що прийняли велику кількість переселенців, 

отримали намети, ліжка, спальні мішки та інші засоби для внутрішньо 

переміщених осіб. 

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. 

 

*** 

 

07.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/45360 

БО «100% Життя м. Львів» відкрила новий шелтер для ВПО у Львові 

на 150 місць 

Шелтер включає 19 кімнат, їдальню, медкабінет, дитячу кімнату, душові. 
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Благодійна організація «100% Життя м. Львів» відкрила у Львові новий 

шелтер для внутрішньо переміщених осіб, які евакуювалися із зони бойових 

дій. 

У новому приміщенні площею 700 кв. м зможуть безкоштовно проживати 

150 людей. Тут є 19 кімнат, їдальня, вбиральні. Триває облаштування частини 

кімнат, душових та дитячої кімнати. Кімнати розраховані на 2,4,8,10 осіб, 

також є прохідні кімнати для великих сімей. Оскільки роботи з облаштування 

шелтеру ще тривають, у БО закликають допомогти з ліжками: організатори 

візьмуть у користування односпальні та двоповерхові ліжка. 

«Об’єм та масштаб роботи дуже великий, але тепер ми зможемо приймати 

ще більшу кількість людей, які будуть проживати не в одному великому 

приміщенні. Тут їм буде тепло, комфортно, затишно, ситно. У шелтері зараз 

проживають 20 осіб, яким ми допомогли переїхати зі старого приміщення у 

нове, бо ми не могли залишити людей без місця для проживання. Щиро вдячні 

усім, хто доєднався до допомоги у відкритті шелтеру!», - зазначають у БО. 

Мешканці шелтеру отримають: 

 спальне місце 

 щоденне триразове харчування 

 постільну білизну (з можливістю отримати чистий комплект 

щотижня) 

 доступ до питної води 

 доступ до гарячої води 

 безкоштовний вай-фай 

 засоби особистої гігієни та загального користування 

 кілька разів на тиждень дозвілля для дітей та ігрову зону 

 можливість користуватися технікою (мікрохвильова піч, 

холодильник, пральна машина, праска, прасувальна дошка, 

сушарка для білизни, фен) 

 доступ до медпункту з базовими медикаментами 

 консультація медичної сестри, психолога, юриста 

 скерування на безкоштовний рентген 

 можливість отримати гуманітарну допомогу. 

Як потрапити до шелтеру? 

 звернутися до волонтерів на Головному залізничному вокзалі; 

 зателефонувати – 0676532535. 

Довідково: 

БО «100% Життя» - найбільша пацієнтська організація в Україні. Мережа 

працює з пацієнтами та для пацієнтів, в тому числі представляючи інтереси 

людей, які живуть з ВІЛ, в 25 регіонах України. На Львівщині представлена 

філією - БО «100% Життя м. Львів» 

 

*** 
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11.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/96771-pereselentsi-z-donbasu-otrimujut-groshi-na-

orendu-zhitla-na-zhitomirschini-video 

Переселенці з Донбасу отримують гроші на оренду житла на 

Житомирщині 

Два десятки родин із Донеччини та Луганщини, які змушені були 

покинути свої домівки через війну, отримали гроші на оренду житла на 

Житомирщині. Виплати надав Благодійний фонд "Карітас-Житомир", 

повідомляє "Суспільне". 

На Житомирщині програмою компенсації оренди житла від фонду 

“Карітас” скористалося 39 родин. 

За словами координаторки проєкту Юлії Мельник, було зареєстровано 

151 анкету. Отримали допомогу 20 людей, які евакуювалися з Донецької та 

Луганської областей. 

"Решту осіб ми перенаправили в інакший проєкт, і вони також нині 

реєструються на грошову допомогу для того, щоби допомогти якось 

стабілізувати їхній економічний стан, особливо з настанням холодів", - 

розповідає координаторка проєкту. 

Також у фонді “Карітас-Житомир” переселенці можуть отримати гарячі 

обіди, продукти, воду та тимчасовий прихисток. 

"Ми маємо колективний центр, де можуть проживати люди, які щойно 

приїхали до нашого міста. Це безкоштовне житло на місяць, де власне надаємо 

спектр послуг: харчування, проживання, прання і сушіння. Отримують у нас 

кеш-гранти для оренди житла на три місяці й теж маємо кеш-гранти для 

фінансової допомоги", - говорить директор благодійного фонду "Карітас 

Житомир", отець Олег Лучка. 

У фонді можна отримати впродовж трьох місяців - по 2 тисячі гривень на 

людину. 

 

*** 

 

08.11.2022  

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/my-peredaly-tehniku-do-upravlin-soczialnogo-

zahystu-naselennya-na-chernigivshhyni/ 

Ми передали техніку до управлінь соціального захисту населення на 

Чернігівщині 

Минулого тижня наш благодійний фонд на чолі регіональної 

координаторки Ірини Кулик забезпечив необхідним технічним устаткуванням 

два органи соціального захисту Чернігівської області: Центр надання 

адміністративних послуг Іванівської сільської ради та Сектор соціального 

захисту населення Куликівської селищної ради. Завдяки проєкту «Підтримка 

спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації 
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внутрішньо переміщених осіб», що підтримується Aгентством ООН у справах 

біженців в Україні, ми закупили та передали ноутбуки, МФУ, роутери, жорсткі 

диски, офісні меблі та захисні екрани. 

Органам соцзахисту доводиться справлятися з багатьма викликами: 

працівники/-ці Сектору соціального захисту населення Куликівської селищної 

ради реєстрували внутрішньо переміщених осіб на старій техніці, що 

гальмувало роботу. «Техніка в нас була застаріла й комп’ютерам не вистачало 

потужності працювати з базами. Завдяки новому обладнанню у нас зникли ці 

проблеми й тепер робота проходить значно швидше», ‒ розповіла Оксана 

Парандич, завідувачка Сектору соціального захисту населення Куликівської 

селищної ради. 

Складніше довелося працівникам Центру надання адміністративних 

послуг в Іванівці. За словами Світлана Петренко, начальниці Відділу 

забезпечення діяльності ЦНАП Іванівської сільської ради, після окупації села 

працівники/-ці ЦНАПу залишилися без техніки, меблів та іншого 

устаткування – все було викрадене або потрощене. Попереднє приміщення 

ЦНАПу тепер теж не придатне для роботи, тому Центру довелося переїхати до 

будинку сільської ради. Не зважаючи на скрутні обставини, працівники/-ці 

продовжують працювати з ВПО: видають довідки; проводять перереєстрацію, 

коли люди змінюють місце проживання в межах громади; надають інші 

соціальні послуги та консультації. Передана техніка й устаткування суттєво 

покращить умови праці ЦНАПу та допоможе створити нове робоче місце для 

реєстрації внутрішньо переміщених осіб. 

«Завдяки співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах 

біженців та Благодійної організації «Благодійний фонд «Стабілізейшен 

Суппорт Сервісез» ми обладнали повноцінні та комфортні місця роботи для 

працівників ЦНАПу. Тепер ВПО можуть отримати якісніші адміністративні 

послуги соціального характеру. Враховуючи воєнний стан та проблеми з 

електропостачанням, отримані ноутбуки дозволяють працювати без живлення 

з мережі», ‒ прокоментувала Олена Швидка, голова Іванівської сільської ради. 

 

*** 

 

11.11.2022 

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/zahyst-prav-vnutrishno-peremishhenyh-osib-2022-

rik-novi-vyklyky-novi-rishennya/ 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб: 2022 рік. Нові виклики — 

нові рішення 

14 листопада о 10:00 на YouTube-каналі Укрінформ відбудеться онлайн-

презентація посібника, що містить 12 розділів корисної інформації для 

переселенців. В межах програми «Єднання заради дії», що спрямована на 

посилення стабілізації України через сприяння інтеграції ВПО, підвищення 

згуртованості громад, надання всебічної підтримки щодо розробки місцевих 
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та національних планів інтеграції та зменшення вразливості груп ВПО, юристи 

Благодійного фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» проаналізували понад 

80 нормативно-правових актів і на їх основі склали методичні рекомендації, 

що простою мовою трактують складні державні послуги для переселенців і 

процедури їхнього отримання. Збірка підготовлена у партнерстві з 

Міністерством реінтеграції України, Міністерством цифрової трансформації 

України. 

Посібник містить матеріали, які можуть використовувати в 

повсякденному житті як переселенці, так і представники громадських 

організацій та фахівці органів державної/місцевої влади, що дотичні до 

надання соціальних, адміністративних, юридичних послуг тим, хто 

постраждав від військової агресії РФ проти України. Збірка включає 

розширену інформацію про послуги та механізми надання допомоги в 

контексті сьогодення, а саме в умовах карантину та воєнного стану. Це і 

питання призначення соціальних виплат, надання публічних послуг, надання 

спеціальних статусів, права дітей, виплати пенсіонерам, питання житла тощо.  

Спікери:  

 Валерія Вершиніна, правова експертка «БФ «ССС» 

 Микола Кужельний, Голова Служби Уповноваженого з питань ВПО 

Міністерства реінтеграції 

 представник Міністра цифрової трансформації України (уточнюється) 

 Тетяна Дементьєва, керівниця програми «Єднання заради дії» в 

Україні 

 Також на заході обговоримо такі теми:  

 Як держава захищає права ВПО в умовах активної фази бойових дій? 

 Як ключові міністерства долають виклики війни? 

 Як розвиток цифрової інфраструктури впливає на посилення стійкості 

громад та підтримки постраждалого населення сьогодні? 

 Як міжнародні організації підтримують переселенців в Україні 

сьогодні? 

Захід буде цікавий як переселенцям, так і представникам державного й 

громадського секторів, а особливо фахівцям, що працюють з ВПО, активістам, 

волонтерам. 

 

*** 

 

08.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/312388-na-lvivsini-volonteri-z-francii-dopomagaut-

vimusenim-pereselencam/ 

На Львівщині волонтери з Франції допомагають вимушеним 

переселенцям 

У Брюховичах біля Львова, у приміщенні монастиря УГКЦ, проживає 

близько 300 вимушених переселенців. Переважно, це люди старшого віку, 
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жінки, в тому числі вагітна, а також майже сотня дітей. Усі вони з різних 

областей і мешкають тут від весни. Їм допомагає французька недержавна 

гуманітарна організація. 

Переселенцями опікується французька організація Première Urgence 

Internationale, що допомагає людям у 24 країнах. 

"Наша мета як premiere urgence — допомагати цим людям, забезпечити 

їхні базові потреби в плані медичних сервісів, гігієни, санітарії. Медики, 

наприклад, консультують людей з приводу первинної медичної допомоги, 

роблять деякі аналізи, забезпечують електрокардіограму", — розповідає 

менеджерка французької організації Ольга Мигаль. 

Французькі благодійники відвідують прихистки у різних регіонах. 

Вимушені переселенці можуть отримати найнеобхідніші речі. 

"Наша організація почала працювати в Україні у 2015 році на Донбасі. Ми 

намагалися допомогти людям, щоб задовольнити їхні базові потреби, а також 

підтримували місцеві медичні заклади", — каже комунікаційна менеджерка 

гуманітарної організації Полін Мофре. 

Також переселенці з цього шелтера можуть отримати консультації 

соціальних працівників, зокрема щодо пенсій та майна, що залишилося в 

окупації. 

 

*** 

 

11.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://suspilne.media/314928-na-frankivsini-vidkrili-selter-dla-

pereselenciv-akij-vidremontuvali-za-grosi-blagodijnikiv/ 

На Франківщині відкрили шелтер для переселенців, який 

відремонтували за гроші благодійників 

У селі Мостище Івано-Франківської області відкрили новий шелтер. У 

нього переселять 29 вимушених переселенців, які проживають у дитячому 

садку у Калуші. Прихисток облаштували у приміщенні колишньої школи. 

Відремонтував будівлю благодійний фонд "MoveUkraine" за гроші, які 

пожертвував швейцарський благодійник Ян Лундін. Більше про нове житло та 

його мешканців читайте у репортажі Суспільного. 

Американець Джон Шморгун заснував фонд "MoveUkraine" у травні 2022 

року, аби допомагати вимушеним переселенцям. Чоловік співпрацює з іншими 

організаціями у США та Швейцарії. Джон Шморгун проживає 20 років із 

дружиною Патрицією Шморгун-Гаврилишин в Україні. 

"Коли почалася війна, ми працювали в українській освітній платформі. 

Допомагали їм збирати гроші. Бачили, що їжа, одежа, ліки — все було. Але 

виникла потреба в допомозі облаштовувати шелтери для переселенців. І ми 

почали це робити", — розповідає Джон Шморгун. 

Меблі та техніку для прихистку надали інші організації та підприємці, 

каже спеціалістка загального відділу виконкому Калуської міськради Мар’яна 
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Думенко, яка займалася їхнім пошуком. У шелтері є дев'ять житлових кімнат, 

кухня, душові, санвузли. Готувати їжу переселенці будуть у приміщенні 

Народного дому, що навпроти. У прихистку поселять дев'ять сімей. Усі вони 

зараз проживають у дитячому садку в Калуші, розповідає Мар’яна Думенко. 

"У мене від 27 лютого — цілодобова "гаряча" лінія від переселенців. 

Телефон зі мною навіть зараз. Звернень було по 400 в день на початку березня, 

— пригадує Мар’яна Думенко. — Ми не знали спочатку алгоритму дій. Тоді 

розмістили їх у садочку, але там немає комфортних умов, ліжка дитячі". 

Мар’яна Думенко каже, навесні у Мостищі планують облаштувати 

приміщення, у якому проводитимуть освітні та психологічні заняття для 

вимушених переселенців. 

Людмила Біатова переїжджає у новий прихисток із дитячого садка у 

Калуші. Рідну домівку у Краматорську Людмила покинула у квітні 2022. 

"Виїжджали 8 квітня, коли бомбили вокзал. Так що ми це бачили. Це — 

дуже страшно, дай Боже, нікому не бачити. Але виїхали. Чекаємо перемогу", 

— каже Людмила Біатова. 

Житимуть у новому шелтері і Юлія Дядченко із сином. З Харкова на 

Івано-Франківщину вони переїхали сім місяців тому. Юлія розповідає, що її 

рідний дім на Харківщині зруйнували російські військові, тож вона із сином 

не має куди повертатися. 

"Може, одна кімната ціла. Літньої кухні немає, згоріла, бо приліт був. А 

ми там ховалися у погребі. У хаті вікон, стелі, даху немає. Він — практично 

нежилий, — говорить Юлія Дядченко. — Усе в цьому прихистку дуже 

подобається. Нам би ще сюди на ліжечко захист, щоб діти не падали, а так – 

усе є, все добре". 

Зі слів засновника фонду "MoveUkraine" Джона Шморгуна, облаштувати 

прихисток для переселенців також планують у Калуші та Стрию Львівської 

області. 

 

*** 


