
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ  

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА БІБЛІОТЕКА 

 

    Вимушені переселенці: 

    стан, проблеми, перспективи  

 

(21-25 листопада 2022 р.) 

 

 

 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ........................................................................ 2 

Центральні органи влади ................................................................ 2 

Місцеве самоврядування............................................................... 10 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ ...................................................................... 30 

Центральні ...................................................................................... 30 

Регіональні ..................................................................................... 81 

Міжнародні та вітчизняні недержавні організації ............... 91 

 



2 
 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  
Центральні органи влади 

 

22.11.2022 

Офіс Президента України 

https://www.president.gov.ua/news/zgidno-z-domovlenostyami-mizh-

pershimi-ledi-ukrayini-j-turec-79337 

Згідно з домовленостями між першими леді України й Туреччини 

одеський будинок дитини евакуювали до Анкари 

34 вихованців одеського будинку дитини № 3 «Сонечко» разом з особами 

супроводу та їхніми дітьми (усього 70 людей) днями евакуювали до 

турецького міста Анкара, де вони перебуватимуть, поки ситуація в Україні не 

стабілізується. Це стало можливим завдяки домовленостям між першою леді 

України Оленою Зеленською та першою леді Турецької Республіки Еміне 

Ердоган. 

Перемовини щодо тимчасового прихистку українських дітей дружини 

президентів провели під час візиту Олени Зеленської до Туреччини на початку 

жовтня. Утім, співпраця в цьому напрямі є постійною з початку 

повномасштабного вторгнення, про неї йшлося в липні, під час ініційованого 

дружиною Президента України другого київського Саміту перших леді та 

джентльменів, у якому взяла участь Еміне Ердоган. 

«Працюймо разом для підтримки жінок і дітей, які стали жертвами 

війни», – закликала присутніх перша леді Туреччини у виступі на заході. 

«Наш Саміт – уже не просто майданчик для обміну досвідом раз на рік, 

це фактично платформа однодумців, які посилюють одне одного. Ця успішна 

евакуація – черговий доказ дієвості такої співпраці, бо немає ціннішого 

результату роботи для нас, аніж врятовані діти. Я вдячна першій леді Еміне 

Ердоган за чуйність і постійну турботу про українських дітей, яких уже не 

вперше приймає Туреччина», – наголосила Олена Зеленська. 

У складі групи – діти, позбавлені батьківського піклування, і ті, хто 

опинився у складних життєвих умовах. Наприклад, півторарічний Дарій родом 

з Антрацита Луганської області. В Одесу він потрапив як тимчасово 

переміщена особа. Там за заявою матері його влаштували до закладу. 

Наймолодшому члену групи, Сашкові, лише десять місяців. Вихованців 

будинку дитини супроводжують, зокрема, персонал «Сонечка» та працівники 

дитячих медичних закладів Одеси на чолі з досвідченим лікарем та керівником 

будинку дитини Ольгою Зброжик. 

Евакуйованих українців розмістили у спеціалізованому дитячому 

будинку в Ер’ямані (один із районів Анкари). Діти мають тут усі можливості 

для розвитку, кваліфіковану медичну та реабілітаційну допомогу. Класи 

оснащені всім необхідним, комфортні умови проживання враховують вік 

вихованців. Українські фахівці, які опікуються дітьми, тісно 

співпрацюватимуть із турецькими соціальними працівниками. Їм 
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допомагатимуть перекладачі – для комунікації з колегами та швидшої 

адаптації. 

Раніше вихованців одеських будинків дитини вже прийняли Литва (46 

осіб) та Чернівці (59 осіб). Усім їм забезпечено комфортні умови проживання 

та виховання, та головне – безпеку, якої діти були позбавлені через постійні 

обстріли міста. 

Евакуація до Туреччини відбулася завдяки спільній роботі Міністерства 

сім’ї та соціальних послуг Турецької Республіки, ЮНІСЕФ, Міністерства 

охорони здоров’я Турецької Республіки, Міграційної служби Туреччини, 

Посольства України в Турецькій Республіці та Національної соціальної 

сервісної служби України. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Кабінет Міністрів України 

https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-shche-50-000-ukrayinciv-

mozhut-otrimati-groshovu-dopomogu 

Мінсоцполітики: Ще 50 000 українців можуть отримати грошову 

допомогу 

Мінсоцполітики в рамках укладеного меморандуму з Норвезькою радою 

у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 

000 українцям, які подали заявку на платформі єДопомога. 

За запитом міжнародної організації до списку включені заяви людей, які 

зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Це вже другий список, 

наданий Норвезькій раді у справах біженців. 

Звертаємо увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні 

організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат. 

Нагадуємо, рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні 

організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо 

переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які 

самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї. На сьогодні громадянами 

України подано понад 10 000 000 заявок, у зв’язку з чим було тимчасово 

припинено збір заявок на платформі єДопомога для їх передачі за запитом до 

міжнародних організацій. 

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. 
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*** 

 

21.11.2022 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/pershij-den-monitoringovih-vizitiv-

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

rivnenskij-oblasti 

Перший день моніторингових візитів до місць компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області 

Працівники Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які 

постраждали внаслідок збройної агресії проти України, розпочали 

моніторингові візити до місць компактного проживання внутрішньо 

переміщених осіб у Рівненській області. 

Зазначені моніторингові візити мають на меті перевірку забезпечення 

гідних умов розміщення внутрішньо переміщених осіб. 

Упродовж першого дня перебування на Рівненщині моніторинговою 

групою відвідано шість місць компактного проживання внутрішньо 

переміщених осіб, розміщених у  гуртожитках закладів освіти, колишніх 

медичних закладах та покинутому приміщенні школи, зокрема: 

- заклад дошкільної освіти «Сонечко», де проживає 18 ВПО; 

- колишній заклад «Маслянська філія» Млинівської ЗОШ І-ІІІ ступеня, 

де проживає 12 ВПО; 

- колишнє приміщення стоматологічної лікарні у місті Млинів, де 

проживає 16  ВПО; 

- колишній медичний заклад «Стоматологічна поліклініка», де 

проживає 21 ВПО; 

- гуртожиток Дубенського педагогічного фахового коледжу, де 

орієнтовно проживає 46 ВПО; 

- гуртожитки №1 та № 2 Мирогощанського аграрного фахового 

коледжу, де загалом проживає 57 ВПО. 

Також під час візитів продовжено проведення анонімних опитувань 

мешканців, а також інформування щодо загальних засад діяльності інституції 

Уповноваженого, зокрема, стосовно додержання прав громадян, які 

постраждали внаслідок збройної агресії проти України. 

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 

Рівненської області. 

 

*** 
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21.11.2022 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/vidbulosya-pershe-zasidannya-

ekspertnoyi-radi-pri-predstavniku-upovnovazhenogo-z-prav-gromadyan-

postrazhdalih-vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-proti-ukrayini 

Відбулося перше засідання Експертної ради при Представнику 

Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії 

проти України 

Сьогодні у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини відбулося перше засідання Експертної ради при Представнику 

Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок 

збройної агресії проти України. 

Представник Уповноваженого Ольга Алтуніна ознайомила учасників 

ради з діяльністю напрямку та з Положенням про експертну раду, її 

персональним складом та порядком роботи. 

Експертна рада складається з 21 учасника, співголовою ради обрано 

Ганну Христову — керівницю Проєкту Ради Європи: внутрішнє переміщення 

в Україні, секретарем - Тетяну Дурнєву — виконавчу директорку 

Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ» 

Під час засідання також обговорили механізм майбутньої співпраці задля 

додержання прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти 

України. 

 

 

*** 

 

22.11.2022 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

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

doderzhannya-prava-vpo-na-pracyu-v-umovah-voyennogo-stanu-z-kerivnictvom-

odeskoyi-oblasnoyi-sluzhbi-zajnyatosti 

Робоча зустріч щодо додержання права ВПО на працю в умовах 

воєнного стану з керівництвом Одеської обласної служби зайнятості 

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Одеській області Марія Попова та головний спеціаліст Відділу сприяння 

регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Яна Кузьміна 

провели робочу зустріч з керівництвом Одеської обласної служби зайнятості. 

Під час зустрічі обмінялися інформацією щодо стану забезпечення на 

Одещині права на зайнятість, зокрема внутрішньо переміщених осіб в умовах 

воєнного стану, запобігання порушення їхніх конституційних прав і свобод. 

За інформацією керівника обласної служби зайнятості, послугами служби 

в січні-жовтні 2022 року скористалося 46,9 тисяч осіб, забезпечено роботою 

13,4 тисяч громадян. Організовано підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації для 2,8 тисяч безробітних за професіями та напрямами, 
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актуальними на ринку праці. Послугами служби зайнятості скористалися 2800 

внутрішньо переміщених осіб, 2000 - мали статус безробітного, 459 - 

працевлаштовано, 64 - пройшли професійне навчання, 8 - брали участь у 

громадських роботах, 7 - отримали мікрогрант для створення або розвитку 

бізнесу. 165 роботодавців області отримали компенсації витрат на оплату 

праці за працевлаштування 312 внутрішньо переміщених осіб. 

Інформація про актуальні вакансії розміщена на порталі Державної 

служби зайнятості, telegram-каналі «Робота зараз: Державна служба 

зайнятості» та безпосередньо у базових центрах зайнятості та філіях обласного 

центру зайнятості. Однак залишається проблемним доступ до інформації щодо 

працевлаштування тих ВПО, які не мають сучасних смартфонів та яким 

проблематично дістатися до служби зайнятості. Таким чином є необхідність 

проведення інформаційної кампанії для потенційних шукачів роботи в 

сільській місцевості. 

Учасники зустрічі обговорили плани подальшої співпраці, домовились 

про обмін інформацією для оперативного вирішення проблемних питань, які 

виникають в умовах воєнного стану. 

 

*** 

 

23.11.2022 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-harkivshchini-ponovleno-

pravo-gromadyan-na-otrimannya-dopomogi-na-prozhivannya-vnutrishno-

peremishchenim-osobam 

На Харківщині поновлено право громадян на отримання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам 

09 листопада 2022 працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини Андрій Бохвалов та Руфат Омаров відвідали 

прифронтову Золочівську громаду Харківської області з доправленням 

гуманітарної допомоги особам з інвалідністю та пенсіонерам громади. Разом з 

тим був проведений виїзний прийом громадян. До працівників офісу 

Омбудсмана з усним зверненням звернулась громадянка О. щодо захисту її 

права на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 

особам. 

Громадянка О. та її чоловік у зв’язку з бойовими діями в їх населеному 

пункті, були вимушені переїхати до більше небезпечного місця до селища 

Золочів. 

Жінка перебувала на обліку як внутрішньо переміщена особа в 

Управлінні соціального захисту населення Золочівської селищної ради з 

вересня 2022 року, а її чоловік з серпня 2022 року. Однак станом на 09 

листопада громадяни за новим місцем перебування не отримували допомогу 

на проживання відповідно до Порядку надання допомоги на проживання 
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внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.03.2022 № 332 (зі змінами). 

З метою сприяння у реалізації права заявниці на отримання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам вищезазначена інформація під 

час робочої зустрічі з адміністрацією Золочівської громади  була передана 

керівнику управління соціального захисту населення Золочівської селищної 

ради для з’ясування обставин. 

За результатами вжитих заходів, право заявниці та її чоловіка на 

отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам було 

поновлено. 21 листопада громадянка О. та її чоловік отримала виплати коштів 

за 2 місяці. 

 

*** 

 

23.11.2022 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/prodovzhennya-monitoringovih-

vizitiv-do-misc-kompaktnogo-prozhivannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-u-

rivnenskij-oblasti 

Продовження моніторингових візитів до місць компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області 

Працівники Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які 

постраждали внаслідок збройної агресії проти України, за участі 

представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців 

відвідали на Рівненщині місця компактного проживання внутрішньо 

переміщених осіб на базі гуртожитків закладів освіти, колишньої амбулаторії 

та волонтерський прихисток, який створено за ініціативи директора місцевого 

підприємства, який не зміг залишитись осторонь питань внутрішнього 

переміщення. 

Також відвідано модульне містечко (пункти обігріву) для внутрішньо 

переміщених осіб, що споруджено за сприяння представників 

Координаційного центру ЄС з реагування на надзвичайні ситуації (ERCC), 

експертів Шведської служби цивільного захисту (MSB), Міністерства 

закордонних справ України, Представництва України в ЄС, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, а також з народного депутата Дмитра 

Соломчука. 

Зокрема, моніторинг умов проживання внутрішньо переміщених осіб 

здійснено у: 

 Бугринській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, де 

наразі мешкають 19 ВПО; 

 Волонтерському прихистку на базі ТОВ «ТВК Рамос», де перебуває 

27 ВПО; 

 Гуртожитку Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, де перебувають понад 40 ВПО; 
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 Гуртожитку Рівненського автотранспортного фахового коледжу 

НУВГП, де проживає 168 ВПО; 

 Тимчасовому містечку у м. Рівне, де підготовлені місця для прийому 

орієнтовно 150 ВПО. 

Детальні звіти та узагальнену інформацію за результатами моніторингу 

кожного МКП, а також рекомендації щодо поліпшення умов проживання в них 

ВПО буде оприлюднено на офіційному сайті Уповноваженого. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/desyat-onlayn-pomichnykiv-dlya-vnutrishno-

peremishchenyh-osib 

Десять онлайн-помічників для внутрішньо-переміщених осіб 

Мінреінтеграції зібрало 10 корисних платформ та ресурсів, які 

допоможуть внутрішньо-переміщеним особам адаптуватися у новому місці 

проживання. 

 Платформа «єДопомога» (подання заяв на виплати від міжнародних 

організацій та держави,  отримання та надання волонтерської 

допомоги). 

 Портал «Прихисток» (інформація про варіанти розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, доступне житло). 

 Інформаційно-ресурсний центр «Взаємодія» (інформація щодо дії у 

надзвичайних ситуаціях, довідки, мапи, електронні ресурси для 

постраждалого населення тощо). 

 Мапа закладів, які працюють під час відключень світла. 

 Електроний кабінет водія (перевірка і оплата адміністративних 

правопорушень, отримання інформації про авто та посвідчення водія, 

перевірка авто по VIN-коду, запис в електронну чергу). 

 Портал «Веземо» (електронний сервіс для перевірки часу затримки 

рейсів, міжнародних та евакуаційних маршрутів тощо). 

 Єдине соціальне середовище зайнятості (швидкий пошук вакансій та 

резюме по всій Україні, онлайн-запис на прийом в Центр зайнятості 

тощо). 

 Портал електронних послуг Пенсійного фонду України (отримання 

довідки ОК-5 та ОК-7, подання заяв до ПФУ, запис на прийом 

онлайн). 

 Сайт Liki24 (онлайн-замовлення та доставка ліків). 

 Освітній чат-бот EducationUaBot (інформація про онлайн-навчання в 

Україні; пошук садочка, школи або коледжу за кордоном; відновлення 

особистих документів про освіту; продовження викладання та роботи 
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під час війни; повернення до навчання незалежно від місця 

знаходження). 

 

*** 

 

25.11.2022 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/u-londoni-oficijno-vidkrito-

timchasove-predstavnictvo-upovnovazhenogo-verhovnoyi-radi-ukrayini-z-prav-

lyudini-na-teritoriyi-velikoyi-britaniyi 

У Лондоні почало працювати Тимчасове представництво 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на території 

Великої Британії 

У Лондоні офіційно відкрито Тимчасове представництво 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на території Великої 

Британії. 

Спеціальним представником Омбудсмана України на території Великої 

Британії став Юрій Лисенко – юрист з імміграційних питань та партнер 

британської юридичної компанії Sterling Law 

«В умовах повномасштабного вторгнення РФ 144 600 громадян України 

знайшли прихисток у Великій Британії. Ми вдячні країні, яка підтримує нас як 

у безпекових питаннях, так і в гуманітарних», -  сказав Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. 

Перебуваючи за кордоном українські громадяни потребують належного 

захисту їхніх прав і свобод. 

«Для нас важливо співпрацювати з органами влади у Великій Британії для 

вирішення проблем, з якими стикаються українські громадяни у пошуках 

захисту і допомоги в різних сферах життєдіяльності, таких як проблеми з 

пошуком соціального житла, тривалою процедурою взаємодії з державними 

представниками з гострих для українців питань, можливістю отримання 

шкільної освіти дітям, податкових та інші побутових питань. Саме тому ми 

відкрили Тимчасове представництво Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини у Великій Британії. Робота по захисту прав людини 

повинна бути системна, а взаємодія побудована на принципах поваги і 

партнерства», - наголосив Омбудсман. 

 

*** 

 

25.11.2022 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

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

zustrich-z-golovoyu-komisiyi-z-pitan-rivnosti-ta-prav-lyudini-velikoyi-britaniyi 

Уповноважений провів у Лондоні зустріч з Головою Комісії з питань 

рівності та прав людини Великої Британії 
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 

провів у Лондоні зустріч з Головою Комісії з питань рівності та прав людини 

Великої Британії Марсіалем Бу. 

Поспілкувалися про ситуацію в Україні. Зокрема, про напади на цивільне 

населення та цивільну інфраструктуру з боку РФ, про загрозу життя людей та 

їхній доступ до базових послуг, складну гуманітарну ситуацію, про потребу в 

облаштуванні місць компактного проживання, важливість залучення 

міжнародної допомоги. 

Дмитро Лубінець зауважив, що Офіс Уповноваженого готовий регулярно 

надавати інформацію про гуманітарні потреби ВПО, здійснювати 

координацію доправлення гуманітарної допомоги для забезпечення потреб 

цивільного населення, а також сприяти комунікації як з державним, так і 

громадським сектором. 

Окрім того, Уповноважений подякував Марсіалю Бу за участь в 

Конференції омбудсманів і національних інституцій з прав людини «Битва за 

права людини. Крим. Україна. Світ», яка відбулася 26 жовтня. Та закликав 

долучитися до Декларації омбудсманів світу про визнання, що розвйязана 

Російською Федерацією широкомасштабна війна проти України та порушення 

територіальної цілісності призводить до грубих і систематичних зловживань 

правами людини та спричиняє гуманітарну кризу в Україні. 

Уповноважений висловив упевненість, що спільна робота в захисті прав 

людини буде ще більш ефективною. 

 

*** 

 

 

 

Місцеве самоврядування 
 

21.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

ati_dopomogu_yurista_psihologa_predstavnikiv 

Наші переселенці в Одесі можуть отримати допомогу юриста, 

психолога, представників центру зайнятості 

У Координаційному центрі допомоги ВПО Луганської області в Одесі 

щодня надаються консультації з юридичних питань співробітником 

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації 

Луганської обласної державної адміністрації. 

Також по понеділках та середах в координаційному центрі працює юрист-

волонтер. 

По вівторках там приймає представник Лисичанського центру зайнятості. 

Щоп’ятниці надаються консультації психолога. 
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Налагоджена робота з представництвом Норвезької ради у справах 

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

з харчуванням. 

Координаційний центр розташований по вул. Катерининська, буд. 32. 

 

*** 

 

22.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/za_dva_dni_ponad_200_pereselenciv_otri

mali_dopomogu_v_kreminskomu_shtabi_v_dnipri 

За два дні понад 200 переселенців отримали допомогу в Кремінському 

штабі в Дніпрі 

Також на базі Кремінського хабу людей консультують фахівці обласного 

центру зайнятості (з питань працевлаштування, трудового законодавства 

тощо) та представники БФ «Право на захист», які надають роз’яснення щодо 

отримання грошової допомоги від ООН та приймають документи для 

оформлення виплат у тих, хто має на це право. 

Телефон «гарячої лінії» з гуманітарних питань для переселенців 

Луганської області - 0 800 33 24 75 (безкоштовно в межах України). 

Актуальна інформація щодо гуманітарної підтримки кремінян-ВПО у 

Дніпрі та Дніпропетровській області публікується на телеграм-каналі 

«Креміняни Дніпра» (https://t.me/kreminnaDnipro). 

 

*** 

 

23.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

miniv_adresu 

Кремінський хаб у Дніпрі тимчасово змінив адресу 

Хаб Кремінської громади, розташований у місті Дніпро, через відсутність 

опалення у приміщенні змушений переїхати. 

Отже, прийом ВПО з числа мешканців Кремінської громади наразі 

здійснюється за адресою: 

м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 72-а. 

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 14:00. 

Нагадуємо, телефон «гарячої лінії» з гуманітарних питань для 

переселенців Луганської області - 0 800 33 24 75 (безкоштовно в межах 

України). 

Актуальна інформація щодо гуманітарної підтримки кремінян-

переселенців у Дніпрі та Дніпропетровській області публікується на телеграм-

каналі «Креміняни Дніпра» (https://t.me/kreminnaDnipro). 
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*** 

 

23.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

reiestruvalisya_yak_vpo_z_24_lyutogo_na 

Найбільше жителів Луганщини, які зареєструвалися як ВПО з 24 

лютого, на Дніпропетровщині та у Києві – 64 тисячі осіб на двох 

Станом на 1 листопада кількість внутрішньо переміщених осіб, які 

виїхали із зони бойових дій Луганської області та з 24 лютого 2022 року 

перебувають на обліку за місцем тимчасового проживання в інших регіонах 

України, становила 173 650 осіб. 

Із них 91 132 особи працездатного віку. 

Найбільшу кількість ВПО взято на облік у: Дніпропетровській області – 

43 752 особи (працездатного віку – 22 525 осіб), Києві – 20 438 осіб 

(працездатного віку – 12 457 осіб), Київській області – 13 113 осіб 

(працездатного віку – 6 729 осіб), Полтавській області – 11439 осіб 

(працездатного віку – 5 901 особа), Львівській області – 11 054 особи 

(працездатного віку – 5 246 осіб). 

 

*** 

 

25.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

ashtuvanni_luganskim_oblasnim_centrom 

Для допомоги переселенцям в працевлаштуванні Луганським 

обласним центром зайнятості створена спеціальна електронна анкета 

У 14 штабах, що розташовані в 10 містах України, переселенців з 

Луганщини приймають фахівці обласної служби зайнятості. 

Здебільшого вони надають інформацію про наявні вакансії, реєстрацію та 

перебування на обліку в службі зайнятості, виплати допомоги по безробіттю 

та як звільнитися з останнього місця роботи онлайн. 

Крім надання переселенцям переліку послуг фахівці Луганської обласної 

служби зайнятості проводять соціальне опитування серед відвідувачів 

луганських хабів задля можливості організації та проведення інформаційних 

вебінарів із загальних питань зайнятості, з техніки пошуку роботи та 

складання резюме, презентацій Центрів професійно-технічної освіти ДСЗ. 

Також за ініціативи Луганського обласного центру зайнятості для 

допомоги в працевлаштуванні внутрішньо переміщеним особам Луганської 

області створена анкета за посиланням 

https://forms.gle/nWcaEH8wvMepYy6Z6 

 

*** 



13 
 

25.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

hini_rozpochali_vidavati_palivni_briketi 

У Богданівці переселенцям з Луганщини розпочали видавати паливні 

брикети 

Завдяки співпраці Гірської міської військово-цивільної адміністрації та 

благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Донецьк» у селі 

Богданівка Дніпропетровської області розпочали видачу паливних брикетів 

внутрішньо переміщеним особам з числа уразливих категорій, які проживають 

у негазифікованих будинках. 

Цього тижня їх вже отримали 5 домогосподарств, ще близько 30 нададуть 

до кінця місяця. 

Більш детальну інформацію про роботу благодійного фонду можна 

отримати на «гарячих» лініях за номерами телефону: +380 98 665 73 88, +380 

95 459 55 20. 

 

*** 

 

25.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

Сергій Гайдай перевірив, як допомагають нашим переселенцям в 

Тернополі 

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

ut_nashim_pereselencyam_v_ternopoli 

Сьогодні Тернопільщину відвідав начальник Луганської обласної 

військової адміністрації Сергій Гайдай. 

"Поки наші захисники боронять країну, Тернопільщина, як й інші регіони, 

стала надійною опорою для луганчан. Область приймає наших громадян, які 

змушені були залишити свої домівки. Вдячен тернополянам за це", - зазначив 

він, звертаючись до колеги - Володимира Труша. 

Вже кілька місяців у Тернополі працює гуманітарний хаб 

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації, де люди можуть 

отримати необхідну допомогу та комунікувати між собою. 

Гуманітарний хаб розташовано за адресою: м. Тернопіль, вул. 

Грушевського, 5А. 

Запис за телефоном: +38 095 217 10 68. 

Вся актуальна інформація щодо діяльності гуманітарного хабу у 

Тернополі за посиланням: https://t.me/s/ternopol_hub 

Графік його роботи: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 15:00. 

 

*** 
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25.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

arnogo_shtabu_dlya_pereselenciv_z_luganshchini 

Сергій Гайдай перевірив роботу гуманітарного штабу для 

переселенців з Луганщини у Хмельницькому 

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 

проінспектував роботу гуманітарного штабу Гірської громади, який від 31 

серпня працює у Хмельницькому. 

За цей час реєстрацію та опитування щодо першочергових потреб тут 

пройшли понад півтори тисячі переселенців з Луганщини. 

Майже півтисячі вже отримали необхідну гуманітарну допомогу та 

соціальну підтримку. 

На зустріч із Сергієм Володимировичем прийшла, зокрема, наша 

землячка, яка принципово наполягає, щоб місцем народження її малюка була 

зазначена Луганщина. 

Голова облдержадміністрації привітав молоду матусю та доручив усі 

питання, пов’язані із оформленням документів, оперативно вирішити юристу, 

який консультує ВПО з Луганської області безпосередньо у хабі. 

Як зазначив керівник області, протягом найближчого тижня почнеться 

видача гуманітарної допомоги, отриманої Гірською громадою від держави 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та 

санітарно-гігієничними товарами в умовах воєнного стану». 

Тож, він акцентував на необхідності посилення оперативної комунікації 

із людьми, які чекають на підтримку, та створенні максимально комфортних 

умов отримання гуманітарної допомоги людьми. 

Нагадаємо, що Центр надання гуманітарної допомоги переселенцям з 

Луганщини у м. Хмельницький працює з 9:00 до 13:00 щодня, крім вихідних 

та святкових днів за адресою: вулиця Кам’янецька, 122. 

Зареєструватись також можна через гугл-форму за посиланням 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfjrvVJOP7uBH.../viewform 

 

*** 

 

25.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

pomogi_pereselencyam_iz_ochilnikom 

Сергій Гайдай проаналізував шляхи допомоги переселенцям із 

очільником Хмельниччини 

Перебуваючи у Хмельницькій області, очільник Луганщини Сергій 

Гайдай сьогодні, 24 листопада, зустрівся із начальником місцевої обласної 

військової адміністрації Сергієм Гамалієм. 
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Вони проговорили шляхи вирішення питань соціального захисту та 

надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб з Луганщини, які 

проживають на території Хмельницької області. 

Слід зазначити, що зараз на Хмельниччині проживає близько 100 тисяч 

переміщених осіб, серед яких орієнтовно 8 тисяч луганчан. 

"Вони намагаються соціалізуватись в новому для себе регіоні, шукають 

роботу, влаштовують дітей у школи та садочки. А завдання влади - допомогти 

їм у цьому", - сказав начальник Луганської обласної військової адміністрації 

Сергій Гайдай під час спілкування з колегою. 

 

*** 

 

23.11.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/rozyasnennya-minreintegraciyi-chi-mozhna-

otrimuvati-dopomogu-vpo-na-novonarodzhenu-ditinu 

Чи можна отримувати допомогу ВПО на новонароджену дитину 

На гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення громадян-

переселенців, які на новому місці проживання стали батьками. Наші оператори 

часто чують питання: чи можна оформити допомогу на проживання ВПО на 

своїх новонароджених дітей? 

Отже, роз’яснюємо: 

Якщо ви – переселенець, перемістилися після 24 лютого 2022 року з 

населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій, окупації, оточення й 

оформили довідку ВПО, то маєте повне право на таку саму довідку й для 

новонародженого малюка. На її основі подавайте заяву про виплату допомоги 

на проживання для своєї дитини. 

Мінреінтеграції нагадує, що її розмір на дитину становить 3000 грн на 

місяць. Виплати надаються незалежно від того, чи працевлаштовані 

повнолітні члени сім’ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або 

нерухоме майно. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/uvkb-oon-v-ukrayini-peredali-70-

noutbukiv-dlya-organiv-soczahistu-oblasti 

УВКБ ООН в Україні передали 70 ноутбуків для органів соцзахисту 

області  

Сьогодні заступник начальника Полтавської ОВА Катерина Рижеченко 

разом із представниками Департаменту соціального захисту населення 

зустрілися із делегацією Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). 
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Із метою посилення інституційної спроможності системи соціального 

захисту області в сфері забезпечення вчасного проведення розрахункових 

робіт по державним соціальним виплатам, у тому числі й взяття на облік та 

грошової допомоги ВПО, представники УВКБ ООН в Україні передати 70 

ноутбуків для органів соцзахисту Полтавщини.  

«Із УВКБ ООН у нас дійсно плідна співпраця. Ми щиро вдячні за внесок, 

який ви робити для нашої перемоги. Полтавщина серед областей, які наразі 

мають найбільшу кількість офіційно зареєстрованих ВПО. Ми робимо все, 

щоб підтримувати їх максимально, – зауважила Катерина Рижеченко, – разом 

із тим дякую, що не забуваєте про тих, хто найбільше опікується 

переселенцями від початку повномасштабного вторгнення. Це – наші 

працівники управлінь соцзахисту. Ця техніка стане в нагоді у їхній роботі». 

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) – це глобальна 

організація, створена для допомоги біженцям, вимушено переміщеним особам 

та особам без громадянства. 

Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг 

говорить: «Я приємно вражена тим, як відкрито й щиро приймають 

переселенців на Полтавщині. Звісно, це вимагає додаткових ресурсів. 

Розуміємо, потреби – дуже великі. Бо важливість соціальних питань – 

очевидна. Люди звертаються щодо документів, виплат, отримання статусу 

ВПО. Своїм внеском, разом із вами, ми зможемо покращити бодай якось 

стабілізувати їхнє життя й покращити роботу в цьому напрямі».  

За словами директора Департаменту соціального захисту населення 

Полтавської ОВА Людмили Корнієнко, нині в Полтавській області 

зареєстровано й отримали статус ВПО 202 тис. осіб, 178 тис. осіб щомісяця 

отримують держані соціальні допомоги. 

«Ми розуміємо наскільки це складна та відповідальна робота, адже для 

багатьох людей, соціальні виплати – це єдине джерело для існування. Тому ми 

розуміємо нашу відповідальність у цьому напрямі. Це не перший наш досвід у 

сфері співпраці  з ВКБ ООН в Україні. Із березня ми зверталися до них щодо 

забезпечення папером для видачі довідок ВПО. Ми сподіваємося на подальшу 

співпрацю, ми готові саме на базі органів соцзахисту до впровадження 

проєктів, які б були спрямовані на підтримку тимчасово переміщених осіб в 

області», – зауважила Людмила Корнієнко. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/volin-prodovzhuye-priymati-vnutrishno-

peremischenih-osib-z-inshih-oblastey/ 

Волинь продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб з інших 

областей 
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З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на 

Волинь приїхали 75 344 внутрішніх переселенців. 

Статус ВПО мають 60 330 людей. Це становить 42 708 сімей, у яких 18 

175 – діти. 

Серед внутрішньо переміщених осіб: 

 2 315 людей з інвалідністю, 

 7 750 пенсіонерів, 

 68 багатодітних сімей, 

 10 сімей батьків-одинаків. 

В рамках проекту «Прихисток» в області розмістили 19,4 тисяч 

вимушено-евакуйованих осіб. Жителям Волині, які прихистили у себе 

переселенців, Уряд компенсував кошти на комунальні витрати загальною 

сумою 8,3 млн гривень. 

Також 8,1 млн гривень компенсовано з держбюджету на оплату 

комунальних послуг закладів державної та комунальної форм власності 

області, у яких проживали внутрішньо-переміщені особи (гуртожитки, освітні 

установи тощо). 

Окрім того, з державного бюджету надано допомогу на проживання 

переселенцям з територій бойових дій на загальну суму 728,2 млн гривень. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/u-dniprovskomu-socialnomu-restorani-

shchodnya-bezkoshtovno-goduyut-obidami-do-500-pereselenciv 

У дніпровському соціальному ресторані щодня безкоштовно годують 

обідами до 500 переселенців 

У Дніпрі працює соціальний ресторан PEREMOGA. Його відкрили 

місцеві волонтери. Там можуть безкоштовно пообідати переселенці. Щодня 

навідуються до півтисячі дорослих та дітей. Про це розповіли у 

Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 

«В усіх громадах області організовують допомогу тим, хто переїхав до 

нас із «гарячих» точок. Людей підтримують продуктами, теплим одягом, 

найнеобхіднішими речами. У Дніпрі завдяки волонтерам з'явився заклад, де 

переселенці можуть безкоштовно пообідати», – зазначив заступник 

начальника відділу департаменту соціального захисту населення 

Дніпропетровської ОВА Павло Чоботар. 

У соціальному ресторані у Дніпрі обідами годують із 11:00 до 16:00. 

Люди приходять сім’ями. Є матусі з дітьми, за сусідніми столиками – 

подружжя старшого віку. 

Соціальний ресторан організували волонтери. 

«Годуємо переселенців гарячими обідами з перших днів 

повномасштабної війни, – розповіла волонтерка Анна. – Спочатку готували 
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їжу в ресторанах-партнерах. Потім спало на думку створити соціальний 

ресторан. Аби люди могли прийти і поїсти у зручний для них час».  

Аби відвідати ресторан, необхідно зареєструватися. Це можна зробити і 

онлайн, і просто у закладі. 

«Кожен відвідувач може прийти до нас 14 разів. Зробити це – протягом 3-

х місяців, – сказала волонтерка Софія. – Щодня приймаємо до 500 людей. Та 

потужності дозволяють нагодувати за одну зміну втричі більше».  

Загалом за місяць роботи ресторану кухарі уже приготували 11 тис обідів. 

«Вже кілька разів обідала тут. Сьогодні бурячок смачний, кашка, куряче 

м’ясо. І чисто, і обслуговують швидко», – поділилася пенсіонерка Надія 

Олексіївна з Бахмута.  

З початку повномасштабної війни на Дніпропетровщині зареєструвалося 

майже 360 тис переселенців. Із них 138 тис – у Дніпрі. 

 

*** 

 

22.11.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-dopomogu-na-

prozhivannya-otrimali-majzhe-250-tis-pereselenciv 

На Дніпропетровщині допомогу на проживання отримали майже 250 

тис переселенців  

Переселенці отримують від держави допомогу на проживання. З початку 

війни виплати одержали майже 250 тис людей, які переїхали з «гарячих точок» 

на Дніпропетровщину. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 

 «Виплати на проживання нараховують щомісяця. Загалом держава 

виділила майже 5 млрд грн на допомогу тим, хто переїхав із охоплених війною 

регіонів на Дніпропетровщину», – зазначила директорка департаменту 

соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень. 

Аби отримувати виплати від держави, спочатку слід стати на облік як 

внутрішньо переміщена особа. Тоді відразу на місці написати заяву на 

допомогу. 

«Зареєструватися та оформити грошову допомогу переселенці можуть у 

центрі адмінпослуг чи сільраді. Або онлайн – через додаток «Дія», – розповіла 

Олена Кришень.  

Розмір виплат не однаковий. Люди з інвалідністю та діти отримують по 3 

тис грн на місяць, інші – по 2 тис грн. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/ponad-111-tysyach-pereselentsiv-zvernulysya-

na-zhytomyrshhyni-za-otrymannyam-dovidky-yak-vpo/ 
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Понад 111 тисяч переселенців звернулися на Житомирщині за 

отриманням довідки як ВПО 

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну тисячі українців 

були вимушені залишити свої домівки та переїхати до інших більш безпечних 

регіонів нашої держави. 

Житомирщина гостинно зустріла переселенців із Донецької, Луганської, 

Харківської, Запорізької, Херсонської та інших областей України. 

Так, 111097 осіб звернулися до органів соціального захисту 

Житомирської області / територіальних громад за отриманням довідки як 

ВПО. 96712 переселенців звернулися за допомогою на проживання. 

За інформацією Департаменту соціального захисту населення ОВА, 

станом на 18 листопада в громадах Житомирщини фактично проживає 70631 

внутрішньо переміщена особа, з яких 19843 дитини, 2814 осіб з інвалідністю 

та 47974 інші особи, у т.ч. 30759 жінок та 17215 чоловіків. 

При Житомирській ОВА працює «гаряча лінія» з питань внутрішньо 

переміщених осіб за номера телефонів: 067-499-29-16; 067-399-62-72. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/viktor-gradivskyj-proviv-robochu-zustrich-iz-

predstavnykamy-uvkb-oon-po-spravah-bizhentsiv/ 

Віктор Градівський провів робочу зустріч із представниками УВКБ 

ООН по справах біженців 

Сьогодні, 21 вересня, заступник начальника Житомирської ОВА Віктор 

Градівський зустрівся з представниками Управління Верховного комісара 

ООН по справах біженців. Також участь у заході взяли представники 

профільних структурних підрозділів Житомирської ОВА. 

Так, учасники обговорили питання розміщення на Житомирщині 

вимушено переміщених осіб та надання їм необхідної допомоги. Також 

йшлося про спроможність розселення більшої кількості таких осіб у регіоні. 

За інформацією Департаменту соціального захисту населення 

Житомирської ОВА, на території області перебуває 73,8 тис. внутрішньо 

переміщених осіб, зокрема з: 

 Донецької області — 8740; 

 Луганської області — 3367; 

 АР Крим та м. Севастополь — 352; 

 Харківської області — 2951; 

 Запорізької області — 1120; 

 Херсонської області — 2261. 

Із загальної кількості ВПО 21,2 тис. дітей, 2,8 тис. осіб з інвалідністю та 

540 багатодітних родин. 
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Також на виконання доручення Офісу Президента України в області 

зарезервовано більш 10 тис. місць для розміщення осіб із територій, де 

тривають активні бойові дії. 

Крім того, більше 5 тис. сімей Житомирщини на безоплатній основі 

надали прихисток 17,3 тис. переселенців. 

Віктор Градівський подякував представникам УВКБ ООН за надану 

допомогу у вигляді матраців, подушок, ковдр, наборів посуду та іншого. 

Також він додав, що область у повному обсязі взяла на себе витрати на 

утримання, проживання, харчування та медичне обслуговування ВПО. 

Наразі активно ведеться робота над облаштуванням місць перебування 

переселенців, ремонт приміщень, а також осель людей, які зруйновано та 

пошкоджено внаслідок ракето-бомбових ударів російськими окупантами. 

Крім того, наразі існує потреба у забезпечення ВПО твердим паливом та 

обігріваючими пристроями. 

Нагадаємо, що у межах реалізації проєкту ЮНІСЕФ «Спільно до 

навчання» в Житомирській області громадська організація «In Touch Ukraine 

Foundation» оголошує старт інноваційної освітньої ініціативи. 

Довідково. На Житомирщині діє координаційний штаб з розселення ВПО. 

Переселенці можуть звернутися за телефонами «гарячої лінії» 

Житомирської ОВА: 067-499-29-16, 067-399-62-72. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/gromadam-verhovinskogo-rajonu-peredali-

gumanitarnu-dopomogu-dlya-pereselenciv 

Громадам Верховинського району передали гуманітарну допомогу для 

переселенців 

За сприяння обласної військової адміністрації три громади 

Верховинського району отримали необхідну гуманітарну допомогу, яку 

надали міжнародні партери Івано-Франківської ОВА з Польщі, Чехії та 

Німеччини. Цю допомогу від благодійників передали у Верховинську, 

Білоберізьку та Зеленську громади. 

Зазначимо, що задля належного забезпечення потреб внутрішньо 

переміщених людей, котрі прибули на Верховинщину, до громад передано 

продукти харчування – м’ясні консерви, цукор, макарони, борошно, засоби 

гігієни та ковдри. 

Верховинці дякують керівництву обласної військової адміністрації, 

міжнародним донорам, всім небайдужим, хто допомагає переселенцям. 

Завдяки гуманітарній допомозі благодійних організації і налагодженій роботі 

влади всіх рівнів спільними зусиллями вдається забезпечувати нормальне 

проживання ВПО в районі. 
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*** 

 

25.11.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/ivano-frankivshchina-otrimala-novi-pichki-

burzhujki-dlya-vpo 

Івано-Франківщина отримала нові «пічки-буржуйки» для ВПО 

«Сьогодні надійшла чергова допомога від представництва ООН у справах 

біженців «Рокада», яка тісно співпрацює із обласною військовою 

адміністрацією з перших днів військової агресії росії проти України», - про це 

розповіла заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко. 

На Івано-Франківщину надійшло 35 «пічок-буржуйок», які допоможуть 

людям у нелегкий час, коли ворог завдає ракетних ударів по українській 

енергетичній інфраструктурі. 

«Представництво ООН у справах біженців «Рокада» співпрацює із Івано-

Франківським та Калуським районами та надає необхідну допомогу 

переселенцям. Таке обладнання для обігріву приміщень передаватиметься й 

закладам соціальної сфери та охорони здоров’я. Також обговорені питання 

забезпечення облаштованих тимчасових житлових приміщень для ВПО 

електроконвекторами, генераторами та акумуляторними ліхтарями», - 

зауважила Людмила Сірко. 

Посадовиця розповіла, що багато областей вже залишилися без 

електроенергії та опалення. У нашій області теж є системні відключення 

електропостачання. Тому такі пічки допомагатимуть обігрівати шелтери, де 

проживають родини, які приїхали на Прикарпаття із тих регіонів нашої країни, 

де ведуться активні бойові дії. 

«Обласна військова адміністрація співпрацює із міжнародними 

благодійними фондами, щоб допомогти внутрішньо переміщеним людям 

перебути зиму на Івано-Франківщині», - наголосила Людмила Сірко. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/51045-z-humanitarnoho-

shtabu-ova-dostavleno-cherhovyi-vantazh-do-terytorialnykh-hromad-mohyliv-

podilskoho-ta-zhmerynskoho-raioniv 

З гуманітарного штабу ОВА доставлено черговий вантаж до 

територіальних громад Могилів-Подільського та Жмеринського районів 

273 дні Вінниччина надає допомогу вимушеним переселенцям з 

Херсонської, Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської областей та 

інших регіонів України. 
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Воєнні дії тривають, тож багатьом людям, яких прихистила наша область, 

просто нікуди повертатися. 

23 листопада, за дорученням Начальника ОВА Сергія Борзова, його 

заступник Андрій Кавунець доставив вантаж з обласного гуманітарного штабу 

ОВА до Северинівської, Вендичанської, Могилів-Подільської, 

Мурованокуриловецької та Барської ТГ. 

Завдяки співпраці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій та дитячого фонду ЮНІСЕФ було відправлено речі для 

вимушених переселенців. 

Переважно це верхній і нижній одяг осінньо-зимового сезону: куртки, 

кофти, термобілизна, шапки, черевики, штани та рукавички. Для дітей 

привезли іграшки. 

Під час зустрічі люди мали можливість розповісти про власні проблеми 

та отримати відповіді на свої запитання. Вдячність за допомогу висловили 

керівники громад, які прихистили людей з інших регіонів. Також вдячні і 

переселенці, які одразу ж отримають необхідні їм речі. 

Загалом, у рамках допомоги внутрішнім переселенцям було доставлено: 

 Северинівська громада – 3, 67 палет 

 Вендичанська громада – 5,79 палет; 

 Могилів-Подільська громада – 22,89 палет; 

 Мурованокуриловецька громада – 18, 60 палет; 

 Барська громада – 18, 02 палети. 

«Наше головне завдання — протриматись цю зиму. Пам‘ятайте, 

профільні обласні служби мають гарячу лінію для зв’язку з переселенцями. 

Ми робимо все можливе, щоб забезпечити людей усім необхідним», - зазначив 

Андрій Кавунець. 

Окрім цього, заступник Начальника ОВА наголосив, що за підтримки 

міжнародних фондів продовжується оформлення замовлень через систему 

обліку потреб ВПО. Цей механізм взаємодії з територіальними громадами в 

обласній військовій адміністрації чітко відпрацьований. 

Звертаючись до присутніх, Андрій Кавунець зауважив, що рф не 

припиняє атакувати об‘єкти критичної інфраструктури та продовжує 

шантажувати українців. Президент України у своєму зверненні наголосив на 

створенні Пунктів Незламності в усіх регіонах. 

У Вінницькій області підготовлено 193 Пункти Незламності. 

Також він оглянув новостворені ПН у кожній громаді та оцінив стан їх 

підготовленості до складних викликів зими. 

 

*** 
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23.11.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/51022-pidtrymka-simei-

viiskovykh-intehratsiia-vpo-zapobihannia-domashnomu-nasylstvu-na-

vinnychchyni-modernizuiut-systemu-sotsialnoho-zakhystu-vrazlyvykh-katehorii 

Підтримка сімей військових, інтеграція ВПО, запобігання 

домашньому насильству - на Вінниччині модернізують систему 

соціального захисту вразливих категорій 

За ініціативи Департаменту соціальної та молодіжної політики 

Вінницької ОВА відбулось засідання обласної міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

соціальної підтримки сімей Захисників та Захисниць, інтеграції внутрішньо 

переміщених сімей (осіб), гендерної рівності, запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми. 

«Щоденні обстріли ворогом цивільної інфраструктури прифронтових 

міст та селищ породжує перед нами усе нові виклики. Передусім маємо 

подбати про стабільність функціонування системи соціального захисту 

Вінниччини, аби допомагати людям, які опинилися в надскладних життєвих 

ситуаціях»,- зазначила у вступному слові директорка Департаменту Світлана 

Ярмоленко. 

На порядок денний винесено питання організації соціальної та 

психологічної підтримки сімей Захисників та Захисниць України на рівні 

територіальних громад,відкриття Офісу регіональної координаторки з питань 

безвісно зниклих осіб, сучасних викликів у сфері підтримки внутрішньо 

переміщених осіб, впровадження у Вінницькій області проекту ЄС 

«Розширення можливостей правоохоронних органів у подоланні насильства 

щодо дітей в інтернеті». 

Під час презентації на тему «Організація соціальної та психологічної 

підтримки сімей Захисників та Захисниць України на рівні територіальної 

громади» директор Вінницького обласного центру соціальних служб Олена 

Стоялова акцентувала увагу на необхідності проведення системної роботи із 

залученням достатньої кількості фахівців різних галузей – органів соціального 

захисту населення, медиків, юристів, освітян, фахівців із соціальної роботи, 

психологів. Усе для того аби забезпечити дієву допомогу сім’ям зазначеної 

категорії.В основі роботи - індивідуальний підхід до кожної родини. 

Про реалії та виклики сьогодення у сфері підтримки внутрішньо 

переміщених осіб виступила Людмила Петришена, начальник управління 

соціальної підтримки та державних гарантій Департаменту соціальної та 

молодіжної політики. Вона наголосила на важливості безперервності процесу 

підтримки внутрішньо переміщених осіб, забезпеченні фінансової підтримки 

з боку держави, наданні психологічної, правової та гуманітарної допомоги. 

Наразі процес модернізації системи соціального захисту на Вінниччині 

триває. Органи державної влади обласного рівня вишукують усе нові 

інструменти для того, аби забезпечити потужну та дієву соціальну підтримку 

громадянам, які знайшли прихисток на Вінниччині. 
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*** 

 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/51016-dopomoha-dlia-vpo-vid-

oblasnoho-humanitarnoho-shtabu-prodovzhuie-nadkhodyty-do-hromad-

vinnychchyny 

Допомога для ВПО від обласного гуманітарного штабу продовжує 

надходити до громад Вінниччини 

22 листопада ще вісім громад Вінниччини отримали допомогу від 

гуманітарного штабу ОВА. 

За дорученням Начальника обласної військової адміністрації вантаж 

необхідних речей для внутрішньо переміщених осіб передав його заступник 

Андрій Кавунець. 

Гуманітарну допомогу доставили до Гніванської, Сутисківської, 

Тиврівської, Мурафської, Шаргородської, Станіславчицької, Жмеринської та 

Агрономічної територіальних громад області. 

Для внутрішньо переміщених осіб привезли жіночий та чоловічий теплий 

одяг, взуття. Також передали уніфіковані осінні та зимові набори дитячого 

одягу для дітей ВПО до 14 років. 

Комплекти складаються із куртки, светра або світшота, термобілизни, 

спортивних штанів, шкарпеток, черевиків, шапки та рукавичок. 

Розподіл здійснюється відповідно до кількості переселенців у громадах. 

"На кожну громаду припадає 8-10, або більше (для великих громад) палет 

речей. Звичайно, в першу чергу ми забезпечуємо потреби переселенців, адже 

часто вони виїхали з домівок ще влітку і майже без нічого. Тож вони – в 

пріоритеті. Крім того, речі можуть бути передані іншим сім’ям, які 

потребують допомоги", - зазначив Андрій Кавунець. 

Пропорційно до кількості зареєстрованих ВПО, розміщених у громадах, 

сьогодні було доставлено гуманітарний вантаж: 

 Гніванська ТГ – 8,24 палети; 

 Сутисківська ТГ – 3,31 палети; 

 Тиврівська ТГ – 14,19 палет; 

 Мурафська ТГ – 5,34 палети; 

 Шаргородська ТГ – 14,58 палет; 

 Станіставчицька ТГ – 2,66 палет; 

 Жмеринська ТГ – 26,74 палети; 

 Агрономічна ТГ – 4,72 палети. 

Заступник Начальника ОВА наголосив, що всі потреби – в речах, ліках, 

продуктах та засобах гігієни представники громад мають подавати через 

систему обліку гуманітарних потреб. Це дасть змогу міжнародним фондам та 

організаціям, які надають допомогу переселенцям, краще розуміти потреби 

населення та оперативніше їх задовільняти. 

Під час зустрічей в громадах внутрішньо переміщені особи мали змогу 

поспілкуватися із Андрієм Кавунцем щодо питань, які їх турбують. 



25 
 

Відповідаючи на питання жителів громади заступник Начальника ОВА 

зауважив, що через можливі загрози для енергетичної системи, в кожній 

територіальній громаді області будуть облаштовані пункти обігріву для 

населення. Там місцеві жителі матимуть змогу погрітися, підзарядити телефон 

та скористатися інтернетом. 

Найближчим часом допомогу від гуманітарного штабу ОВА отримають 

всі громади Вінниччини, які прихистили вимушених переселенців. 

Зазначимо, що передана допомога внутрішнім переселенцям надійшла до 

області по лінії гуманітарного штабу Офісу Президента України, а набори 

уніфікованого дитячого одягу - за результатом співпраці Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій з дитячим фондом ЮНІСЕФ. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/46701 

Прихистки Дрогобицького району отримали комплекти теплих речей 

для вимушених переселенців 

Йдеться про майже 4 тисячі подарункових наборів нового теплого одягу. 

Дрогобицька РВА у співпраці з «UNICEF» та Міжнародним медичним 

корпусом передали для прихистків району 3986 подарункових наборів нового 

теплого одягу для дітей, 700 ковдр та 175 обігрівачів. 

Це все отримають колективні прихистки у Трускавецькій, Східницькій та 

Меденицькій громадах. Там мешкають внутрішньо переміщені особи з 

територій, де через російську агресію зараз неможливо проживати. 

Впродовж цього тижня працівники Дрогобицької РВА розвозять теплі 

речі та обладнання у колективні притулки. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/46705 

«Будьте в безпеці»: ОБСЄ розпочало кампанію проти експлуатації 

українських біженців 

Через військові дії мільйони людей виїхали з України в пошуках безпеки, 

їжі та притулку. 90% з них – жінки та діти. Будь-хто з цих людей може 

опинитися під загрозою торгівлі людьми, незалежно від соціального статусу, 

освіти, віку чи статі. 

Торговці людьми експлуатують вразливість людей, які прибувають з-за 

кордону, особливо якщо вони не знайомі з мовою чи культурою країни 

перебування. Вони користуються ситуацією, в якій опинилися жертви, і 
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застосовують силу чи обман, щоб змусити людей надавати сексуальні послуги, 

примусити їх до підневільної праці, жебрацтва або навіть скоєння злочинів. 

Люди, які виїхали з України, перебувають у зоні особливого інтересу 

злочинних організацій. Вони ризикують потрапити до рук торговців 

сексуальними послугами та негідників, які видають себе за доброзичливих 

громадян, служби допомоги або законослухняних роботодавців, а насправді 

прагнуть скористатися цими людьми у найуразливіший момент їхнього життя. 

 

Саме тому Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та 

Thomson Reuters спільно співпрацюють у кампанії «Будьте в безпеці», щоб 

надати життєво важливу інформацію та поради, які допоможуть українцям 

зрозуміти ризики торгівлі людьми і шляхи отримання допомоги. На сайті 

«Будьте в безпеці» розміщені попередження про ризики торгівлі людьми та 

рекомендації для уникнення таких ризиків, а також номери гарячих ліній та 

контакти інституцій у низці європейських країн, США, Канаді, які 

допомагають постраждалим. 

«Наше завдання просте: ми маємо поінформувати якомога більше 

українців про те, як вони можуть бути обізнаними та вберегтися від 

експлуатації. Наша мета — повідомити якомога більше українців про 

небезпеку, яку становлять торговці людьми. Співпрацюючи, ми можемо 

допомогти їм бути обізнаними, бути в безпеці», - зазначили представники обох 

організацій. 

 

*** 

 

22.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/46898 

На базі Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні відкрили 

Центр психосоціальної реабілітації 

Станом на зараз в закладі перебувають понад 900 пацієнтів, з них близько 

200 – це внутрішньо переміщені особи.  

У Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні запрацював Центр 

надання психосоціальної реабілітації. Тут надаватимуть комплексну допомогу 

та підтримку усім, хто постраждав внаслідок воєнної агресії росії проти 

України. 

Ремонт нового відділення завершили цьогоріч. Загальна вартість робіт 

становить близько 470 тисяч гривень, з яких майже 300 тисяч – кошти з 

обласного бюджету, які передбачили у Програмі підтримки галузі охорони 

здоров’я Львівської області. 

У новому Центрі надаватимуть низку реабілітаційних послуг за 

індивідуальними програмами для пацієнтів. Тут діють творчі студії, такі як 

кабінети працетерапії та арттерапії, завдяки чому люди можуть передати свої 

емоції та переживання через малювання картин.  
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«За час повномасштабної війни кількість пацієнтів у лікарні зросла вдвічі. 

Якщо у мирний час тут надавали кваліфіковану допомогу для 450 людей, то 

зараз, у зв’язку з щоденними евакуаціями, лікарі дбають про понад 900 

пацієнтів. Питання ментального здоров’я набуло неабиякого значення, тому 

наш обов’язок зробити усе, аби на Львівщині люди почувалися у безпеці, 

знали, що про них попіклуються. Новий Центр допоможе їм краще 

адаптуватися до нових умов життя, соціалізуватися, а головне – отримати 

якісні медичні послуги та психологічну підтримку», – зауважив начальник 

Львівської ОВА Максим Козицький. 

Новий Центр співпрацюватиме з іншими структурними підрозділами 

лікарні, а в разі необхідності – з іншими лікувально-профілактичними 

закладами, а також з установами соціальної служби. 

Завдяки психологічній реабілітації пацієнти зможуть відновити фізичне 

та психічне здоров’я. Фахівці допоможуть знизити рівень психічних травм, які 

проявляються у гострих стресових ситуаціях, а також дбатимуть, щоб у людей 

не виникала саморуйнівна поведінка. До слова, послуги із психологічної 

реабілітації тут надаватимуть в індивідуальній, сімейній та груповій формах. 

«Станом на сьогодні на Львівщині проживають близько 80 тисяч осіб, які 

звертаються по амбулаторну психологічну допомогу, а також є велика 

кількість осіб, які лікуються стаціонарно. У порівнянні з 2021 роком кількість 

запитів від пацієнтів на отримання психологічної допомоги зросла на 30%. Ми 

усвідомлюємо, що і після нашої перемоги будемо мати велику кількість осіб, 

які потребуватимуть саме психологічної, психічної підтримки упродовж ще 

кількох років. Львівська психіатрична лікарня – це ключовий заклад в області, 

який приймає одну з найскладніших категорій пацієнтів, віднедавна – з усіх 

областей країни, де тривають активні бойові дії», – розповів директор 

департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис. 

Разом з тим на базі Львівської психіатричної лікарні запрацює оновлене 

клінічне  лікувально-діагностичне відділення №3. Наразі тут вже 

відремонтували одне приміщення, де розгорнули додаткові 30 ліжок для 

вимушено переміщених пацієнтів. Вже до кінця цього року завершать ремонт 

іншого приміщення, розрахованого ще на 50 місць. Загальна сума виділених 

коштів з обласного бюджету становить  7 млн гривень. 

У лікарні перебувають також маленькі пацієнти з тимчасово окупованих 

територій. Для їхнього комфортного перебування тут відкрили просторий 

дитячий майданчик. Проєкт реалізувала благодійна фундація «The Bridge of 

Life» (Міст життя). Вартість проєкту – 37 тисяч доларів. 

 

*** 
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22.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/46907 

У санаторії «Шкло» облаштовують місця для тривалого проживання 

вимушених переселенців 

Сьогодні, 22 листопада, у санаторій «Шкло», що знаходиться в 

Яворівському районі, надійшла чергова партія гуманітарної допомоги від 

«Готельного холдингу Польщі». Зокрема це меблеві гарнітури та інвентар, 

розрахований для облаштування місць внутрішньо переміщеним особам. 

Заступник начальника Львівської ОВА Олександр Кулепін розповів, що 

переданий вантаж є результатом підписаного меморандуму про співпрацю між 

Львівською обласною військовою адміністрацією, «Готельним холдингом 

республіки Польща» та Асоціацією готелів та курортів України для 

безкоштовного отримання гуманітарної допомоги з метою забезпечення 

організації побуту та проживання ВПО. 

"Від початку широкомасштабного вторгнення ворога допомога для 

внутрішньо переміщених осіб стала одним із пріоритетів роботи Львівської 

ОВА. У санаторіях області простоюють величезні площі, які можна 

використати під місця для проживання. Саме тому ми в них проводимо 

реконструкцію та наповнюємо меблевим обладнанням, яке нам надають, 

зокрема, наші польські партнери. Завдяки такій співпраці ми зможемо 

облаштувати прихистки в області та забезпечити комфортні умови для 

проживання усіх тих, хто втратив домівку через війну", - сказав Олександр 

Кулепін. 

Як повідомив керівник з міжнародних зв’язків Асоціації готелів та 

курортів України Іван Лунь, «Готельний холдинг Республіки Польща» від 

початку повномасштабного вторгнення подарував для українських біженців, 

які були змушені покинути країну через військові дії 200 тисяч номероночей. 

"Ця допомога є продовженням нашої співпраці. Сьогоднішня фура з 

меблевим обладнанням є 16-тою за рахунком, яку передали наші польські 

партнери та колеги по цеху. Усе це обладнання є ревіталізованим та готовим 

до використання. Воно перебуває у належному стані і саме ним ми 

облаштовуємо притулки для внутрішньо переміщених осіб. Це обладнання 

включає в себе меблі, сантехніку та різноманітні предмети інтер'єру", - сказав 

Івань Лунь.  

В. о. директора санаторію «Шкло» Дмитро Головко розповів, що уже в 

лютому в санаторій почали заселяти перших переселенців, які втекли із зони 

бойових дій. 

"У той час санаторій був законсервованим на зимовий період, тому ми 

розміщували людей у ті приміщення, де були відповідні житлові умови. Ми 

вийшли на контакт з районною та місцевою владою, запропонували програму 

реконструкції санаторію і вони відгукнулися. Це дасть змогу до нового року 

заселити у межах санаторію близько 400 осіб з числа ВПО. Станом на зараз 

ремонтні роботи є виконаними на 70%. На реконструкцію цих корпусів 
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виділили 20 млн грн: 15 млн - це кошти місцевого бюджету та 5 млн виділили 

з обласного", - зазначив директор санаторію. 

Зазначимо, загальна сума гуманітарної допомоги від «Готельного 

холдингу Республіки Польща», яка надходила раніше становить понад 12 

мільйонів гривень. Її отримали відомчі заклади департаментів освіти і науки 

та соціального захисту населення Львівської ОВА. Це 1,5 тисячі ліжок, 3 

тисячі комплектів постільної білизни та інші необхідні товари для організації 

побуту й проживання людей: меблі, матраци, подушки, ковдри, рушники, 

кухонний інвентар. Отримує гуманітарну допомогу Львівщина завдяки 

сприянню уряду Польщі та Державного агентства стратегічних резервів 

Республіки Польща. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/47132 

На Дрогобиччину передали комплекти теплого одягу для внутрішньо 

переміщених осіб 

До допомоги долучились такі міжнародні організації як UNICEF та 

International Medical Corps UK (Міжнародний медичний корпус). 

Десятки подарункових наборів нового теплого одягу для дітей, тисячі 

ковдр та обігрівачів — все це передала Дрогобицька РВА спільно із 

міжнародними партнерами для потреб ВПО. 

До допомоги долучились такі міжнародні організації як UNICEF та 

International Medical Corps UK. Усю допомогу розподіли для прихистків 

Дрогобицького району, де мешкають люди. 

Очільник Дрогобицького району Степан Кулиняк відвідав два колективні 

притулки у Стебнику та зустрівся із внутрішньо переміщеними українцями, 

які внаслідок російської агресії були змушені покинути свої домівки. 

«Дуже радію, що наші зустрічі з міжнародними представниками є 

продуктивними. Адже окрім надання цієї допомоги, низка міжнародних 

організацій самостійно ремонтують приміщення, де мають мешкати ВПО, 

закуповують будівельні матеріали, надають меблі та техніку», — сказав 

Степан Кулиняк. 

Нагадаємо, що загалом у колективних прихистках Дрогобицького району 

мешкає 1534 переселенців. 

 

*** 
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ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 
Центральні 

 

21.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97002-pereselentsi-mozhut-vtratiti-derzhavni-viplati-

jak-vidbuvatimetsja-perevirka 

Переселенці можуть втратити державні виплати: як 

відбуватиметься перевірка 

Внутрішньо переміщені особи, які отримують державну допомогу, 

можуть втратити виплати. Адже уряд відновив перевірки фактичного місця 

проживання ВПО. 

Українців, які мають статус ВПО та отримують державну допомогу, 

перевірятимуть, чи перебувають вони за фактичним місцем проживання. 

Як відбуватиметься перевірка ВПО, до кого приходитимуть насамперед 

та що робити людині, якої не було вдома, повідомляють "Факти ICTV". 

Перевірка ВПО: як відбуватиметься 

Перевірку здійснюватимуть вибірково територіальні органи Нацслужби.  

"Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам здійснюється 

територіальними органами Нацсоцслужби шляхом проведення вибіркової 

перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо 

переміщеної особи, про що складається відповідний акт за формою, 

встановленою Нацсоцслужбою", – йдеться у постанові. 

Працівники Нацслужби будуть вибірково обирати адреси, які українці 

зазначали під час оформлення ВПО, та перевірятимуть, чи справді там 

проживає ця людина. 

Перевірка буде проводитися за рішенням керівника територіального 

органу Нацсоцслужби відповідно до сформованих списків ВПО з Єдиної 

інформаційної бази даних. 

Як пояснила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, 

перевірку ВПО запровадили, аби допомога на проживання надавалася тим 

українцям, які цього дійсно потребують. 

"Допомога, яка надається ВПО, це допомога на проживання. Вона є 

цільовою. Відповідно, коли людина повертається у своє постійне місце 

проживання, ми розуміємо, що десь залишаються люди, які теж виїжджають. 

Аби ці кошти були адресно витрачені, є потреба верифікувати їх, дивитися, що 

відбувається з людьми", – зазначила Жолнович. 

Кого перевірятимуть насамперед 

Заступник очільниці Міністерства соціальної політики Віталій 

Музиченко в ефірі телемарафону зазначив, що перевірку здійснюватимуть за 

ризикоорієнтованим принципом. 
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Музиченко пояснює, якщо за однією адресою зареєстровано тисячу 

внутрішньо переміщених осіб, виникає запитання, чи можуть вони фізично 

там жити. 

"Законодавство передбачає, що ВПО після того, як вони зареєструвалися 

за певним місцем проживання, повинні інформувати про те, коли вони 

повертаються додому або  змінюють місце проживання. З огляду на те, що до 

нас надходить доволі велика кількість звернень від правоохоронних органів, 

що частина з ВПО не присутня за місцем фактичного перебування, власне, і 

було передбачено проведення такої системи перевірок", – сказав Музиченко. 

За його словами, за результатами проведення перевірки складається акт – 

чи є людина на місці. 

Що робити людині, якої не було вдома 

У разі відсутності людини за зазначеним місцем проживання їй 

залишатимуть повідомлення про необхідність прийти в територіальний орган 

соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів. 

"Безумовно, вона могла піти до лікаря чи на базар. Тут залишається 

повідомлення про те, що така людина має у 10-денний термін звернутися до 

органу соціального захисту населення, де вона зареєструвалася як ВПО. Якщо 

людина проходить ідентифікацію, питань немає, вона продовжує отримувати 

свої виплати", – наголосив Музиченко. 

Але якщо ВПО не прийшла в орган соцзахисту протягом 10 днів, виплати 

державної допомоги на проживання в розмірі 2 000 грн на дорослу людину та 

3 000 грн на дитину чи особу з інвалідністю припиняють із наступного місяця. 

Якщо ж людина не змогла з’явитися з вагомих причин, вона може знову 

звернутися для призначення виплат ВПО. 

 

*** 

 

23.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97065-zatrimka-viplat-pereselentsjam-kudi-treba-

zvertatisja 

Затримка виплат переселенцям: куди треба звертатися 

В Україні через війну багатьом довелося залишити свої будинки та стати 

внутрішніми переселенцями. Держава сплачує допомогу на проживання таким 

людям. Дорослі одержують 2000 гривень щомісяця, а діти та особи з 

інвалідністю – 3000 гривень. Але часто виплати затримують. 

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

пояснили, що робити, коли затримують виплати внутрішньо переміщеним 

особам, пишуть "Вести Україна". 

Так, виплати всередині переміщеним особам нараховуються тричі на 

місяць: 3-го, 12-го чи 23-го числа. Сама виплата відбувається раз на місяць. 

Якщо відбуваються затримки та виплати не надходять більше місяця – це 

технічні проблеми, які слід усувати якнайшвидше. Громадянам слід 
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звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та 

з’ясувати причину. Там зобов’язані вас прийняти незалежно від того, де ви 

зареєстровані. Окрім органів соцзахисту громадяни мають змогу звернутися: 

 у ЦНАП; 

 у Мінреінтеграції на номер гарячої лінії з кризових питань 15-48; 

 за телефоном гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 

(066) 813-62-39. 

Також можна надсилати повідомлення до месенджерів та коментарів під 

повідомленнями на офіційних сторінках відомств у соціальних мережах. Глава 

Мінреінтеграції Ірина Верещук підкреслила, що влада реагує на будь-який 

формат звернень. В уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, 

Мінреінтеграції, яка вирішує такі проблеми. 

 

*** 

 

23.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97069-xto-zi-studentiv-mozhe-perevestisja-na-

bjudzhet-ta-jak-tse-zrobiti 

Переведення студентів з "контракту" на "бюджет": важливі 

нюанси 

З 3 листопада розширено коло студентів, які можуть перевестися з 

контрактної форми навчання на "бюджет".  

Про це розповів Юрпорадник для ВПО. 

Такою можливістю мають право скористатися одразу чотири категорії 

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, а саме: 

1. діти (до 23 років) загиблих (померлих) Захисників і Захисниць 

України; 

2. особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни; 

3. діти (до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок 

війни; 

4. особи, які: 

 проживають на тимчасово окупованій території; 

 перемістилися з тимчасово окупованої території після 24.02.2022; 

 проживають на території, включеної станом на 15 жовтня та 15 

лютого відповідного року до Переліку територіальних громад, що 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або 

перемістилися з таких населених пунктів. 

Переведення студентів на "бюджет" можливе за умови: 

 зарахування такої особи на навчання до 2021 року включно; 

 здобуття ступеня освіти вперше; 
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 наявності вакантних (вивільнених) або невикористаних місць 

державного замовлення (при цьому можливе збільшення обсягу 

державного замовлення за поданням відповідних державних 

замовників). 

Для переведення з "контракту" на "бюджет" студентам, які відповідають 

наведеним вище вимогам, необхідно письмово звернутися із заявою у 

довільній формі до керівника свого закладу освіти та документами, що 

підтверджують належність до відповідної пільгової категорії, а саме: 

1 категорія - посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці 

України або до 1 березня 2023 року посвідчення члена сім’ї загиблого 

встановленого зразка; 

2 та 3 категорія - посвідчення учасника бойових дій/посвідчення особи з 

інвалідністю внаслідок війни/електронне посвідчення ветерана / довідка про 

участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України (батька або матері), та свідоцтво 

про народження (для дітей); 

4 категорія - витяг з реєстру територіальної громади, що підтвердить 

відомості про місце проживання (перебування) особи/про зареєстроване 

(задеклароване) місце проживання (перебування)/про відсутність таких 

відомостей станом на 24 лютого 2022 року /про зняття із зареєстрованого 

(задекларованого) місця проживання (перебування); 

Якщо витяг містить інформацію про відсутність відомостей про місце 

проживання (перебування) особи або про зняття із 

задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) до 24 

лютого 2022 року, необхідно подати документ про освіту, здобуту у 

відповідний період часу в закладі освіти. 

Зверніть увагу, що, відповідно до роз’яснень Мінреінтеграції, 

переведення на місця державного замовлення студентів, дані про яких внесуть 

до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 році. 

 

*** 

 

24.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97094-de-pereselentsjam-otrimati-dopomogu-v-

chernivtsjax 

Де переселенцям отримати допомогу в Чернівцях 

Вимушені переселенці можуть отримати поселення, а також медичну й 

психологічну допомогу в Чернівцях. Також в місті працюють заклади для 

харчування вимушених переселенців, безкоштовні лазні та пральня, пункти 

гуманітарної допомоги. У департаменті соцполітики надали оновлену в 

листопаді інформацію для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє 

"Суспільне". 



34 
 

У місті працює телефон гарячої лінії для ВПО: 0800335047. Також 

інформацію можна отримати за номерами: 

 050 222 15 80 

 037 258 88 88 

 1580 

Психологічна допомога: 

 037 2 57 15 15 

 095 932 15 15 

 066 798 76 53 

Поселення: 

 080 033 50 47 

Медична допомога: 

 050 613 33 42 

Щоб отримати довідку ВПО, потрібно зареєструватися у ЦНАПі на 

вулиці Героїв Майдану, 7. ЦНАП працює з 09:00 до 17:00. 

Також в місті працюють два хаби з гуманітарною допомогою: 

 Дорослий хаб на вулиці Головній, 223 (Цархліб), працює з понеділка 

по п'ятницю з 9:00 до 17:00. Видають одяг та взуття для дорослих. 

 Дитячий хаб на вулиці Франка, 29 (Будинок культури творчої молоді 

"Автограф"), працює з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00, а також 

у суботу з 10:00 до 15:00. Видають підгузки, дитячий одяг, іграшки, 

дитячі книги тощо 

Медичні заклади: 

 Міська поліклініка №1 — працює з 8:00 до 18:00 на вулиці Шкільній, 

6, телефон: (0372) 524323, 

 Міська поліклініка №2 — працює з 8:00 до 18:00 на вулицях Українки, 

11; Комарова, 2; Героїв Майдану, 226. Телефони: 0957626939; 

0372581256; 0372581258; 0372506606, 

 Міська поліклініка №3 — працює з 8:00 до 18:00 на вулиці Південно-

Кільцевій, 14, телефон: (0372) 533401, 

 Міська поліклініка №5 — працює з 8:00 до 18:00 на вулиці 

Щербанюка, 34-А, телефон: (0372) 585709, 

 Міська дитяча поліклініка — працює з 8:00 до 18:00 на проспекті 

Незалежності, 109; вулицях Головній, 218 та вулиці Руській, 273. 

Телефон: 0995370018; 0675370018, 

 Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора" — працює з 

8:00 до 18:00 на вулицях Мудрого, 2; Підкови, 16; Хотинській, 49-Б. 

Телефони: 0372507063; 0372507064; 0372507066, 

 Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша" — працює з 

8:00 до 18:00 на вулиці Горіхівській, 3, телефон: (0372) 525007, 

 Поліклініка "Гравітон" працює з 8:00 до 18:00 на вулиці Руській, 279, 

телефони: (0372) 504930; (0372) 503800, 
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 Міська стоматологічна поліклініка — працює з 8:00 до 18:00 на вулиці 

Університетській, 36, телефон: (0372) 550902, 

 Міська дитяча стоматологічна поліклініка — працює з 8:00 до 18:00 

на вулиці Головній, 93, телефон: (0372) 526502, 

 Хірургічна допомога, стаціонарна допомога дорослим та дітям, 

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами — виключно 103, або за 

скеруванням сімейного лікаря (терапевта). 

Безкоштовні лазні: 

 "Нептун" на проспекті Незалежності, 125-Б. Телефон: 0509703552. 

Працює у суботу з 9:00 до 19:00 (жіночий зал з 14:00) та неділю з 9:00 

до 19:00. 

 "Дельфін" на вулиці Турецькій, 34 Телефони: 0503741555, 

0372527541. Працює у п’ятницю з 16:00 до 21:00, суботу з 10:00 до 

21:00 та у неділю з 9:00 до 19:00. 

Соціальна пральня: 

Безкоштовна пральня для вимушених переселенців працює на вулиці 

Луцькій, 6 у будні дні з 8:00 до 18:00. З собою потрібно мати документ, що 

засвідчує вашу прописку іншого міста, в якому відбувається бойові дії, або 

довідку ВПО. 

Ресторани, кафе та обіди просто неба: 

 безкоштовна "польова кухня" у споруджених павільйонах від 

благодійної організації Remar (Іспанія) працює до 18:00 на Соборній 

площі, 

 їдальня під відкритим небом від гуманітарної організації "Турецький 

червоний хрест" працює до 18:00 на Соборній площі. У меню є перші 

страви, гарячі напої, гарніри тощо, 

 @CHIK CAKE STUDIO до червня 2023 року пригощатиме 

безкоштовними десертами, чаєм дітей та жінок щодня з 9:00 до 18:00 

на провулку Ентузіастів, 12. Телефон: 0999222183, 

 У @LVIV_CROISSANTS_CV пригощають чаєм з бутербродом щодня 

з 9:00 до 19:30 у закладах на вулицях Небесної Сотні, 14 А (телефон: 

0993911370) та Бандери, 3 (телефон: 0965538235). 

Аби отримати безкоштовний сніданок, абід та/або вечерю, потрібно мати 

з собою документ, що засвідчує вашу прописку іншого міста, в якому 

відбувається бойові дії, або довідку ВПО. 

Заходи для дітей: 

 Центральний палац культури працює у будні з 11:00 до 15:00 на вулиці 

Підкови, 3, телефон: (0372) 560433. Там є ігрові години; гурткова 

робота з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; 

театралізовані читання казок; перегляд мультфільмів. 

 Центральна дитяча бібліотека працює у будні з 12:00 до 17:00 на 

вулиці Комарова, 28, телефони: (0372) 573403; 0507881848. Серед 

послуг: ігрові години; гурткова робота з образотворчого та 
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декоративно-прикладного мистецтва; театралізовані читання казок; 

переглядання мультфільмів. 

 СпівДія заради дітей — щобудня на вулиці Головній, 41 з 10:00 до 

13:00 – група 5-7 років; з 14:00 до 17:00 – група 8-10 років. 

 Молодіжний центр "Резиденція молоді", телефон: 0950438904 

Для того, щоб потрапити на заняття, потрібно заповнити форму реєстрації 

та обов’язково вказати в останньому пункті "відкрите заняття". 

Заходи для молоді у "Резиденції молоді" на вулиці Головній, 41: 

 Розмовний клуб вивчення української мови — у понеділок о 13:00 та 

у четвер о 14:00. Обов’язкова попередня реєстрація. Наразі клуб на 

канікулах, відновлення засідань планують у серпні. 

 Історичні посиденьки — у вівторок о 16:00. Обов’язкова попередня 

реєстрація. Наразі клуб на канікулах, відновлення засідань планують 

в серпні. 

 Молодіжний інтеграційний центр, у рамках якого буде 6 локальних 

активностей та 3 семінари: про соціальне підприємництво, проєктний 

менеджмент, виявлення дезінформації та безпеку в інфопросторі. 

Учасники зможуть податись на фінансування своїх проєктів. Також у 

рамках інтеграційного центру організують кемп та надаватимуть 7 

послуг: коворкінг, інтернет-центр, оренда техніки для заходів, 

надання консультацій, менторська підтримка, надання приміщення 

для заходів, бібліотека. 

Усі активності та послуги безкоштовні. Телефон: 0950438904. 

 

*** 

 

25.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97111-na-frankivschini-realizujut-proekt-z-nadannja-

pidtrimki-pereselentsjam-starshe-60-rokiv 

На Франківщині реалізують проєкт з надання підтримки 

переселенцям старше 60 років 

На Франківщині реалізують проєкт з надання комплексної підтримки 

ВПО старше 60 років – їх відвідуватимуть на дому. Про це повідомляє прес-

служба ЛОВА. 

Наразі в Івано-Франківській області розпочинається реалізація ініціативи 

HelpAge International, що передбачає надання комплексної допомоги 

переселенцям поважного віку (60+ років). 

Для проєкту обрані три пілотні території – Верховинський, Косівський та 

Коломийський райони області. 

Комплексна допомога буде включати відвідування двічі на місяць 

переселенців обраної цільової групи задля моніторингу їх потреб у соціальних 

послугах, гуманітарній допомозі, засобах реабілітації, в гострих випадках – 

грошовій допомозі тощо. 
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*** 

 

25.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97122-pratsevlashtuvannja-vpo-kudi-zvertatisja-

pereselentsjam-z-luganschini 

Працевлаштування ВПО: куди звертатися переселенцям з 

Луганщини 

У 14 штабах, що розташовані в 10 містах України, переселенців з 

Луганщини приймають фахівці обласної служби зайнятості. Про це 

повідомляє прес-служба ЛОВА. 

Здебільшого вони надають інформацію про наявні вакансії, реєстрацію та 

перебування на обліку в службі зайнятості, виплати допомоги по безробіттю 

та як звільнитися з останнього місця роботи онлайн. 

Крім надання переселенцям переліку послуг, фахівці Луганської обласної 

служби зайнятості проводять соціальне опитування серед відвідувачів 

луганських хабів задля можливості організації та проведення інформаційних 

вебінарів із загальних питань зайнятості, з техніки пошуку роботи та 

складання резюме, презентацій Центрів професійно-технічної освіти ДСЗ. 

Також за ініціативи Луганського обласного центру зайнятості для 

допомоги  в працевлаштуванні внутрішньо переміщеним особам Луганської 

області створена анкета за посиланням. 

Адреси та графік роботи гуманітарних хабів, де працюють спеціалісти 

служби зайнятості на постійній основі: 

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

14:00 

2. 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. 

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

"Рух"). Щоп’ятниці з 12:00 до 15:00 

4. м. Київ: 

 вул. Мала Житомирська, 6/3. Консультації щосереди з 10:00 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. 

5. м. Львів: вул. Рудненська, 10. Консультації щочетверга з 10:00 до 14:00 
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6. м. Одеса: вул. Катерининська, 32. Консультації по вівторках з 10:00 до 

14:00 

7. м. Рівне: вул. Фабрична, 20. Консультації: щоп'ятниці з 13:00 до 16:00 

8. м. Черкаси: вул. Чехова, 9а. Консультації: щовівторка з 14:00 до 17:00 

9. м. Чернівці: вул. Героїв Майдану, 7. Консультації: щосереди з 10:00 до 

13:00 

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

понеділок - п'ятниця з 09:00 до 13:00 

Фахівці надаватимуть допомогу у працевлаштуванні та 

консультуватимуть з питань зайнятості: 

 як зареєструватися та отримувати послуги служби зайнятості в 

умовах воєнного стану; 

 як зареєструватись, якщо є не всі документи; 

 як звільнитися дистанційно після евакуації; 

 чи можливо стати на облік, якщо людина перебуває за кордоном; 

 вакансії по всій Україні; 

 можливості професійного навчання у ЦПТО ДСЗ; 

 грантові програми, спрямовані на підтримку підприємницької 

діяльності. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/321474-na-lvivsini-oblastuvali-30-kvartir-dla-

pereselenciv/ 

На Львівщині облаштували 30 квартир для переселенців 

У селі Неслухів, що на Львівщині, відкрили соціальне житло для 

вимушених переселенців. Там облаштували 30 квартир, де житиме майже 

сотня людей. Зокрема, сім'ї з дітьми та люди похилого віку з регіонів, де 

відбуваються бойові дії. До цього вони жили у комунальних приміщеннях, 

непридатних для довготривалого проживання. 

На нове житло очікує Тетяна Савченко. Наприкінці березня жінка з 

родиною та десятимісячною донькою переїхала на Львівщину з Маріуполя. 

"Це було дуже складно. Ми йшли довго під обстрілами пішки, дитина на 

руках. Ми йшли без речей, без нічого. І нам трапився волонтер, який безплатно 

завіз нас до Запоріжжя. Нам дуже пощастило. Ми багато блокпостів проїхали. 

Там страшно було їхати. На блокпостах навіть роздягали, ну мого чоловіка. 

Доїхали сюди. Тут набагато спокійніше, тихо", — каже Тетяна Савченко. 

Після приїзду на Львівщину родина спочатку жила у школі, потім — у 

старій хаті в селі. 

"Там не було умов. Ні пічки, ні газу. Туалету і душу теж не було. Старі 

вікна були. А коли сюди зайшла, тут дуже красиво", — каже жителька 

Маріуполя. 
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Соціальне тимчасове житло отримав і Андрій Качмарьов з Дружківки 

Донецької області. Чоловік сам виховує дітей. Родина виїжджала потягом під 

обстрілами. Поселились спочатку у школі, потім — в приміщені сільської 

ради. Тепер з доньками житиме у соціальному житлі. У квартирі є усе 

необхідне: меблі, побутова техніка, а також своя кухня і санвузол. 

Раніше занедбане приміщення перетворили у нове соціальне житло за 16 

мільйонів гривень. 

"Вартість ремонту — 16,1 мільйонів гривень. З них 13,7 мільйонів — це 

кошти громадських благодійних організацій. А 2,4 мільйони — гроші з 

обласного бюджету", — каже начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Житло для переселенців відремонтували за 16 мільйонів гривень 

Житло для переселенців відремонтували за 16 мільйонів гривень. 

Суспільне Львів 

Ремонтні роботи тривали 4 місяці. 

"Це — справді дім. Тут є 30 мініквартир для 30 родин. Кожна родина буде 

мати власну кухню, власний санвузол. Це зроблено за благодійні кошти. 

Благодійники — всі іноземці. Є три донори — це все італійські організації", — 

каже засновниця БФ "Запорука" Наталія Оніпко. 

На Львівщині є ще близько 10 тисяч переселенців, які живуть у 

непристосованих для тривалого проживання приміщеннях і потребують 

нового житла. 

"Зараз 25 об'єктів перебувають в ремонтах і це дасть змогу розселити до 

кінця року близько 5 тисяч людей. Переважно це довгобуди або незавершене 

будівництво, установи профтехосвіти, які ремонтуються за кошти обласного 

бюджету і благодійних організацій", — додає Максим Козицький. 

Для переселенців це тимчасове житло. Після перемоги відремонтовані 

приміщення перейдуть місцевій громаді. 

 

*** 

 

22.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/321578-teplo-pomiz-knizok-u-biblioteci-v-cerkasah-

pereselencam-mozna-otrimati-dopomogu/ 

Тепло поміж книжок: у бібліотеці в Черкасах переселенцям можна 

отримати допомогу 

Доброчинну акцію "Зігрій теплом" започаткували у Черкаській 

центральній міській бібліотеці для дітей. За словами завідувачки Світлани 

Слодзік, така допомога для переселенців особливо необхідна з настанням 

холодів. 

Для цієї акції облаштували один із читальних залів, розповіла завідувачка 

бібліотеки Світлана Слодзік: 
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"Наші абонементи працюють, книжки видаються, а у залі з речами 

знаходяться працівники, які можуть приділити час, щоб допомогти людям 

знайти необхідне, що їм потрібно для сім’ї". 

Завдяки такій акції минулого разу допомогу отримали понад двісті родин 

переселенців, зазначила очільниця міжнародного благодійного фонду 

"Небайдужі" Маіна Кулик: 

"Ми вирішили, що створимо такі центри, де ми можемо і персонально, і 

загалом організувати подібні акції, щоб надавати допомогу для переселенців. 

Тому що ми бачимо, що в цьому є велика потреба". 

Зимовий одяг, взуття, речі для дітей та іграшки: у Черкасах започаткували 

доброчинну акцію "Зігрій теплом" 

"Ми вишукуємо партнерів, займаємося транспортуванням. Я особисто 

співпрацюю з всеукраїнською благодійною організацією «Надія для сиріт», 

яка допомагає і одягом, і продуктами, і медикаментами. Ми передаємо ці 

допомоги захисникам, вимушеним внутрішньо переміщеним людям. І також 

нам допомагає благодійний фонд «Здійснити мрію» місто Львів", — 

прокоментувала керівниця Благодійного фонду "Соціального захисту, надії і 

добра". 

Зі слів керівниці благодійного фонду "Соціального захисту, надії і добра" 

Лариси Малкової, такі акції у бібліотеці будуть на постійній основі. 

 

*** 

 

22.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/322476-na-dnipropetrovsini-pereselencam-viplatili-

ponad-200-tisac-griven-dopomogi-na-prozivanna-ak-otrimati-grosi/ 

На Дніпропетровщині переселенцям виплатили понад 200 тисяч 

гривень допомоги на проживання: як отримати гроші 

З початку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщині 

переселенцям виплатили майже 250 тисяч гривень допомоги на проживання. 

Про це сказано на сайті обласної військової адміністрації. 

Як йдеться у повідомленні, виплати нараховують щомісяця. Загалом на 

допомогу переселенцям, що проживають на Дніпропетровщині держава 

виділила майже п'ять мільярдів гривень. 

Аби отримати виплати, потрібно мати довідку переселенця та написати 

заяву на допомогу. Це можна зробити у найближчому центрі надання 

адмінпослуг чи у сільраді. Або за допомогою додатку "Дія". 

Людям з інвалідністю та дітям виплачують по три тисячі гривень на 

місяць, іншим – по дві. 

 

*** 
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22.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/322562-u-frankivsku-zapracuvav-koordinacijnij-

centr-dla-pereselenciv-aku-dopomogu-nadaut-ta-ak-ii-otrimati/ 

У Франківську запрацював координаційний центр для переселенців: 

яку допомогу надають та як її отримати 

В Івано-Франківську упродовж тижня волонтери координаційного центру 

взаємодії з переселенцями роздали понад 600 продуктових наборів. Про це 

Суспільному розповів заступник директора департаменту інтеграції громад, 

внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами 

міськради Андрій Деркач. 

З його слів, окрім гуманітарної допомоги, у штабі також консультують 

людей з інших регіонів, допомагають з пошуком роботи та житла. 

Координаційний центр створили для того, щоб об’єднати недержавні 

організації та фонди з органами влади для ефективнішої допомоги людям, які 

постраждали від військової агресії РФ. 

У штаб можуть звертатися вимушені переселенці, які проживають в 

Івано-Франківській громаді. 

22 листопада у центрі волонтери вдруге збирали продуктові набори. В 

один пакунок кладуть три банки тушкованки, пачку макаронів і півтора 

кілограма цукру, розповідає волонтерка Валерія Галик. 

"Ми — з департаменту інвестиційної політики. Прийшли допомагати. 

Коли просять, коли потрібна допомога, тоді й приходимо", — додає Валерія 

Галик. 

Усю "гуманітарку" роздають у наметі, який розташований поруч із 

координаційним центром. Щоб її отримати, потрібно спершу заповнити 

анкету. Зробити це можна онлайн або за допомогою менеджера на місці. Із 

собою потрібно мати паспорт та довідку про статус внутрішньо переміщеної 

особи. Насамперед допомогу надають людям похилого віку та з інвалідністю. 

Проте звертатися до центру можуть всі та навіть тоді, коли немає світла, 

розповідають волонтери. 

За словами заступника директора департаменту інтеграції громад, 

внутрішньої політики та роботи з ВПО Андрія Деркача, понад три тисячі 

вимушених переселенців зареєструвалися у координаційному центрі. Для них 

вже зібрали та видали 600 продуктових наборів. Однак зараз, каже Андрій 

Деркач, найбільше люди потребують теплих речей, ковдр та подушок. 

"Ми організували видачу гуманітарної допомоги за попередніми 

заявками. Дуже проста річ. Людина приходить і заповнює анкету — перелічує 

те, що їй найбільше потрібно. Це — речі, продукти, засоби гігієни чи ковдри. 

Ми формуємо цю заявку і визначаємо, що в нас вже є, і те, що ми ще шукаємо 

серед наших партнерів або донорських організацій", — пояснює Андрій 

Деркач. 
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Координаційний центр взаємодії з ВПО розташований за адресою: вулиця 

Дністровська, 26. Гуманітарну допомогу видають у вівторок та четвер, в інші 

дні консультують та реєструють вимушених переселенців. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/322612-bahmut-im-nihto-ne-zdast-ak-prohodit-

evakuacia-ziteliv-bahmuta-ta-casovogo-aru/ 

“Бахмут їм ніхто не здасть”. Як проходить евакуація жителів 

Бахмута та Часового Яру 

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. 

Евакуюватися з прифронтового міста місцевим жителям допомагають 

волонтери. Ті, хто вирішив виїхати з міста, збираються біля евакуаційного 

автобуса під звуки вибухів. Як і чому люди їдуть — репортаж Суспільного 

Донбас. 

В місті майже не залишилось вцілілих будинків. Води, електрики, 

опалення та газу немає. Через загрозу обстрілів люди перебувають в укриттях. 

Аби набрати води чи отримати гуманітарну допомогу, доводиться виходити з 

них. 

Місцева жителька Наталя їде в Дніпро. Каже, де оселиться, ще не знає, 

але вдома залишатися небезпечно. Останнім часом жінка могла пересуватися 

тільки в межах свого району. 

“Ні в місто не можна, ні за Бахмутку. М'ясокомбінат розбитий та вигорів. 

Взагалі з лиця землі стертий. Ринок працює, одна аптека на все місто. Є 

військові лікарі й то не за фахом. І один стоматолог. І все”, — розповідає про 

умови життя в місті Наталя Бохонко. 

Артем, сусід Наталі, також вирішив евакуюватись. Його квартира 

розбита. 

“У нас ні вікон, ні дверей немає. Довелося виїжджати через це. Ми 

думали, що все налагодиться. Поки нічого хорошого не відбувається”, — каже 

житель Бахмута Артем Якоб. 

Евакуюватися з Донеччини допомагають волонтери благодійного фонду 

“Добра справа”. За словами волонтера фонду Андрія Рязанцева, останнім 

часом виїжджати стало більше людей. 

“Вони сподівалися, що щось зміниться і вони зможуть перечекати. Але це 

не швидкий процес. Дуже холодно, нема світла, немає комунікацій і люди вже 

вимушені їхати”, — пояснює волонтер. 

Ще четверо місцевих жителів вирішили виїхати з Часового Яру. Місто 

також потерпає від обстрілів росіян. 

“Обстановка тривожна, але не на стільки, як у Бахмуті. Ми ж розуміємо, 

ворог біситься. Але Бахмут їм ніхто не здасть, нічого в них не вийде”, — каже 

жителька Часового Яру Етері Черкасова. 
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До повномасштабного вторгнення у Бахмуті проживало 73 тисячі людей, 

наразі залишається близько 12 тисяч. Волонтери благодійного фонду “Добра 

справа” щотижня вивозять з міста близько 40 людей. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/323100-dla-dovgostrokovogo-prozivanna-na-

cerkasini-oblastovuut-zitlo-dla-pereselenciv/ 

Для довгострокового проживання: на Черкащині облаштовують 

житло для переселенців 

90 місць для переселенців облаштовують у приміщенні колишньої школи 

в одному із сіл Тальнівщини. Нині завершують облаштовувати санвузли та 

душові кабіни, розповів директор Тальнівського територіального центру 

соцобслуговування Сергій Шпичак. 

Готують все для довгострокового проживання. 

На першому поверсі колишньої школи тривають будівельні роботи — 

встановлюють умивальники, санвузли та душові кабінки. Кладе плитку 

будівельник Петро Кулик. Працюють, зі слів чоловіка, вже три тижні: 

"Під час роботи трішки виникають проблеми, бо приміщення старі, трохи 

стіни не рівні, є проблеми з електрикою. Це дуже затримує. Але ж розуміємо, 

що війна зараз". 

У столовій розставлені столи та облаштована кухня. На черзі — 

встановлення бойлера, розповіла сестра-господиня Людмила Пріліпко: 

"Буде гаряча вода, поставимо бойлер. Залишились шкільні плити, то я 

думаю що тут вистачить. Трішки посуду є, однак ще підвезуть, щоб можна 

було готувати їсти, щоб людям було комфортно. Хочемо, щоб їм було так, як 

вдома". 

На другому поверсі — спальні. Що колись це був кабінет історії свідчить 

надпис на дверях та плакати з історичними постатями. Там вже розставлені 

ліжка на шістьох людей, розповів директор Тальнівського територіального 

центру соцобслуговування Сергій Шпичак: 

"За потребою будемо дивитися. Де буде більше, де менше, може хтось 

буде якимись сім’ями заїжджати, то ми ліжка можемо переставляти і 

підлаштовуватися під кожного. У нас все є: постіль і вся гуманітарна допомога 

нам надійшла, ми цілком цим забезпечені". 

Окрім того, зараз заготовляють дрова для опалення закладу. Там є 

твердопаливний котел, розповів кочегар Олександр Савченко: 

"Наша котельня готова. Залишилось зробити косметичний ремонт, а так 

все ніби зроблено. Тобто котельня готова до роботи". 

Завершити ремонт планують до першого грудня. Загалом на будівельні 

роботи Тальнівська громада спрямувала 300 тисяч гривень, зазначив Сергій 

Шпичак. 
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"Школа не функціонує вже два роки, ще рік був садочок дитячий. А нам 

передали її на баланс місяць тому. Зберігся більш-менш нормальний стан 

будівлі. Частина вікон вже змінені, тож там ми будемо заселяти людей у кращі 

кімнати. Спочатку ми зможемо прийняти 90 людей, а там будемо дивитися. 

Якщо буде потреба більша, будемо ще готувати кімнати". 

За словами пана Сергія, з настанням холодів потреба у таких закладах 

збільшується. Тому, аби допомогти людям, при нагальній потребі можуть 

заселити тут і до 200 переселенців. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/323490-na-ternopilsini-pereselenci-oblastovuutsa-u-

vidremontovanomu-gurtozitku/ 

На Тернопільщині переселенці облаштовуються у відремонтованому 

гуртожитку 

На Тернопільщині для переселенців відремонтували гуртожиток. Це 

приміщення Бучацького коледжу, в якому ніхто не жив 8 років. Про це 

розповів директор навчального закладу Ігор Леськів. 

Чоловік каже, за гроші з держбюджету там зробили ремонт, закупили 

пральні машинки, холодильники та меблі, є тепло та гаряча вода. Загалом у 

гуртожитку можуть поселити 400 осіб. Наразі там проживають 75. 

Лілія Войтко приїхала з Херсонщини разом з невісткою та онуками. 

Пригадує, виїхати вдалося з першого разу. 

"Коли наших солдатів побачила, то дуже зраділа. Я зробила їм сало з 

часником, щоб пригостити і віддячити їм", – каже Лілія Войтко. 

У Трибухівцях сім'я з квітня, до цього, розповідає Лілія Войтко, жили в 

іншому – студентському гуртожитку. Сюди переїхали нещодавно, але вже 

встигли облаштувати побут. Умовами задоволені. 

"Мікрохвильова піч в нас є, холодильник, бойлер, душова кабінка є. В нас 

тут такі умови, що в мене вдома не такі умови", – каже Лілія. 

У сусідній кімнаті оселилась жителька Луганщини Вікторія разом зі своїм 

8-річним сином. 

"Тут уже звикли, але хотілося б просто приїхати, подивитися на могили 

рідних, сходити до свого храму, сходити до сусідів і близьких, подивитися, як 

вони, чи вижили, зв'язку майже немає. Рівно рік з того часу, як я придбала 

житло. Начебто ціла квартира, але хто там буде жити і чи залишиться вона 

ціла, я не знаю", – каже жителька Луганщини Вікторія. 

Ольга Мельниченко – вчителька з Херсона. Тут жінка живе зі своєю 

мамою та донькою. Жінка каже, з рідного міста виїхали в серпні. 

"Ми до останнього хотіли там залишатися і показати російським 

загарбникам, що там господарі ми, а не вони. 4 липня так сталося, що я 

потрапила в полон, прийшли військові з працівниками ФСБ, вони 
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заарештували і майже місяць я пробула в полоні. Коли я звідти вибралася, то 

рішення прийшло саме собою, там залишатися було дуже небезпечно", – каже 

Ольга. 

Зараз жінка продовжує працювати зі своїми учнями дистанційно. У такій 

формі навчається і її дочка Настя – студентка Харківського університету. 

Приміщення, в якому зараз живуть переселенці, не використовували 8 

років. Про це розповідає директор коледжу Ігор Леськів. Чоловік каже, 

відремонтували його за 29 мільйонів гривень з держбюджету. І тепер тут 

можуть оселитись 400 переселенців. Опалюють приміщення дровами, також 

мають газові котли, а на випадок відключення світла є два генератори, завдяки 

яким подають воду в гуртожиток, каже Ігор Леськів. За його словами, 

проживання для переселенців безкоштовне, платять лише за комунальні 

послуги. 

"Проблема в тому, що будь-яких коштів на компенсацію комунальних 

послуг коледж не отримував. Тому стало складніше, враховуючи дану 

ситуацію, ми вирішили хоча б брати за світло і за воду, для того, щоб можна 

було ці речі компенсувати. Ми беремо 600 гривень за місяць з дорослого і зі 

студентів, 300 гривень з дитини до 10 років", – каже директор Бучацького 

коледжу Ігор Леськів. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/324086-tepla-pidloga-ta-misce-dla-kondicionera-

inzeneri-z-odesini-stvorili-modulnij-budinok-dla-pereselenciv-ta-vijskovih/ 

Тепла підлога та місце для кондиціонера: інженери з Одещини 

створили модульний будинок для переселенців та військових 

Інженери з Чорноморська Одеської області створили модульний 

будиночок для переселенців, військових та лікарів. Спеціально для цього 

виготовили унікальну конструкцію, яка робить його мобільним та дозволяє 

розкладати житло протягом хвилини. Чим він обладнаний та які його 

можливості — дізнавалася знімальна група Суспільного. 

Модульний будиночок із назвою ТерраКьюб першочергово призначений 

для переселенців, його можна використовувати як польові шпиталі чи штаби, 

розповів керівник виробництва Денис Богатирьов: 

"У цьому будиночку є все необхідне для нормального проживання як у 

зимовий період, так і в літній. На зимовий період тут є тепла підлога, на літній 

період тут є виріз для встановлення віконного кондиціонера". 

Особливість такого будиночка – самотужки розроблена інженерами 

система швидкого розкладання та кріплення. Також він може бути обладнаний 

будь-якими системами живлення. 
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"Можна під’єднати генератор, якщо ці будиночки стають в ряд, їх можна 

об’єднати шлейфом, тобто не треба тягнути кожному будиночку окремий 

кабель, а постачання відбуватиметься з однієї лінії", – додав Денис Богатирьов. 

До повномасштабної війни компанія займалась створенням висотних 

новорічних ялинок для міст та святкової ілюмінації. Та тепер – розширили 

профіль. Перші клієнти знайшлись: 

"Ми наразі готуємо оснащення, аби запустити в серійне виробництво ці 

будиночки, для того, аби швидше їх виготовляти, адже це була повністю ручна 

збірка. Потужність наша – це те, що ми можемо робити нашим складом п'ять 

будиночків на місяць. У нас вже були на перемовинах представники МНС, які 

можуть використовувати такі будиночки для спецпідрозділів з розмінування, 

в нас були військові, для яких теж потрібні такі будиночки, вчора ми говорили 

з медиками, в них можна робити операційні", – розповів керівник компанії 

Анатолій Фостик. 

 

*** 

 

21.11.2022 

«Європейська правда» 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/21/7151099/ 

Німеччина надасть Молдові додаткову допомогу для українських 

біженців та інфраструктури 

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла 

виділення Молдові додаткової допомоги у розмірі 32,3 млн євро для боротьби 

з численними наслідками, що виникли через війну в Україні. 

Про це повідомляє Deutschlandfunk, пише "Європейська правда". 

Гроші мають бути використані на розвиток відновлюваних джерел енергії 

та муніципальної інфраструктури, а також на догляд за українськими 

біженцями. 

Оголошення міністр зробила на третій міжнародній конференції донорів 

для Молдови, що проходила у понеділок в Парижі. 

Платформу підтримки Молдови створили навесні цього року з ініціативи 

Румунії, Німеччини та Франції. До платформи входять загалом 47 держав і 

організацій, у тому числі держави ЄС, США, Канада та Велика Британія. 

Також представлені Європейський Союз та Організація з безпеки та 

співробітництва в Європі. 

На двох попередніх конференціях донори надали Молдові допомогу та 

кредити на загальну суму 1,2 млрд євро. 

Крім того, у понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив 

про надання Молдові нового пакета допомоги на суму понад 100 мільйонів 

євро. 

*** 
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23.11.2022 

«Європейська правда» 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/23/7151173/ 

В Естонії запровадили низку вимог для біженців з України для 

продовження дії тимчасового захисту 

Термін дії статусу тимчасового захисту українських військових біженців, 

які прибули в Естонію від початку війни в Україні, закінчується – для того щоб 

клопотати про його продовження, біженцям необхідно виконати низку вимог. 

Про це розповіла віцеканцлерка з культурного різноманіття міністерства 

культури Естонії Еда Сілберг, повідомляє «Європейська правда» з посиланням 

на ERR. 

За її словами, у того, хто клопоче про продовження статусу тимчасового 

захисту, обов’язково має бути зареєстроване місце проживання. Повнолітні 

біженці мають бути активними на ринку праці – або працювати, або бути 

зареєстрованими в Касі з безробіття як безробітний. Неповнолітні – ходити до 

дитячого садка або до школи в Естонії. 

Крім того, кожна людина має пройти програму адаптації, яка складається 

з одноденного навчання про життя в Естонії та базового курсу на початковий 

рівень естонської мови тривалістю 100 академічних годин, на освоєння яких 

піде приблизно три місяці. По закінченню курсу, ті, хто його пройшли, 

володіють словниковим запасом в обсязі приблизно 800 слів, знають базові 

фрази: як описати навколишнє середовище, говорити про себе і свою сім’ю, 

ставити найпростіші запитання і відповідати на них. 

Для проходження курсу створено дуже гнучкі умови. Заняття проходять 

по всій країні як онлайн, так і в навчальному класі. Час занять теж можна 

обрати – є ранкові, денні та вечірні курси. 

У разі виконання всіх умов статус тимчасового захисту буде продовжено 

на один рік. Він гарантує воєнним біженцям ті самі права, що й іншим жителям 

Естонії. Інформацію про продовження статусу тимчасового захисту 

розсилатиме Департамент поліції та прикордонної охорони на електронні 

адреси. Клопотати про продовження статусу можна не раніше отримання 

цього листа. 

З кінця лютого Естонія прийняла вже понад 63 тисяч українських воєнних 

біженців. 

 

*** 

 

 

21.11.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/na-kyyivshhyni-rozpochaly-rozdavaty-

zymovyj-odyag-vnutrishno-peremishhenym-dityam/ 

На Київщині розпочали роздавати зимовий одяг внутрішньо 

переміщеним дітям 
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Дітям зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які евакуювалися в 

Київську область, почали роздавати безкоштовний зимовий одяг. Як 

повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій, першими комплекти теплих речей отримали ВПО, які проживають 

у селі Софіївська Борщагівка та місті Вишневому. 

Загалом видали 74 комплекти одягу дітям віком від народження до восьми 

років. 

Теплі комплекти складаються з куртки, светра або світшота, 

термобілизни, штанів, шкарпеток, черевиків, шапки та рукавичок. Дизайн-

унісекс підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток. 

Отримати безкоштовний теплий одяг мають право діти віком від 

народження до 14 років зі статусом ВПО незалежно від місця проживання, а 

також мешканці прифронтових та щойно звільнених територій. Для отримання 

одягу потрібно залишити відповідну заявку на гарячій лінії Мінреінтеграції за 

номером: 15-48 або Офісу уповноваженого з питань внутрішньо переміщених 

осіб за номером:+38 (066) 813-62-39. Перевагу надаватимуть багатодітним 

сім’ям. 

 

*** 

 

22.11.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/malomobilni-pereselenczi-v-troh-oblastyah-

otrymaly-ponad-100-tonn-produktiv/ 

Маломобільні переселенці в трьох областях отримали понад 100 тонн 

продуктів 

Понад 100 тонн безкоштовних продуктів доставили малолобільним 

внутрішньо переміщеним особам у рамках гуманітарної операції від 

Міністерства інтеграції тимчасово окупованих територій та Всесвітньої 

продовольчої програми ООН. 

Як повідомили в Мінреінтеграції, відповідну допомогу отримали вже 

близько п’яти тисяч громадян у майже 150 спеціалізованих установах трьох 

областей — Вінницької, Івано-Франківської та Хмельницької. 

Продуктову допомогу найближчим часом також отримають заклади для 

маломобільних громадян на Житомирщині та Закарпатті. 

Дізнатися, яку допомогу можуть отримати, внутрішньо переміщені особи 

можуть за номерами: 15-48 та +38 (066) 813-62-39. 

 

*** 

 

 

 

 

 



49 
 

22.11.2022 

24 канал 

https://zakordon.24tv.ua/ssha-zaprovadili-vazhlivu-pilgu-shhodo-roboti-

dlya-ukrayintsiv_n2203001 

Українські біженці у США відтепер автоматично набувають право 

на роботу: деталі 

Українським біженцям доводилося не лише платити мито, а й чекати 

кілька місяців, доки прийде їхній робочий дозвіл. Правозахисники останні 

місяці намагалися добитися справедливості, і їм це вийшло. 

З 21 листопада українці у США набувають право на роботу автоматично. 

Поки це правило діє 90 днів та стосується деяких категорій біженців. 

Через 3 місяці для працевлаштування потрібно буде брати дозвіл, але він 

буде безкоштовним. 

З 21 листопада українські біженці у США мають право: 

 працювати протягом перших 90 днів після приїзду до США без 

робочого дозволу; 

 не сплачувати мито за першу подачу форми i-765 на отримання 

робочого дозволу. 

Іншими словами. Українські біженці одразу після приїзду до США 

можуть влаштуватися на роботу. Для цього їм лише потрібно показати 

роботодавцю свою форму i-94, що їм видали на кордоні, а для отримання 

фізичного робочого дозволу подати форму i-765 без сплати мита 410 доларів. 

Хто з українців підпадає під правило 

Нововведення стосується двох із трьох категорій українських біженців: 

 ті, що приїхали після 11 квітня та отримали гуманітарний пароль на 

рік; 

 ті, що приїхали за програмою Uniting for Ukraine. 

Нове правило не поширюється на українців, що приїхали до 11 квітня та 

подали на TPS. Втім, якщо українець тільки подав документи на TPS і ще 

його не отримав, також підпадає під новий закон. 

 

*** 

 

22.11.2022 

24 канал 

https://zakordon.24tv.ua/yak-znayti-robotu-polshhi-varshavi-proyde-

seminar-dlya-ukrayinskih_n2204180 

У Варшаві пройде семінар для українських емігранток, які хочуть 

працювати в Польщі 

Польща створює для українських біженців все більше можливостей, які 

допомагають влаштуватися в країні. На цей раз у Варшаві запланований 

семінар, який краще познайомить емігрантів з польським ринком праці. 

Так, у столиці Польщі пройде триденний інтенсивний семінар 

REPOWER. Leadership Programme. Він розрахований на українських 
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емігранток, які хотіли б залишитися працювати в країні. Програму навчання 

для майбутніх лідерок запускає Центр Мєрошевського, який покриває витрати 

на проживання, харчування та транспорт (до 300 євро). 

Під час семінару колишній британський посол Шарль Кравфорд навчить 

учасниць, як виступати перед публікою так, щоб їх слухав увесь зал. А ще 

експерт поділиться секретами, як вести переговори і заходи та як показати себе 

на співбесіді з найкращої сторони. 

Українки також візьмуть участь у зустрічі, присвяченій темі польського 

ринку праці, де серед іншого навчаться складати хороше резюме. Крім цього, 

учасниці створять свої профілі у мережі LinkedIn і навчаться їх ефективно 

вести. 

Деталі та умови навчання 

 Семінар відбудеться у Варшаві 9 – 11 грудня 2022 року 

 Вік кандидаток — до 40 років 

 Учасниці повинні вільно володіти англійською мовою 

 Кінцевий термін подання заявок — 25 листопада 2022 

 Резюме та мотиваційний лист англійською мовою з відповіддю на 

запитання "Чому ти хочеш стати частиною програми REPOWER?" 

необхідно надіслати на електронну скриньку 

kontakt@mieroszewski.pl. 

 

*** 

 

24.11.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/society/2022/11/24/536896_krashche_vzhe_pikluytesya_pro_na

s.html 

"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від 

ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють 

Термобілизна, куртка, чоботи, светр - такий теплий дитячий набір тільки 

за радість отримати сім'ям, які вимушено залишили все і поїхали в інший 

кінець країни, бо їхні домівки знищили або окупували росіяни. Саме такі 

набори у вересні анонсував дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), спільно із 

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Люди в 

надії подали заявки, щоб отримати справді потрібну допомогу. Втім, по факту, 

отримали коробки зі сміттям, яке і викинути шкода, і носити неможливо. 

Міжнародні організації - один із головних ланцюжків передачі 

гуманітарної допомоги від іноземців українцям, які постраждали від 

російської агресії. І звичайні люди, і зірки жертвують чималі суми саме їм 

через їх впізнаваність. А організації вже самостійно складають програми та 

розпоряджаються коштами. І програма з наборами теплого одягу одна із таких. 

12 жовтня міністерство відзвітувало, що батькам із різних областей уже 

видали понад 38 000 комплектів, які складаються з куртки, светра або 
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світшота, термобілизни, штанів, шкарпеток, чобіт, шапки, шарфа та 

рукавичок. 

LB.ua поговорив із батьками, які дочекалися своїх наборів, звернулися в 

ЮНІСЕФ за роз’ясненнями, а також запитав у Мінреінтеграції, якою була їхня 

роль у програмі і чи можуть люди отримати якесь відшкодування. 

Як видавали допомогу сім’ям 

За наборами одягу люди ставали в чергу ще з вересня. Тоді міністерство 

анонсувало програму допомоги, прикріпивши номери телефонів, за якими 

можна було залишити заявку. Так зареєструвався і Олег Горбовський - батько 

п’яти дітей, якому із сім’єю у червні вдалося виїхати з окупованого Генічеська 

Херсонської області. Вони переїхали у Франківську область, де й отримували 

допомогу. 

"14 вересня подзвонили на гарячу лінію, дали свої координати, якого віку 

діти. Старшому сину 13 років, тому всі п'ятеро підпадали під цю категорію: 

там речі по коробках від 5 до 14 років", - розповідає Олег. 

 

Набори направили на ОТГ, де сім’я зареєстрована, як внутрішньо 

переміщені особи. Видавали коробки у місцевому ЦНАПі - ними було 

заставлено пів кімнати, пригадує чоловік. Всі п’ять коробок були запаковані і 

заклеєні скотчем. 

Переселенець Сергій Біхуненко отримував набір у Полтавській області. 

Йому зателефонували і запросили до будівлі, де видають гуманітарку. У них в 

сім'ї два хлопчика - 15 і 12 років, тому допомогу видали тільки на молодшого. 

Разом із тим, ще дали коробку із побутовою хімією. 

Що люди отримували в результаті 

Олег Горбовський розповідає, що одну з коробок розпакували вдома. 

Відкрили ту, що на старшого сина, тобто речі мали були на дитину 14 років. А 

по факту - на 8-9 років. Але навіть молодші діти цього носити не зможуть, каже 

Олег, бо матеріали - неякісна синтетика, неякісного пошиву, де підкладка не 

співпадає з основою речі. Замість заявленого теплого одягу - 100% поліестер, 

неприємний на дотик. Чоботи з набору також маломірять, на вигляд навіть не 

тримають форми і, знову ж, матеріал далекий від хорошого. "Таке взуття не 

носять", - додав чоловік. 

Така ж ситуація і з набором, який отримала сім’я Сергія. Хоча, каже, з 

якістю отриманої побутової хімії ще не так усе погано. 

Олег поділився своїми враженнями, а також фото старшого сина Сінезія 

із цими речами у фейсбуці. В коментарях з’ясувалося, що не одні вони 

отримали такі низькоякісні набори. 

"Дружина запитувала про це на "мамському" форумі, там писали, що 

ситуація така у всіх отримуючих без винятку. Форумчанки розповідали, що на 

початку осені була невеличка перша пробна партія такої допомоги. З тієї партії 

речі спокійно можна було носити один сезон. Тобто не фірмові, як то кажуть, 

але добротні. А після того, як проект масштабували - люди почали отримувати 

це", - розповідає чоловік. 
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Із 24 лютого в Україні зареєстрували майже 3,5 млн внутрішньо 

переміщених осіб 

Олег звернувся до ЦНАПу, де їм видали пакунки, розповів про ситуацію. 

"Кажуть, що вони цього і не бачили. Бо я перший отримав цю допомогу з 

ОТГ. Вони відповіли "Ми не проти, пишіть кудись, бо так не має бути", - каже 

чоловік. 

Та куди писати - невідомо, адже на сайті організації не знайшли контактів 

для звернень, а на офіційній фейсбук-сторінці не приймали повідомлень, 

зазначає Олег. 

"Я попередив ЦНАП про це все, кажу: до вас обов'язково будуть 

звертатись. Вони сказали, що не дивились в ті коробки. Кажуть: відкриємо вже 

якось одну коробку, щоб глянути на це", - розповідає чоловік. 

Але так ніхто і не передзвонив, бо розбіжностей по списках немає - всі 

заявлені речі в коробках. Питання до якості, додає Олег. 

"Навіть невідповідність розмірів - не проблема (хоча тут взагалі не те). В 

нас п'ятеро дітей. Курточка на 14 підійшла на нашого хлопчика на 8 років, але 

ми в таке його не вдягнемо", - каже чоловік. 

Інші коробки навіть не відкривали. Що з ними робитимуть ще не знають. 

"Готові віддати кудись, але воно все таке, що реально нікому не буде 

потрібно. Там така "якість", що навіть розмір, що підходить, це абсолютно не 

зимові речі, як заявлено, навіть не європейська зима. І це все одно доведеться 

викинути, бо речі до першого місяця носки максимум, або до першого прання", 

- пояснює Олег. 

Що кажуть у Мінреінтеграції 

LB.ua направив інформаційний запит у Міністерство з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій, щоб дізнатися, скільки всього було видано 

таких наборів, хто за них відповідав і чи перевіряли їх узагалі. 

У пресслужбі керівниці міністерства Ірини Верещук нам повідомили, що 

питання організації програми потрібно адресувати організації ЮНІСЕФ, адже 

вони відповідали за набори. Роллю українського відомства були списки ВПО, 

логістика і видача цих речей. Самі речі не перевіряли, кажуть у міністерстві. 

Про те, що речі не відповідають заявленим розмірам, їм уже відомо. В 

Мінреінтеграції заявили, що проводили заміни наборів. Ми запитали у Олега, 

чи зв’язувалися із ним щодо його п’яти коробок - каже, що наразі ніяких 

дзвінків не отримував. І алгоритму повернення речей також. Вибачень, між 

іншим, теж. 

У міністерстві кажуть, що та партія була осіння, хоч на фб-сторінці 

відомства за 12 вересня написано "Мінреінтеграції передасть зимовий одяг 

дітям переселенців". На коробці з речами теж зазначено про зимовий одяг.  

Зараз, за словами пресслужби, почали видавати вже зимові набори, які 

замовили в українських виробників. 19 листопада звітували, що на одній із 

київських фабрик побували віцепрем’єрка Ірина Верещук і голова 

представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін. 

Що кажуть в ЮНІСЕФ 
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В організації ЮНІСЕФ Україна LB.ua повідомили, що також 

поінформовані щодо проблеми з якістю одягу з попередніх поставок. 

"Були вжиті відповідні заходи. Цей одяг був придбаний в іноземного 

постачальника відповідно до процедур екстреної допомоги, спрямованої на те, 

щоб якнайшвидше доставити одяг вразливим категоріям дітей", - йдеться в 

повідомленні.  

І щойно проблеми виявили - роздачу наборів припинили. Схоже, не 

повідомивши про це людей, які ще з жовтня стоять у черзі за допомогою, 

судячи із коментарів під дописом Мінреінтеграції. А на гарячу лінію 

Уповноваженого з питань ВПО, за якою реєструють заявки, додзвонитися нам 

так і не вдалося. 

Втім, в організації поки не уточнили, що за це був постачальник, які 

наслідки будуть для нього, і в яку суму обійшлася ця допомога. 

На бирках виданих речей пише, що їх виготовлено в Туреччині. Також 

вказаний бренд "Yerli Üretim". Що це за виробник, судячи зі сторінок у 

соцмережах, сказати складно, бо дописів там мало і про одяг жодного слова, а 

також жодна із сторінок у різних соцмережах не верифікована синьою 

галочкою. 

Єдиний опис на фейсбук-сторінці: "Yerli Üretime Sahip Çıkalım. Türk'ün 

Türkten başka dostu olmaz", що перекладач пояснює як "Захистимо вітчизняне 

виробництво. У турка немає друга, крім турка". Одна зі згадок назви бренду є 

на сайті місцевої бізнес-асоціації YİDER - пишуть, що логотип "Yerli Üretim" 

був впроваджений Міністерством торгівлі Туреччини. Втім, на сайті 

міністерства в пошуку його не видає. 

В ЮНІСЕФ підтвердили, що замовили нові зимові набори уже в Україні 

- 100 000 комплектів одягу для семи вікових категорій. А також повідомили, 

що регулярно перевіряють якість. 

"Гуманітарний вантаж з одягом з київської фабрики вже був доставлений 

до деяких постраждалих регіонів, зокрема до Херсона, де місцеві жителі 

високо оцінили його якість", - запевняють у відповіді. 

Скільки точно було видано таких наборів, як отримали сім’ї Олега та 

Сергія, поки невідомо. У Мінреінтеграції пообіцяли відповісти на 

інформаційний запит. Також ми намагаємося з’ясувати, як батьки можуть 

обміняти отримані речі на одяг нормальної якості та розмірів. 

Ймовірно, ця ситуація не мала великого розголосу через засвоєну 

українцями з дитинства приказку "Дарованому коневі в зуби не дивляться". 

Людям незручно говорити, що речі, які дісталися їм (а точніше їхнім дітям) 

безоплатно, поганої якості. Але за них все одно хтось заплатив, а хтось, 

вочевидь, на цьому нажився. Та і хіба між словами "благодійність" і "аби як" 

повинен стояти знак дорівнює? 

 

*** 
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22.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=vpo-z-luhanschyny-hromada-nam-rada-

vidpovid-hmelnytskoji-vlady-tak 

ВПО з Луганщини: «Громада нам рада?». Відповідь Хмельницької 

влади – «Так!» 

18 листопада, з ініціативи ГО “Громадська ініціатива Луганщини” та за 

підтримки міжнародного фонду “Відродження” в рамках проекту “ВПО для 

громади: тягар чи ресурс” (програма “Демократична практика”) та Луганської 

ОДА відбулась чергова зустріч у форматі “круглого столу” між ВПО з 

Луганщини та місцевою владою Хмельниччини під назвою “Громада нам 

рада?”. 

У заході взяли участь заступник голови Хмельницької ОДА Володимир 

Юр’єв; заступник голови обласної ради Валентин Соколюк; Юлія Сабій, 

керуюча справами виконкому Хмельницької міської ради; Сергій Черешня, 

директор обласного центру зайнятості; Заряна Попадіна, заступник голови 

Хмельницької РДА; представники Програми розвитку ООН та волонтерського 

руху, а також журналісти та громадськість.         

Учасники обговорили проміжні результати співпраці органів влади, 

міжнародних донорів та організацій ВПО з Луганщини, перспективи та 

пріоритети подальшої діяльності.       

«Ваша домівка не тільки Луганська область, а уся Україна! У 

Хмельницькій області на постійне проживання залишилась найбільша 

кількість переселенців. Тому дуже потрібна конструктивна комунікація, щоб 

розуміти виклики, з якими ви стикаєтесь. Розуміти, на чому акцентувати 

увагу», – звернувся до учасників заходу заступник голови Хмельницької 

облдержадміністрації Володимир Юр’єв. 

«Ми продовжуємо нашу боротьбу та підтримуємо людей, які були 

вимушені залишити свої домівки. З початку війни через обласний 

гуманітарний штаб допомогу отримали близько 45 000 осіб. Увесь цей час 

обласна рада координує діяльність комунальних закладів щодо забезпечення 

житлом ВПО. Зокрема, за рахунок обласного бюджету утримуються три МКП 

для маломобільних людей», – додав заступник голови обласної ради Валентин 

Соколюк. 

Тетяна Кіріллова, голова ГО “Громадська ініціатива Луганщини” 

запропонувала посилити координацію зусиль з місцевою владою щодо обміну 

інформацією та ресурсами, доопрацювати регіональну нормативну базу та 

більш чітко визначити в ній положення стосовно адаптації ВПО на 

Хмельниччині. 

Слід відзначити, на сьогодні на Хмельниччині зареєстровано понад вісім 

тисяч переселенців з Луганщини, з них понад три тисячі у самому 

Хмельницькому. 24% з них – це люди пенсійного віку, 50% – працездатні 

особи. 
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В рамках заходу було вручено сертифікат на підтримку професійної 

діяльності переможниці конкурсу журналістів-переселенців кореспондентці 

телеканалу «Freedom» Анастасії Волковій. 

За підсумками обговорення прийнято резолюцію «круглого столу». З 

боку органів влади ініціативи підтримують Хмельницька обласна державна 

адміністрація та обласна рада, Хмельницька міська рада, Хмельницький 

обласний центр зайнятості, Хмельницька районна державна адміністрація. 

Конкурс проводиться ГО «Громадська ініціатива Луганщини» в рамках 

проєкту «ВПО для громади: тягар чи ресурс» за підтримки МФ «Відродження» 

(Програма «Демократична практика»).   

 

*** 

 

23.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=opytuvannya-dlya-zhinok-v-ukrajini-ta-

polschi 

Опитування для жінок в Україні та Польщі 

Опитування проводиться у рамках дослідження «Проблемні аспекти 

економічного та соціального становища жінок-вимушених мігранток та шляхи 

їх вирішення: досвід України та Польщі», що проводиться за підтримки Israel 

Institute for Advanced Studies та Polish Institute of Advanced Studies. Результати 

опитування будуть використанi узагальненому виглядi з метою підготовки 

наукових публікацій, інформування громадянського суспільства та розробки 

пропозицій щодо поліпшення життя українських жінок, що перебувають у 

Польщі. 

 Запрошуємо долучитися до анонімного онлайн-опитування жінок, що 

після 24 лютого 2022 року стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в 

УКРАЇНІ або виїхали у Польщу. 

В опитуванні можуть брати жінки в Україні та Польщі, що покинули 

через війну своє постійне місце проживання, не залежно від наявності 

офіційного статусу ВПО/біженки/тимчасового прихистку ЄС. 

Для проходження опитування небхідно пройти за посиланням та 

заповнити онлйн-форму: 

 УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ ВПО в УКРАЇНІ: 

https://forms.gle/9sETZYRkvEdegL5x6 

 УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ в ПОЛЬЩІ: 

https://forms.gle/CkCRheoieje8RPSq6 

Ваша участь в опитуваннi дуже важлива! Давайте разом зробимо голос 

української жінки сильнішим та посилимо наш вплив на прийняття рішень у 

суспільстві! 

Контактна особа: Гуляєва Людмила, glp2002@ukr.net 

 

*** 
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25.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=vidrodzhennya-nashi-zhinky-zahyschayut-

svoji-simji-vid-zhahiv-vijny 

«Відродження»: наші жінки захищають свої сім’ї від жахів війни 

Під час цьогорічної Артрезиденції «Аура міста» Світлана Бойкова-

Калюжна здебільшого малювала Жінку. «Основний тягар евакуації випав на 

долю жінок. – каже вона з цього приводу. – Наші жінки, адаптувавшись до 

воєнного часу, захищають, волонтерять, лікують, навчають і загалом 

створюють надійний тил. Тому образом для розкриття теми «Евакуйовані» 

була обрана саме жінка».  

А сама вона в цій війні – не просто жінка, не просто художниця… Вона у 

першу чергу мама – мама українського військовослужбовця, який зник 

безвісти.  

Саме тому й, ведучи мову про резидентів «Аури», саме про Світлану 

розповідати найважче – хоч з емоціями, хоч сухими фактами.  

…Її стихія – то українське місто Миколаїв. З його морем, з його 

кораблями, з його людьми… А нині – з його стійкістю, з його повітряними 

тривогами. Миколаїв – її натхненник, її натурник, її величезна майстерня. 

Багаторічна пленерна робота, проведена саме в Миколаєві, дозволяє Світлані 

виконувати складні задачі в зображенні ландшафту та в міському пейзажі.  

Саме в цьому місті вона отримала професію – навіть не одну. Так, у 

коледжі дизайну та технологій отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста 

з в’язальних технологій. Згодом закінчила Київський університет культури 

(бакалавр, дизайн), а підвищувала кваліфікацію знов у Миколаєві – в 

університеті кораблебудування (веб-дизайн).  

Список персональних та групових виставок, на яких у Миколаєві 

протягом останніх років були представлені роботи Світлани, занадто великий, 

щоб приводити його тут повністю. Плюс – виставки, які відбувались в інших 

містах України.  

Світлана – не лише художниця, а й майстриня. Вона має навички 

національних розписів, виготовлення української обрядової ляльки-мотанки, 

витинанок та інших національних виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва.  

Її роботи – картини, обрядові ляльки-мотанки тощо – подорожують 

світом. Вони представлені в приватних колекціях у США, Великій Британії, 

Ірландії, Польщі й, безумовно, в Україні.  

Дуже багато її сил і часу займає викладацька робота та проведення 

майстер-класів.  

Серед закладів, де Світлана Бойкова-Калюжна працювала й продовжує 

працювати – Миколаївський обласний палац культури (художниця), Будинок 

творчості дітей та юнацтва м. Миколаїв (керівник гуртка «Народна 

творчість»), Миколаївський спеціальний навчально-виховний комплекс для 

дітей зі зниженим зором (художниця) тощо.  
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…Повертаючись до робіт, які Світлана створила в рамках Артрезиденції 

«Аура міста», процитуємо її ж слова: «…Є велика надія, що українське 

Відродження стане переходом до нового життя, яке докорінно 

відрізнятиметься від попереднього етапу. Це буде нова свобода, більш 

мотивовані люди, згуртованість, взаємоповага та взаєморозуміння. Але щоб це 

стало нашою реальністю, нам потрібна Перемога. Наші воїни наближають її 

на полі бою, а наші жінки захищають свої сім’ї від жахів війни. Оберігають 

своїх дітей, своїх рідних, які потребують їх уваги. Моя серія «Відродження» 

зображає саме таких жінок. Не дивлячись на тяготи, які випали на їхню долю, 

вони залишаються світлими всередині, з великим бажанням жити…»  

Світлана це точно знає, бо вона сама є такою жінкою. 

Артрезиденція «Аура міста» Арттерапевтична програма «Евакуйовані» 

реалізується громадською організацією  «Центр спільного розвитку «Дієва 

громада» за підтримки проєкту «Розбудова структур надання послуг та 

освітнього потенціалу для психосоціального забезпечення в Україні», що 

впроваджується GIZ за дорученням уряду Німеччини. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3618873-u-dnipri-zibrali-ponad-

35-tisaci-knizok-dla-ukrainciv-za-kordonom.html 

У Дніпрі зібрали понад 3,5 тисячі книжок для українців за кордоном 

У Дніпрі зібрали понад 3,5 тис. книжок для українців, які через 

повномасштабне вторгнення росії опинилися за кордоном. 

Як передає Укрінформ, про це Міністерство культури та інформаційної 

політики повідомляє у Телеграмі. 

"Книги українською мовою – як для дітей, так і для дорослих – збирали в 

центральній міській бібліотеці. До відділу художньої літератури їх міг 

принести кожен охочий", - ідеться у повідомленні. 

Зібрані книжки відправлять до Парижа і Гданська. 

Як повідомлялося, благодійна акція "Українським дітям – українську 

книгу" започаткована Держкомтелерадіо спільно з Офісом президента та 

МКІП у березні цього року. Її мета – безкоштовне забезпечення дітей, які були 

змушені переселитися через війну росії проти України, підручниками, 

навчальними посібниками, художньою літературою. 

 

*** 
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25.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3621969-niderlandi-gotovi-

prijmati-novu-hvilu-bizenciv-z-ukraini.html 

Нідерланди готові приймати нову хвилю біженців з України  

Нідерланди готові приймати нову хвилю біженців з України через 

постійні атаки росії критичної інфраструктури України. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS. 

“Якщо українці знову масово виїжджатимуть через війну з України, то їх 

знову приймуть Нідерланди”, - наголосив міністр закордонних справ 

Нідерландів Вопке Гукстра. 

А ще зазначив, що російські ракетні обстріли об'єктів енергетики є 

“абсолютно обурливими. Це означає, що путін справді націлений на мирне 

населення”. 

Він також підкреслив, що багато країн надавали притулок українцям 

одразу після 24 лютого 2022 року, включаючи Нідерланди. 

“Я думаю, ми повинні зробити це знову”, - сказав міністр. 

Він також закликав допомогти пережити зиму українцям, які повернулися 

на Батьківщину і не хочуть більше їхати з дому, наприклад, генераторами та 

теплими речами. 

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах почалася серія благодійних 

концертів на підтримку України під назвою SlavaSundays, зібрані кошти з яких 

підуть на допомогу Україні у зимовий період та на відновлення зруйнованої 

росією інфраструктури. 

Організаторами концертів є доброчинний фонд Orphans Feeding 

Foundation. Ця громадська організація працює в Україні з лютого, надає 

гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, їжі чи одягу прифронтовим 

регіонам. 

Нідерландський фонд Orphans Feeding Foundation працює в Україні від 

початку повномасштабного вторгнення росії. Його представники створили 

велику мережу матеріально-технічного забезпечення, щоб мати змогу 

надавати гуманітарну допомогу на місцях. 

Фонд доставив понад 7 тонн продуктів харчування та 52 тонни ліків 

(включно з дуже необхідними ліками проти раку). Ще 20 тонн одягу, вакцин 

проти грипу та медичних аптечок були доправлені у листопаді. 

 

*** 

 

25.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3621431-zitta-ake-mi-ne-obirali-

u-latvii-pokazali-film-pro-ukrainskih-bizenok.html 

«Життя, яке ми не обирали»: у Латвії показали фільм про українських 

біженок 
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У Латвійській національній бібліотеці відбулася прем’єра 

документального фільму "Життя, яке ми не обирали" про сімох українок, які 

стали біженками внаслідок агресії рф. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. 

Під час показу 52-хвилинної стрічки в кінозалі багато хто плакав, а по її 

завершенні глядачі аплодували стоячи. 

На прем’єрі були присутні посли України, Польщі та Чехії. Очільник 

диппредставництва України Олександр Міщенко, виступаючи на заході, 

згадав виставку, яка нещодавно відкрилася в латвійському Музеї окупації. За 

його словами поведінка радянських, російських окупантів не змінилася – це 

безжальне ставлення до цивільного населення, мародерство. 

Героїнями стрічки "Життя, яке ми не обирали / A Life We Did Not Choose" 

стали: Оксана (двоє дітей, пережили окупацію у Вишгородському районі 

Київщини); Ольга (двоє дітей, до 2014 року мешкала з родиною в Луганську, 

після окупації міста переїхали до Херсона, звідки також довелося виїжджати); 

Тетяна (двоє дітей, перебували в окупації в Херсоні); Валентина (двоє дітей, 

Маріуполь, пережили блокаду, окупацію); Інна (одна дитина, перебували в 

окупації в Херсоні); Людмила (виїхала із Сєвєродонецька, її будинок 

зруйновано); Маргарита (маленька донька, виїхали з Рубіжного). 

Стрічку створив квартет молодих жінок - українки Інна Ковальчук 

(режисерка, півтора тижня перебувала в окупації на Київщині) й Тетяна Рубан 

(продюсерка), а також мешканки Латвії Олена Величко (режисерка) та Юлія 

Кабіцина-Каб’єр (продюсерка). 

Уперше фільм "Життя, яке ми не обирали" був презентований наприкінці 

жовтня в рамках програми Ризького міжнародного кінофестивалю Riga IFF-

2022 - INDUSTRY SCREENINGS ("Галузеві покази"). Після того авторки ще 

попрацювали над ним. Зокрема удосконалили звукоряд і музичний супровід. 

Також були зроблені нові титри англійською мовою. 

Як сказали кореспонденту Укрінформу авторки фільму, далі його 

просуванням займатиметься австралійський продюсер. У першочергових 

планах – показ картини на телебаченні європейських країн, в тому числі 

Німеччини та Франції. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3621068-zelenska-podakuvala-

zinkamlideram-za-pidtrimku-ukraini-ta-prihistok-pereselenciv.html 

Зеленська подякувала жінкам-лідерам за підтримку України та 

прихисток переселенців 

Дружина Президента Олена Зеленська разом із заступником керівника 

Офісу Президента Ігорем Жовквою провела зустріч із делегацією жінок – 

лідерів країн ЄС, відповідальних за європейський напрям роботи своїх держав. 



60 
 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

На зустрічі Зеленська подякувала співрозмовницям за значну допомогу 

Україні з боку їхніх країн із початку повномасштабного вторгнення росії. 

Окремо відзначила важливу підтримку мільйонів вимушених тимчасових 

переселенців з України, які знайшли прихисток у країнах ЄС. 

“Вдячні за створення умов для інтеграції дітей з України в освітню 

систему країн Європи, а також за можливість вивчати мову країни 

перебування”, - зазначила Зеленська. 

Окрім того, вона окреслила ключові напрями своєї діяльності з підтримки 

найуразливіших верств населення, а також українців, які найбільше 

постраждали від війни. 

Зі свого боку Ігор Жовква подякував представленим країнам за надійну 

підтримку євроінтеграційного курсу України. 

“Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС є не лише вагомим 

політичним сигналом підтримки. Це відіграє важливу морально-психологічну 

роль для кожного українця та є невід’ємною складовою великої перемоги 

України над терористичною росією”, – сказав він. 

Жовква розповів європейським високопосадовцям про стан справ із 

виконанням рекомендацій Європейської комісії, необхідних для набуття 

Україною членства у Євросоюзі, і закликав європейські країни посилювати 

санкційний тиск на країну-агресора та виступити гарантом безпеки для 

Української держави. 

Делегацію очолила віцепрезидентка Європейського парламенту Нікола 

Беер (Федеративна Республіка Німеччина). До складу також увійшли міністр 

з питань ЄС і Конституції Республіки Австрія Кароліне Едтштадлер, 

міністерка закордонних справ, освіти та спорту Князівства Ліхтенштейн 

Домінік Хаслер, державна міністерка з питань Європи та клімату ФРН Анна 

Люрманн, держсекретарка з питань Європи Республіки Хорватія Андрія 

Метелко-Згомбіч, держсекретарка із європейських справ МЗС Румунії Даніела 

Гітман, парламентська секретарка МЗС Латвійської Республіки Гунда Рейре 

та заступниця міністра закордонних справ Литовської Республіки Йовіта 

Неліупсієне. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/250922/u-prazi-vidkriyut-centr-dlya-

ukrainciv-yaku-dopomogu-tam-mozhna-bude-otrimati 

У Празі відкриють центр для українців: яку допомогу там можна буде 

отримати? 

Українці, які рятуються від війни у Празі, зможуть отримувати допомогу 

у новому центрі для переселенців. 

Про це йдеться на офіційному сайті Магістрату. 
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Центр допомоги українцям у Празі 

Новий центр допомоги почне працювати вже цього року і діятиме 

щонайменше до кінця 2023. Його розташують у Височанах, де зараз працює 

Обласний центр допомоги Україні.  

Там переселенцям допоможуть із вирішенням питань щодо:  

 житла;  

 соціального захисту; 

 доходів;  

 охорони здоров'я;  

 освіти.  

 "Новий центр має надавати необхідні послуги людям, які вже деякий час 

перебувають у Празі", – сказав мер міста Зденек Гржиб.  

Наразі отримати допомогу можна у Празькому регіональному центрі 

допомоги. Він працює за адресою Organizace spojených národů 844/1, 190 00 

Praha 9 - Vysočany з: 

 понеділка по четвер з 8:00 до 14:00;  

 у п'ятницю з 8:00 до 13:00. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/250975/u-polschi-pokazhut-dokumentalnij-

film-pro-dopomogu-ukraincyam-de-jogo-mozhna-bude-podivitisya 

У Польщі покажуть документальний фільм про допомогу українцям. 

Де його можна подивитися? 

У Польщі відбудеться прем'єра документальної стрічки про допомогу 

українцям. У ній розкажуть історії переселенців, які рятуються від війни у 

інших країнах, та поляків, які їх підтримують. 

Про це йдеться на сайті Polskie Radio.  

Документальний фільм про українців у Польщі 

Стрічку зняв режисер Шимон Гонера. Вона повнометражна і розповідає 

про справжні історії українців, які шукають прихистку в Польщі. Також 

йдеться про поляків, які допомагають сусідній державі: прихищають 

переселенців, збирають гуманітарну допомогу, волонтерять.  

Герої фільму звичайні поляки: 

 водій, 

 модистка, 

 працівниця зоопарку, 

 власниця туристичної фірми, 

 дві польські родини, які прихистили українців.  
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Фільм знімали впродовж кількох місяців у Польщі, Україні, Франції. 

Режисер на власні очі бачив, як поляки включилися у допомогу і вирішив 

задокументувати це.  

Фільм має три мовні версії — англійську, польську та українську. Його 

покажуть у США, Великобританії та Польщі. Трейлер стрічки вже можна 

переглянути на ютубі. 

 

*** 

 

22.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/251252/zima-bude-prisvyachena-

vizhivannyu-skilki-lyudej-mozhut-viihati-cherez-blekauti 

Ще 2-3 мільйони: скільки українців виїдуть за кордон через холодну 

зиму? 

Через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури у 

Європі очікують нову хвилю переселенців. Скільки ще людей можуть виїхати 

з України? 

Про це йдеться на сторінці ВООЗ.  

Скільки людей можуть виїхати з України через обстріли інфраструктури 

Ще близько 2-3 мільйонів українців вирішать виїхати з України через 

російські обстріли. Вони шукатимуть тепло та безпеку, кажуть в організації 

охорони здоров'я.  

"Вони зіштовхнуться із критичними проблемами зі здоров’ям, зокрема 

респіраторними інфекціями, такими як COVID-19, пневмонією та грипом, а 

також серйозним ризиком дифтерії та кору серед невакцинованих груп 

населення", – каже доктор Ханс Генрі П. Клюге.  

За його словами, 10 мільйонів українців ризикують пережити гострий 

стрес, тривогу, депресію, ПТСР. 

Через похолодання українські родини будуть змушені звернутися до 

альтернативних методів обігріву: спалювання дрів та вугілля, або ж 

використання генераторів. 

 

*** 

 

23.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/251191/yak-skasuvati-diyu-dovidki-vpo-i-

komu-potribno-ce-zrobiti 

Як скасувати дію довідки ВПО і кому потрібно це зробити? 

Переселенці, які повернулися додому з евакуації, мають скасувати 

довідку ВПО. 

Про це йдеться на сайті Державних послуг.  

Як скасувати дію довідки ВПО 
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Переселенці, які вирішили повернутися додому, мають повідомити про це 

владу. Зробити це треба:  

 не пізніше, ніж за три дні до від'їзду; 

 або не пізніше ніж за три дні після повернення до колишнього 

житла.  

 У такому випадку довідку про статус ВПО скасують, крім тих випадків, 

якщо людина є власником пошкодженого через вторгнення майна і подала про 

це заяву.  

Послугу скасування статусу ВПО надають безкоштовно. Подавати заявку 

треба особисто або  через законного представника. Для цього зверніться:  

 у структурні підрозділи з питань соціального захисту населення 

районних держадміністрацій, виконавчих міських чи районних 

органів; 

 виконавчі органи сільських, селищних, міських рад; 

 центр надання адміністративних послуг. 

На скасування статусу потрібно чекати близько трьох днів. Якщо вам 

відмовили у наданні послуги – це можна оскаржити у судовому порядку.  

Як скасувати довідку ВПО у Дії 

У жовтні у застосунку Дія почали тестувати нові функції. Зокрема, онлайн 

можна буде скасувати статус ВПО.  

Наразі тривають випробування нової функції. Переселенців закликали 

долучитися до бета-тесту, але наразі максимальну кількість учасників вже 

набрали. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/251342/u-odnomu-iz-regioniv-chehii-stvorili-

sajt-dlya-ukrainciv-scho-tam-mozhna-pobachiti 

У одному із регіонів Чехії створили сайт для українців: що там можна 

побачити? 

В Оломоуцькому краї, що у Чехії, створили сайт для допомоги українцям. 

Там можна отримати конкретні поради щодо пошуку житла, освіти, 

психологічної підтримки. 

Про це йдеться на сайті проєкту.  

На сайті можна знайти інформацію про допомогу у Оломоуцькому 

воєдстві: 

 можливості пошуку житла; 

 матеріальну допомогу; 

 права та обов'язки працівників;  

 соціальне страхування;  

 податки;  

 систему охорони здоров'я Чехії; 
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 місцевий громадський транспорт;  

 освіту;  

 курси чеської мови;  

 психологічну допомогу.  

Крім того, є календар подій з концертами і виставками, які відбуваються 

у воєводстві. Для людей, які хочуть надати допомогу можуть залишити заявку 

у розділі.  

Сайт доступний українською та чеською мовою.  

 

*** 

 

25.11.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/251774/ukrainskij-elektronnij-pidpis-bude-

viznavatis-u-yes-detali- 

Український електронний підпис визнають у ЄС: деталі 

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям використовувати 

кваліфікований електронний підпис (КЕП) в Європейському Союзі. А 

європейський е-підпис буде визнаний в Україні. 

Про це у своєму телеграм-каналі пише Міністерство цифрової 

трансформації.  

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це електронна альтернатива 

звичайного підпису. КЕП додають до документів для ідентифікації. 

За допомогою КЕП можна підписувати електронні документи, 

користуватися послугами і реєструватися на державних порталах.  

Документи, підписані таким підписом, мають таку саму юридичну силу, 

як і звичайні. В Мінцифри вважають, що в час, коли багато українців 

перебувають за кордоном, визнання  е-підпису допоможе переселенцям та 

українським бізнесам. Вони зможуть спрощено отримувати послуги чи 

ідентифікувати особу.  

"Це довготривалий процес, але експериментальний проєкт дозволить до 

укладення угоди з ЄС вирішити нагальні потреби у сфері е-послуг", – 

зазначають в Мінцифри. 

 

*** 

 

22.11.2022 

Ukrayina.Pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183832,29170765,1059-1055-1086-1083-

1100-1097-1110-1087-1086-1085-1072-1076.html 

У Польщі понад 60% біженців з України досі безробітні. Є важлива 

причина 
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Більше половини українців, які приїхали до Польщі після початку 

повномасштабної війни, досі залишаються безробітними. На це впливає кілька 

причин. 

Біженці з України при пошуку роботи звертають увагу на близькість 

компанії до місця проживання та відповідність посади їхнім кваліфікаціям.   

У Польщі понад 60% біженців з України досі безробітні. Є важлива 

причина  

Більше половини українців, які приїхали до Польщі після початку 

повномасштабної війни, досі залишаються безробітними. На це впливає кілька 

причин. Серед них —  незнання польської мови та відсутність пропозицій, які 

б відповідали їхній спеціалізації та компетенціям. Про це свідчать висновки 

звіту "Wygraj Rozwój" фундації Totalizatora Sportowego та Manpower.  

Так, респондентам пропонували визначити кілька основних причин 

труднощів у пошуку роботи. Згідно з аналізом, біженці вказали на незнання 

польської мови (54%), відсутність пропозицій, які б відповідали їхній 

спеціалізації та компетенціям (38%), а також відсутність пропозицій, зокрема 

підробітку (31%).  

78% з тих, хто вже працює, влаштувались на роботу, яку пропонували. 

Проте планують знайти собі кращу. Половина опитаних працює за іншою 

спеціальністю нижче своєї компетенції. Лише 13% опитаних задоволені 

поточною посадою. 

Респондентів також просили вказати важливі аспекти при пошуку нової 

роботи. Як свідчать результати, українці звертають увагу на привабливу 

заробітну плату (75%), близькість організації до місця проживання (57%), 

відповідність посади їхній кваліфікації та професії (57%). Важливими також є 

позитивні думки про роботу в тій чи іншій компанії (43%).  

Проєкт "Wygraj Rozwój" може допомогти українцям  

На перелічені виклики реагує проєкт "Wygraj Rozwój", який спрямований 

на довгострокову підтримку, професійну та соціальну активізацію біженців з 

України в Польщі. "Він дає можливість людям з України підвищити свою 

професійну кваліфікацію, гарантує такі важливі курси польської мови", — 

розповідає координаторка проєкту Йоанна Новінська.  

Щоб податися на програму, біженці та роботодавці можуть надсилати 

заявку на сайті www.wygrajrozwoj.pl.    

 

*** 
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ІТ-школа для дітей з України у Польщі відкрила набір: як записатися 

Діти-біженці у Польщі зможуть навчитися програмувати та створювати 

власні сайти. Безкоштовні заняття проходитимуть у Гданську. 
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Компанія Boeing International запустили першу школу кодування в 

Ґданську для українських біженців. Курс розрахований на осіб 13-18 років.  

В рамках ІТ-школи ThinkYoung Coding School with Ukrain для 

українських дітей сформують групи по 20-40 осіб віком від 13 до 18 років. 

Курси триватимуть з 21 листопада по 13 грудня по два дні для групи в 

Гданську. Навчання повністю безкоштовне.  

Під час занять підлітки у цікавій формі познайомляться зі світом 

комп’ютерного програмування. Учні розроблятимуть власний вебсайт і 

створять гру за допомогою мови HTML5. Вони також дізнаються про 

емоційний інтелект, зможуть розвинути критичне мислення та отримати 

навички розв’язання проблем і ухвалення рішень.  

Викладачі ThinkYoung Coding School with Ukraine – програмісти із 

досвідом у міжнародних компаніях.  

"Я вражений солідарністю, яка об’єднала наших колег із польського 

відділення компанії з колегами з української команди. Відкриваючи нашу 

школу кодування ThinkYoung в офісі Boeing у Ґданську, ми даємо нашу 

підтримку молодому поколінню, аби передати їм навички, необхідні для 

досягнення успіху", — сказав Президент Boeing International Майкл Артурвін. 

 

*** 
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Робота для українців у ЄС: де шукати вакансії, скільки платять та як 

уникнути шахраїв 

З початком великої війни мільйони українців виїхали в ЄС. Там вони 

мають можливість легально працювати завдяки програмі тимчасового захисту, 

який гарантує ЄС. У Польщі українці можуть заробити щонайменше 3 тисячі 

злотих, а в Німеччині - 2 тисячі євро. На яку роботу можуть розраховувати 

наші громадяни? 

Газета "Експрес" поспілкувалася з Василем Воскобойником, президентом 

Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, і 

Тетяною Пашкіною, експерткою ринку праці.  

— У яких країнах ЄС нині найбільше вакансій?  

Т. Пашкіна:  

— Трійка країн-лідерів за кількістю вакансій — це Польща, Чехія та 

Німеччина. Зарплата в еквіваленті — від 25 — 45 тисяч гривень на місяць.  

— Які вакансії тепер є?  

— Тут шукають різноробочих на заводи, склади, а також доглядальників, 

хатніх робітників. Є, наприклад, робота зі збору грибів: німецька ферма 

запрошує жінок і дівчат, платять 20 євро за годину. Також на ринку праці є 

вакансії кухарів, грумерів, манікюрниць...  
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Влаштуватись на роботу можна навіть до українців! Скажімо, салон у 

Варшаві, власниками якого є наші громадяни, шукає манікюрницю.  

А ще, наприклад, сім’я з України, яка мешкає у Барселоні, запрошує на 

роботу хатню робітницю з досвідом роботи від двох років. Графік роботи — 5 

днів на тиждень, з 8.00 до 17.00. За 42 тисячі гривень у місяць потрібно 

прибирати будинок, брати участь в організації побуту...  

 В. Воскобойник:  

— Додам щодо зарплати. Українець, який знаходить роботу в будь-якій 

країні ЄС, може розраховувати щонайменше на офіційну "мінімалку". 

Наприклад, у Німеччині — це 2 тисячі євро, а в Польщі — 3000 злотих.  

— Де ж шукати вакансії?  

Т. Пашкіна:  

— У нас декілька великих сайтів, на яких розміщують перевірені вакансії. 

Також чимало пропозицій від агенцій, однак треба обов’язково перевірити, чи 

мають вони ліцензії на працевлаштування. Багато вакансій з’являється й у 

тематичних спільнотах у соцмережах, як-от "Українці в Польщі", "Українці в 

Португалії" тощо.  

— Що ще порадите при працевлаштуванні?  

— Докладно розпитуйте про умови роботи, зарплату, вимоги. Якщо вам 

пропонують високу зарплату, а житло, харчування, робочий одяг, доїзд — 

безплатні, то така пропозиція має викликати підозру.  

В. Воскобойник:  

— Так, коли обираєте роботу, то зайдіть на іноземні місцеві сайти й 

порівняйте, скільки там отримують такі ж робітники.  

У жодному разі не давайте грошей посередникам за працевлаштування за 

кордоном. Якщо вам хтось каже, наприклад, що потрібно заплатити за 

інформацію, де в Німеччині чи Франції знайти роботу, то це звичайнісінький 

шахрай.  

Другий момент — у жодному разі не погоджуйтесь на нелегальну працю. 

Без контракту вас, як працівника, не існує. А тому й чи виплатять зарплату, чи 

ні — це завжди фортуна. Крім того, за нелегальне працевлаштування ви, як і 

роботодавець, відповідатимете перед законом. 

 

*** 
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У Польщі спростували фейк про подарунок 361 квартири біженцям. 

"Хотіли викликати негатив до українців" 

Польський фонд розвитку не передав квартири українцям. Допис про 

начебто передачу житла для біженців виклав користувач у Twitter. Він 
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написав, що поки поляки виплачують 25-30 років кредити на помешкання, 

українцям вони дістались у подарунок, за кошт польських платників податків. 

Це дезінформацію спростував сам Фонд розвитку, який надавав 

українцям квартири у безоплатну оренду. Цей проект завершився, тож 

біженців відселили, повідомляє fakenews.pl. 

361 квартира у подарунок українцям? 

20 листопада у Twitter користувач _quoante опублікував запис про нібито 

передачу Фондом нових квартир українцям. 

"Польський фонд розвитку збудував, обладнав і передав українцям 361 

нову квартиру за 4,5 млн злотих. До січня 2023 року подарують ще 400 

одиниць. Коли поляки виплачують кредит на житло на 25-30 років – українці 

отримують квартиру в подарунок від польського платника податків", – 

написав користувач. 

Твіт, який набрав майже дві тисячі лайків і був ретвітнутий майже 800 

разів, не відповідає дійсності, пояснили в самому ПФР. 

Користувач створив свій акаунт на початку березня 2022 року, незабаром 

після того, як Росія вторглася в Україну. Серед опублікованого в його профілі 

контенту можна знайти чимало антиукраїнських, антивакцинальних та 

антиЛГБТ коментарів. 

Житло для біженців: що кажуть у Фонді 

Твіт користувача у ПФР назвали "брехнею та свідомим введенням в 

оману". У Фонді пояснили, що в рамках підтримки біженців з України 

передали в безоплатне користування 361 приміщення в Мінську-

Мазовецькому, Дембіці та Кракові. 

За результатами проекту понад 1200 осіб, переважно сім’ї та жінки з 

дітьми, заселились у готові для проживання приміщення, які вони отримали в 

безоплатне користування на кілька місяців, до 30 вересня 2022 року. Протягом 

усього періоду Фонд підтримував родини, надаючи їм інформацію про 

можливості працевлаштування та пошуку нового житла. 

Після закінчення терміну оренди, завдяки співпраці з Малопольським 

воєводою та Polski Holding Hotelowy, всі жителі, які не змогли самостійно 

знайти нові помешкання, отримали можливість безкоштовно залишитися на 

новому місці. 

"361 квартира мала коштувати 4,5 млн злотих, що означає 12,4 тис. злотих 

за одну квартиру. Сам по собі цей підрахунок свідчить про те, що інформація, 

яка міститься в твіті, може бути неправдивою", – додає видання. 

Запис про те, що це приватні квартири, не відповідає дійсності, а згадка 

про те, що "поляки повертають кредити по 25-30 років" має на меті викликати 

негативне ставлення до українців. 

 

*** 
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Польське місто чекає на нових біженців з України. "Ми впораємося" 

Катовиці готові прийняти нову хвилю біженців з України. Таку заяву 

зробив мер міста. Він впевнений, що впоратися із новим потоком людей 

допоможе досвід попередніх місяців. 

Столиця Верхньої Сілезії чекає на нових гостей з України, які тікатимуть 

взимку від війни та відсутності інфраструктури. Мер міста переконаний, що 

нової хвилі біженців уникнути не вдасться. 

Катовиці готові приймати біженців. Але все залежить від масштабу 

Президент Катовиць Марцін Крупа в ефірі Польського радіо заявив, що 

він не сумнівається щодо нової нової хвилі біженців з України, які прибудуть 

до Польщі. Причиною тому є проблеми з електропостачанням, відсутністю 

води та опалення, котрі є наслідком російських бомбардувань.  

"У разі потреби Катовиці готові прийняти біженців, — заявив очільник 

міста. — Ми не можемо уявити собі, який це буде масштаб. Але мусимо 

робити все, щоб цих людей тут прийняти і гідно пригостити. Ми в Катовицях 

маємо вже такий досвід і знаємо, що, найімовірніше, ми впораємося. Звісно, 

все залежить від масштабу". 

На інтеграцію польсько-української громади Катовиці мають отримати 

приблизно 46 мільйонів злотих від ЮНІСЕФ.   

Скільки українців стануть біженцями взимку? Прогнози ВООЗ 

За оцінками ВООЗ, протягом майбутньої зими ще 2-3 мільйони українців 

покинуть свої домівки в пошуках тепла та безпеки.  

Також у Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що використання 

альтернативних способів опалення підвищує ризик впливу токсичних речовин 

і становить загрозу, в першу чергу, для здоров’я дітей, людей похилого віку, 

повідомляє офіційний сайт організації. 

"Ми очікуємо, що ще 2-3 мільйони українців покинуть свої домівки в 

пошуках тепла та безпеки. Вони зіткнуться з проблемами зі здоров’ям, 

включаючи респіраторні інфекції, такі як COVID-19, пневмонія та грип, а 

також серйозними загрозами на зразок дифтерії та кору серед невакцинованих 

груп населення", – кажуть у ВООЗ. 

Там вважають, що все це негативно впливає на психічне здоров’я 

українців. "Цього тижня війна вступає в дев’ятий місяць, і вже близько 10 

мільйонів людей знаходяться під загрозою психічних розладів, таких як 

гострий стрес, тривога, депресія, вживання психоактивних речовин і 

посттравматичний стресовий розлад", – зазначають в організації. 

 

*** 
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Поляки "за" платне проживання для біженців. Дві категорії людей - 

особливо 

Більшість поляків вважають, що українці, які знайшли притулок у 

центрах колективного перебування, повинні платити за своє проживання. 

Такими є результати нещодавнього опитування поляків. 

Загалом поляки позитивно налаштовані щодо змін до закону про 

підтримку біженців з України, які стосуються стягнення оплати за 

проживання, яке досі було безкоштовним. Більше критичними до цього є 

симпатики політичної опозиції. 

Частина поляків хоче, аби біженці мали безкоштовний притулок 

Місяць тому польський уряд вирішив запровадити часткову оплату для 

біженців з України, які живуть у центрах колективного перебування. Виняток 

– особи з вразливих груп. У зв’язку з цим IBRiS на замовлення видання 

Rzeczpospolita опитало поляків щодо їхнього ставлення до нововведення. 

57,7% поляків схвалили цей крок, переважно це прихильники влади – 62%.  

"Цікаво, що найбільша група - це люди 40-49 років (78%  - "за") та селяни 

(70%)", - зазначає видання. 

21,2% опитаних виступили проти плати за проживання та харчування. 

Серед цієї групи найбільше симпатиків опозиції  – 25%. Ще 21,1% 

респондентів не мають своєї думки щодо цього питання. 

Поляки хочуть допомагати українцям 

Більшість поляків підтримують розміщення біженців з України у Польщі 

43% опитаних самі готові продовжувати допомагати українцям. Про це пише 

nto.pl. 

Дослідження Openfield показує, що 77% населення Польщі було залучено 

до допомоги біженцям з України. Допомагали речами та фінансово. Від 

початку російської агресії до жовтня середньостатистичний поляк витратив 

близько 369 злотих на допомогу людям, які тікали від війни. 43% опитаних 

заявили про готовність і надалі підтримувати біженців. 

"Близько 41% із нас хотіли б, аби українці могли залишитися в Польщі 

після закінчення війни, майже 38% - проти", – зазначає співавторка 

дослідження, доктор Сабіна Кубіцель-Лодзінська з Факультет економіки та 

менеджменту Опольського технологічного університету. 

Водночас 34% респондентів не хочуть здавати квартиру біженцю з 

України, а понад 55% опитаних вважають, що ті отримують кращу допомогу 

від держави, ніж самі поляки. 

У попередніх опитуваннях "Перед обличчям агресії" поляків запитували, 

що позитивного вони бачать в імміграції зі сходу. 

 

*** 



71 
 

25.11.2022 

Ukrayina.Pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183832,29181446,1055-1086-1083-1100-

1089-1100-1082-1077-1084-1110-1089-1090-1086.html 

Польське місто вчитиме безробітних українців. "Перевага для 

місцевого ринку праці" 

Центр підтримки України в Сопоті розпочав серію тренінгів для біженців. 

Їхня мета - допомогти знайти роботу українцям, що втекли від війни. Зустрічі 

проводить та організовує повітове бюро праці в Гдині. 

Зустрічі призначені не лише для допомоги в пошуку роботи, але й для 

інтеграції іноземців, які проживають у Померанії. Набір учасників проводить 

кар’єрний радник CWU разом із міжкультурним працівником MOPS, 

повідомляє dziennikbaltycki.pl. 

Серія тренінгів для безробітних біженців у Сопоті 

У тренінгу можуть взяти участь дорослі особи. Групи діляться на 25 осіб. 

Під час курсу учасники дізнаються: 

 як написати своє резюме, 

 як укладати договори з роботодавцем, щоб не стати жертвою 

шахраїв, 

 як зареєструватися як безробітний в службі зайнятості. 

Керівники зустрічей врахували думку біженців про ринок праці, 

результатом чого стане подальше навчання чи семінари. Цикл навчання 

спрямований не лише на біженців з України. У них можуть брати участь 

іноземці з різних країн. 

Дати та теми тренінгів: 

 Безпечний пошук роботи в Польщі – 30 листопада о 10.00-12.00; 

 Документи для подачі та співбесіда - як підготуватися до 

працевлаштування - 8 грудня о 10.00-12.00. 

Адреса Центру допомоги Україні – Sopot, al. Niepodległości 749, телефон: 

+48 505 146 642 (цілодобово). 

Робота для біженців у Сопоті 

Для біженців, які перебувають у Сопоті, дуже важлива можливість 

працевлаштування, а отже, й більша незалежність, вважає Магдалена 

Чаржинська-Яхім, заступниця мера Сопота. 

"Ніхто не знає, скільки триватиме війна в Україні. Деякі з наших гостей 

вирішують, що Польща та Сопот стануть їхнім домом надовго, а то й 

назавжди. Тому для українських жінок – адже тут переважно жінки – так 

важливо знайти роботу, яка дозволить їм працювати самостійно. І переважна 

більшість із них мають дуже добру освіту, тому це, безумовно, буде перевагою 

для місцевого ринку праці", – додає Магдалена Чаржинська-Яхім. 

Нагадаємо, міністерка сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена 

Малонґ заявила, що в країні за спрощеною процедурою працюють близько 650 

тисяч громадян України. 
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Проте, більше половини українців, які приїхали до Польщі після початку 

повномасштабної війни, досі залишаються безробітними. На це впливає кілька 

причин. Серед них – незнання польської мови та відсутність пропозицій, які б 

відповідали їхній спеціалізації та компетенціям. Про це свідчать висновки 

звіту "Wygraj Rozwój" фундації Totalizatora Sportowego та Manpower. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/u-cyurixu-zamist-futbolnogo-stadionu-zbuduyut-

konteinerne-mistecko-dlya-ukrayinciv-2501 

У Цюріху замість футбольного стадіону збудують контейнерне 

містечко для українців 

Швейцарський Цюрих збудує контейнерне містечко для тих, хто шукає 

захисту від війни в Україні. Як оголосила в понеділок міська влада, вона 

подала заявку на будівництво тимчасового житлового комплексу на 320 осіб. 

Якщо все піде за планом, нові житлові приміщення повинні бути готові до 

заселення вже навесні. 

В інтерв'ю CH Media директор із соціальних питань Рафаель Голта заявив, 

що житло, яке планується, буде відповідати «досить високим стандартам 

порівняно з іншим житлом» — навіть якщо воно будується на тимчасовій 

основі. «Люди повинні мати змогу жити максимально комфортно. Наприклад, 

у планах також окремі кімнати для шкільних уроків. 

Щодо тривалості перебування тут українських біженців, то, як стверджує 

Голта, люди «в принципі можуть жити в містечку, доки воно існує». 

В даний час в Цюріху достатньо місць для розміщення 1900 біженців, 

спрямованих сюди кантоном. Але при цьому близько 70 відсотків біженців з 

України, як і раніше, розміщуються в приватному порядку. Місто хоче бути 

готовим на випадок, якщо потрібні будуть додаткові місця. 

Півроку тому Берн першим у Швейцарії відкрив контейнерне містечко, 

спеціально створене для біженців з України. Для цього десятки контейнерів 

було складено один на одного у два поверхи на півночі міста. Відповідальні 

особи у місті та кантоні Берн тоді дуже хвалили контейнерне селище на 1000 

осіб, відзначаючи його новаторський проект. Але ще до того, як в'їхали перші 

мешканці, посипалася критика. Умови в Берні виявилися далеко не 

розкішними. Кожен житловий контейнер вміщує до чотирьох осіб та пропонує 

всього 15 квадратних метрів простору. У результаті з'ясувалося, що проектом 

контейнерного містечка займалася компанія графічного дизайну без 

архітекторів. 

Бернське контейнерне містечко знаходиться у віданні Heilsarme. Кантон 

є фінансистом, виділяючи для цього 10 мільйонів швейцарських франків. У 

Цюріху все по-іншому: місто будуватиме та експлуатуватиме житловий 
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комплекс на свій страх і ризик, як каже член міської ради Голта. Кантон 

виплачує місту компенсацію за кожну особу, яка шукає захисту. 

Як і в Берні, приміщення в Цюріху використовуватимуться тимчасово. На 

території, призначеній для містечка, має бути збудований футбольний стадіон. 

Плани щодо його будівництва вже погоджені. І його початок «у жодному разі 

не можна відкладати» через розміщення біженців з України. 

Інші швейцарські регіони, такі як Цуг, також розпочали будівництво 

контейнерних селищ для українців. Житло, розраховане на 400 осіб, 

відкриється навесні наступного року. 

 

*** 

 

23.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/u-ukrayinskix-ditei-bude-bilse-casu-na-osvitu-v-

cexiyi-2522 

У українських дітей буде більше часу на освіту в Чехії 

Українські діти зможуть вивчати дистанційно лише українську мову та 

історію України. 

Українські діти, які живуть у Чехії, зможуть вивчати дистанційно лише 

українську мову та історію України. Міністри освіти двох країн підписали 

угоду про співпрацю у сфері освіти, повідомляє zoznamzpravy.cz. 

Міністр освіти Чехії Володимир Балаш та його український колега Сергій 

Шкарлет підписали двосторонню угоду, яка охоплює усі рівні освіти. Україна 

та Чехія взаємно визнають свої освітні програми та зміст навчання. 

Наприклад, за словами Балаша, онлайн навчання українських дітей, які 

відвідують початкову школу в Чехії, буде обмежено. За словами міністра, 

подвійне навчання часто призводило до навантаження дітей. Тепер школярі 

мають навчати онлайн лише українську мову та історію України. 

Відвідування початкової школи є обов'язковим для українських біженців 

у Чехії з вересня. За словами представника департаменту Анети Лєднової, 

перевірка відвідуваності не входить до обов'язків Міністерства освіти. 

Порушенням обов'язку щодо направлення дітей до школи займається 

Управління соціально-правового захисту дітей. 

Українцям, які не відправляють своїх дітей шкільного віку до чеських 

початкових шкіл, загрожують обмеження у виплаті соціальної допомоги. 

Угода між Чехією та Україною також стосується надання стипендій 

українським студентам вишів. За словами Балаша, на стипендії для цих 

студентів виділено 150 млн. крон, також заплановано спільні наукові та освітні 

проекти. 

За словами чеського міністра, угоду між Чехією та Україною почали 

готувати кілька років тому, але пандемія ковіда затримала укладання угоди. 

Після початку російського вторгнення в Україну документ було змінено з 

урахуванням поточної ситуації та умов. 
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*** 

 

23.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/ponad-polovina-ukrayinskix-bizenciv-u-

britaniyi-vze-znaisli-robotu-i-ne-dumayut-povertatisya-2523 

Понад половина українських біженців у Британії вже знайшли роботу 

і не думають повертатися 

Головна проблема з працевлаштуванням - те, що знань англійської не 

вистачає для виконання службових обов'язків. 

За даними дослідження Управління національної статистики 

Великобританії (ONS), серед українців, які втекли від війни та в'їхали в країну 

за гуманітарними програмами, значно зріс відсоток тих, хто знайшов тут 

роботу, порівняно з червнем цього року. 

Згідно з опитуванням, більше половини українців, які приїхали до 

Британії в рамках гуманітарних візових програм, повідомили у листопаді, що 

працюють. У червні таких було менше ніж 20%. 

Також зросла кількість респондентів, які заявили, що можуть 

спілкуватися англійською "більш-менш достатньою мірою або на більшість 

тем". 

Проте, згідно з опитуванням, головна проблема з працевлаштуванням - 

те, що знань англійської не вистачає для виконання службових обов'язків. Про 

це повідомила понад половина опитаних. 

Відсоток опитаних, які сказали, що у них "достатньо грошей, щоб 

прогодувати себе та своїх утриманців протягом наступних трьох місяців", 

також збільшився з 37% до 60%. 

Водночас результати показали, що половина опитаних повідомила про 

труднощі при влаштуванні на роботу у Великій Британії, приблизно стільки ж 

мали проблеми з приватною орендою житла. 

Більшість респондентів, що працюють, сказали, що вони не працюють у 

тому ж секторі, що і в Україні. 

Половина опитаних заявила, що залишиться у Великій Британії 

щонайменше ще на три роки. 

 

*** 

 

23.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/u-cexiv-viyavivsya-duze-nizkii-riven-pidtrimki-

bizenciv-z-ukrayini-2527 

У чехів виявився дуже низький рівень підтримки біженців з України 

Лише 20% опитаних готові допомогти особисто, співчують біженцям 

лише 36% чехів. 
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Чеське суспільство висловлює найменшу підтримку українським 

біженцям порівняно з іншими країнами: лише 20% опитаних готові допомогти 

їм особисто, співчують біженцям лише 36% чехів. 

Про це пише zoznam spravy, цитуючи міжнародне дослідження, що 

відображає сприйняття та досвід війни в Україні людьми з різних куточків 

світу. Його дані поки що отримані по Україні, Грузії, Польщі, Чехії, Естонії та 

Ізраїлю. 

Найбільше чехи бояться бідності та біженців. 67% респондентів 

вважають, що Чехії завдано фінансових збитків країні через війну в Україні. 

Другим приводом для занепокоєння є хвиля українських біженців, яку 

згадали 44% опитаних. 

За словами соціологів, у чеському суспільстві переважає думка про те, що 

війна в Україні — це «не наша війна» і що інвестиції в врегулювання 

конфлікту на користь України, що зазнала нападу, — це не інвестиції в 

майбутнє Чехії. 

 

*** 

 

23.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/u-belgiyi-vinikli-problemi-iz-rozmishhennyam-

ukrayinskix-bizenciv-lyudi-nocuyut-na-vokzali-2529 

У Бельгії виникли проблеми із розміщенням українських біженців – 

люди ночують на вокзалі 

Біженцям рекомендують самим домовлятися про проживання у 

бельгійських містах та муніципалітетах. 

Щотижня до Бельгії приїжджають близько 500 військових біженців з 

України, але в останні тижні розмістити їх практично неможливо. Тепер їм 

рекомендують самим домовлятися про проживання у бельгійських містах та 

муніципалітетах. Якщо це не вдається, вони залишаються на вулиці, пише 

vrt.be. 

Близько 60% біженців, які прибувають з України, розміщувалися та 

розміщуються у Фландрії. Близько 50% із них живуть із друзями чи родиною. 

Приблизно 7500 українців знайшли притулок у фламандських сімьях, ще 

кілька сотень живуть у приміщеннях для екстреного розміщення та 

контейнерних містечках в Антверпені та Мехелені. 

Згідно з правилами, Валлонія мала прийняти 30% біженців з України, але 

прийом тут йде з перебоями. Регіональний уряд Валлонії надає надто мало 

житла. Наразі тут знайшли притулок не більше 21% усіх військових біженців. 

Це означає, що ті, хто не знаходить там житла, здебільшого залишаються 

у Брюссельському столичному регіоні, і багато з них практично безпритульні. 

Все частіше українські сім'ї ночують, наприклад, на Південному вокзалі 

Брюсселя, зазначає видання. 
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Брюссель мав прийняти 10% українців, але цей відсоток уже давно 

перевищено. І саме сюди прибувають незліченні інші біженці та особи, які 

шукають притулку, яким також важко знайти якесь житло і для яких 

федеральна імміграційна служба Fedasil більше не може нічого 

запропонувати. 

На цьому фоні брюссельський муніципалітет Шаарбек закликав 

державного секретаря Бельгії з питань притулку Ніколя де Моора щось 

зробити із новим табором біженців у центрі північного округу. Тут, на 

Палайзенстраат, прохачі притулку, яким Fedasil не може надати житло, 

зайняли колишню офісну будівлю, яку передбачалося переобладнати для 

розміщення українських військових біженців. 

Повідомляється, що зараз там мешкає близько 700 осіб, які шукають 

притулку, й санітарно-гігієнічні умови там катастрофічні. Повідомляється, що 

багато з цих біженців уже хворі. Мер Шаарбека Сесіль Жодойн хоче, щоб 

державний секретар з питань притулку та бельгійський федеральний уряд 

взяли на себе відповідальність і щось зробили із цією ситуацією. 

Вона називає цю будівлю у своїй громаді «символом кризи та провалу 

імміграційної політики уряду». 

 

*** 

 

23.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/u-ceskix-pardubicyax-ukrayinskix-bizenciv-z-

gurtozitkiv-pereselyat-u-kvartiri-2531 

У чеських Пардубицях українських біженців з гуртожитків 

переселять у квартири 

За проживання біженці не сплачують.  

В чеських Пардубицях поступово вирішують проблему з гострою 

нестачею житла для біженців, яким був наданий тимчасовий захист на 

території Чехії. Українцям, які навесні приїжджали до Пардубиць рятуватися 

від війни, місто надало екстрене житло поблизу університету, у мікрорайоні 

Ставаржов. Але нині з гуртожитків їх переселять у відремонтовані квартири 

на вулиці Гусова. Там буде 63 квартири, в яких зможуть проживати до 165 

українців, повідомляє мерія міста Пардубіце. 

12 квартир на вулиці Гусовій мерія відремонтувала одразу після початку 

широкомасштабної війни, коли наприкінці лютого до Європи попрямувала 

перша хвиля біженців. Тоді місто вирішило відремонтувати ще 51 квартиру. 

На той час вони були непридатними для проживання. 

Приблизно у половини з цих квартир уже є нові мешканці, інші заселяться 

з приміщень павільйону гуртожитків університету до 17 грудня. 

Квартири на Гусовій переважно малогабаритні. Як тільки їх тимчасові 

користувачі зможуть повернутися додому в Україну, вони стануть доступними 

для громадян міста Пардубіце, запевняє влада. 
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Житло перебуває в режимі нагальної надзвичайної потреби у розміщенні. 

За проживання тут біженці не сплачують. Місто отримує від держави 

фіксовану компенсацію в розмірі 300 крон на особу за ніч. 

 

*** 

 

23.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/garyaca-liniya-z-nadannya-psixologicnoyi-

dopomogi-ukrayincyam-zapracyuvala-v-ispaniyi-ta-bolgariyi-2534 

Гаряча лінія з надання психологічної допомоги українцям запрацювала 

в Іспанії та Болгарії 

Війна загострила потребу в фаховій психологічній допомозі. 

Гаряча лінія з надання психологічної допомоги українцям запрацювала в 

Іспанії та Болгарії — фото 1 

Гаряча лінія з надання психологічної допомоги, яку підтримують 

ПРООН, ЄС, а також уряди Данії та Канади, запрацювала в Болгарії та Іспанії. 

Іспанія: +34 900 861 441 

Болгарія: +359 800 46 160 

Війна загострила потребу в фаховій психологічній допомозі, тому 

ПРООН разом із партнерами робить все можливе, аби психологічні послуги 

ставали доступнішими для всіх українців, де б вони не знаходились, 

зазначається на сторінці організації. 

 

*** 

 

23.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/ponad-pivtori-tisyaci-ukrayinskix-bizenciv-z-

lipnya-zivut-na-sudni-v-portu-edinburga-2535 

Понад півтори тисячі українських біженців з липня живуть на судні 

в порту Единбурга 

Через відсутність житла у місті вони застрягли на борту судна "Вікторія", 

де у них виникло багато проблем. 

Понад півтори тисячі українських біженців "застрягли" на круїзному 

лайнері в порту Единбурга, пише Daily Mail. Вони скаржаться на умови 

утримання та російськомовний екіпаж судна. 

Українські сім'ї, що втекли від російського наступу, розміщені на борту 

круїзного лайнера, який з липня стоїть біля причалу в Единбурзі. Через 

відсутність житла у місті вони застрягли на борту судна "Вікторія", де у них 

виникло багато проблем. 

Українці скаржаться на тісноту, труднощі з отриманням допомоги, 

проїзних квитків на автобус, на неясності з подальшим розміщенням, на 

труднощі з оформленням віз та карток тимчасового проживання з 
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біометричними даними. У них також виникають проблеми з інтернетом, з 

доступом до паркування, їм доводиться вказувати як свою адресу корабель. 

Крім того, сім'ї стикаються з труднощами у навчанні своїх дітей. 

Насамперед, це брак місць у школах або їх віддаленість, проблеми з 

транспортом, з отриманням відповідних пільг та допомоги, а також складнощі 

з навчанням англійською мовою. 

1,7 тисяч біженців живуть на кораблі вже кілька місяців, проте виникають 

побоювання, що лайнер не підходить для такого тривалого проживання. 

Представник шотландських торі з питань соціальної справедливості 

Майлз Бріггс сказав: "Не дивно, що серед українських біженців назріває 

невдоволення, адже вони вже кілька місяців перебувають у невизначеному 

становищі на круїзному судні. Уряд Шотландської національної партії має 

активізувати свої зусилля та знайти для них постійне житло, якого вони 

потребують і якого заслуговують". 

Цього року експерт із гуманітарних питань доктор Джим Джарві 

зазначив, що судно на 739 кают не відповідає стандартам, встановленим 

гуманітарною організацією Sphere. 

Майже 22 тисячі біженців прибули з України за шотландськими візами. 

Дані шотландського уряду показують, що 4756 людей живуть у готелях, а 2442 

- на кораблях в Единбурзі і Глазго. Лише для 5737 біженців уряд знайшов 

житло на тривалий час. Приблизно стільки ж облаштувалося самостійно. 

Прес-секретар лейбористів із закордонних справ Сара Бояк заявила: "Ці 

тривожні повідомлення викликають нові питання щодо скандальної 

нездатності Шотландської національної партії надати житло біженцям". 

Вона додала: "Шотландському уряду потрібно терміново сформувати 

реальний довгостроковий план щодо підготовки місцевих громад до прийому 

українців та забезпечення їм нормального життя". 

Тим часом, 2,5 тисяч будинків для розміщення біженців поки що не 

перевірені, на що вказують дані офіційної статистики. Лідер шотландських 

ліберал-демократів Алекс Коул-Хемілтон сказав: "Люди по всій Шотландії 

виявляють колективну великодушність і щедрість, з розпростертими обіймами 

приймаючи людей, що тікають від війни. Шотландський уряд повинен 

підкріпити цю великодушність і щедрість власною необхідною роботою". 

Критикуючи владу за повільність, Коул-Хемілтон додав: "З такими 

нікчемними темпами багато українців можуть на роки застрягти на борту 

круїзних суден та у готельних номерах". 

Міська рада Единбурга заявила, що жодна з проблем, порушених 

українцями з лайнера "Вікторія", не була оформлена як офіційна скарга. 

Кажуть, що біженці звертаються зі своїми труднощами та проблемами в інші 

організації та відомства. 

Шотландський уряд заявив про виділення 50 мільйонів фунтів на 

збільшення фонду доступного житла. Його представник сказав: 

"Шотландський уряд надає безпечне і надійне тимчасове житло до тих пір, 

поки людям не підберуть відповідне місце для довготривалого проживання. 
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Ми не хочемо, щоб хтось проводив у тимчасовому житлі більше часу, ніж це 

необхідно. Робляться серйозні зусилля щодо підбору житла, щоб розмістити 

якнайбільше людей у згодних на це господарів, які проходять необхідні 

перевірки". 

 

*** 

 

24.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/ukrayinskix-bizenciv-proti-yixnyoyi-voli-

viselyayut-iz-gotelyu-pid-dublinom-2538 

Українських біженців проти їхньої волі виселяють із готелю під 

Дубліном 

Це рішення виявилося для українців повною несподіванкою. 

Українські біженці, які проживають у готелі в Клондалкіні (передмістя 

Дубліна), поскаржилися на рішення ірландської влади виселити їх «у 

невідомому напрямку». 

Своїми переживаннями із цього приводу приїжджі з України поділилися 

в ефірі місцевої радіостанції RTE Radio 1. Вони розповіли, що з травня місяця 

проживають у готелі в Клондалкіні, куди їх поселили після приїзду до Ірландії. 

Однак тепер їм доведеться покинути насиджене місце, оскільки минулого 

тижня від місцевої влади надійшло повідомлення про переселення в інше 

місце. У документі сказано, що переселення відбудеться 28 листопада, при 

цьому не зазначено, куди саме. 

Як розповіла одна з біженок, це рішення виявилося для українців 

цілковитою несподіванкою і шокувало їх. Вона заявила, що біженці бажають 

залишитися в Клондалкіні, вже освоєному готелі. 

«Ми були розгублені та пригнічені. Діти будуть пригнічені», — нарікала 

українка. 

За її словами, на сьогодні половина з біженців, які проживають у 

Клондалкіні, вже знайшла знайшла роботу в цьому районі, яку вони втратять 

у разі переселення. 

Варто зазначити, що скарги українців знайшли відгук у серцях деяких 

ірландців. Зокрема, біженцям поспівчувала директор місцевої школи Шівон 

МакКіран. 

«Ми поняття не маємо, куди вони прямують. Ми абсолютно не уявляємо, 

до якого життя їм готується. Що ми точно знаємо, то це те, що куди б вони не 

вирушили, їм доводиться починати все спочатку, що дуже важко», — 

зазначила педагог. 

У місцевому Департаменті у справах інтеграції розповіли RTE, що «через 

безпрецедентний попит на житло їм необхідно організувати переміщення там, 

де це необхідно». 

 

*** 
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24.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/cexiya-moze-priinyati-shhe-desyatki-tisyac-

bizenciv-iz-ukrayini-ale-z-zitlom-vze-skladno-2543 

Чехія може прийняти ще десятки тисяч біженців із України, але з 

житлом вже складно 

Чехія найбільше прийняла біженців на душу населення серед країн 

Євросоюзу. 

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що у разі потреби 

Чехія прийме ще десятки тисяч українських біженців. Однак можливості 

якісного житла досягають своєї межі, так само як і соціальна система та 

система охорони здоров'я. Про це Ракушан повідомив журналістам після 

зустрічі міністрів внутрішніх справ країн центральної Європи у Празі, 

повідомляє zoznamzpravy.cz. 

Ракушан нагадав, що Чехія найбільше прийняла біженців на душу 

населення серед країн Євросоюзу. Наразі, за його словами, українці 

становлять від 3,4% до 3,7% населення Чехії, тобто приблизно від 355 до 390 

тисяч осіб. Втікачі з України отримали понад 460 000 віз тимчасового захисту 

від початку російського вторгнення у лютому. 

"Можливості якісного житла в Чеській Республіці, які ми змогли надати, 

і можливості соціальної системи та системи охорони здоров'я вже на межі", - 

сказав міністр. За його словами, Чехія може прийняти ще лише кілька десятків 

тисяч людей. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/economics/robotu-v-cexiyi-znaisli-vze-sto-tisyac-

bizenciv-z-ukrayini-2546 

Роботу в Чехії знайшли вже сто тисяч біженців з України 

Кількість біженців з України збільшується з місяця на місяць. 

Офіційно працевлаштовано у Чехії 98 тисяч українських біженців. Про це 

повідомило Міністерство праці та соціальних справ цієї країни. 

Кількість працевлаштованих біженців з України збільшується від місяця 

до місяця. У червні їх було близько 68 000, у вересні — 89 000, а до кінця 

жовтня — понад 98 000. За даними міністерства, вони працюють збирачами 

або помічниками на будівництві, виробництві, транспорті та механізаторами. 

Працівники з України найбільше знаходять роботу у Середньочеському 

та Пльзеньському краях, де, за даними відомства, працюють 16 684 та 14 347 

українців відповідно. Третє місце за кількістю українських біженців працює у 

Празі. 
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«Серед власників тимчасового захисту, які знайшли роботу, жінки 

становлять близько трьох чвертей», - сказав міністр праці та соціальних справ 

Маріан Юречка. 

Зазначимо, за словами глави МВС Чехії Віта Ракушана, в Чехії 

знаходиться приблизно від 355 до 390 тисяч біженців з України. При цьому з 

початку війни біженці з України отримали у Чехії понад 460 тисяч віз 

тимчасового захисту. 

 

*** 

 

 

 

Регіональні 
 

24.11.2022 

Волинь online 

https://volynonline.com/yak-u-volodymyri-vdalosya-integruvaty-

pereselencziv-u-zhyttya-gromady/ 

ЯК У ВОЛОДИМИРІ ВДАЛОСЯ ІНТЕГРУВАТИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У 

ЖИТТЯ ГРОМАДИ 

Упродовж літа та осені у Володимирі відбувалися різноманітні заходи для 

інтеграції переселенців в життя місцевої громади. Ці активності організував 

Волинський Інститут Права та його партнери у рамках проекту «Соціальна 

інтеграція ВПО через розвиток громад у партнерських громадах Проекту 

USAID «ГОВЕРЛА» у Волинській області». 

Про це повідомляють на веб-сайті Володимирської міськради. 

Організатори підійшли до процесу грамотно. Перш ніж пропонувати якісь 

заходи для ВПО та місцевих жителів, були проведені фокус-групи, 

анкетування, обговорення, аби визначити найактуальніші проблеми та запити. 

В результаті були напрацьовані ідеї семи інтеграційних заходів, що відбулися 

у Володимирі протягом серпня-жовтня. 

Так, до Дня Незалежності України організовано забави для дітей, 

майстер-клас з петриківського розпису, перегляд фільму «Гуцулка Ксеня». У 

вересня усі зацікавлені мали змогу відвідати музичний «квартирник», а у 

жовтні для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів було 

організовано майстер-клас з гончарства. 

Водночас не мистецтвом єдиним. Щоб сприяти працевлаштуванню 

переселенців та жителів Володимирської громади, відбувся тренінг щодо 

старту та розвитку власної справи. Окрему увагу Волинський Інститут Права 

та його партнери приділили психологічній підтримці. Зокрема, учасниці 

тренінгу «Жіноче коло» мали змогу поговорити про цінності, внутрішні опори 

й техніки подолання тривог та стресу. 
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«Дякую за корисний захід. Завдяки психологу побачила позитивні 

сторони свого життя після 24 лютого. А ще цікаво було проаналізувати власні 

життєві опори», – ділиться враженнями учасниця заходу Надія. 

Таким чином, завдяки згаданим активностям вдалося покращити 

комунікацію між ВПО та місцевими жителями, які зацікавилися заходами 

проекту; посприяти у руйнуванні стереотипів; створити майданчик для 

знайомства. 

Важливо згадати й про те, що проект мотивував місцевих переселенців 

згуртуватися та створити громадську організацію. Оскільки жоден з  її 

представників немає досвіду у такій темі, то Волинський Інститут Права 

надавав відповідні консультації до створення і після цього. Було також 

організовано тренінг з основ громадської діяльності. 

«Це навчання дало нам можливість краще зрозуміти, як досягнути 

поставлених завдань. А ще, завдяки тренеру виникла ідея провести наш 

перший публічний захід, коли ми спільно з місцевими жителями випікали 

піцу. Згодом роздавали її дітям з сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах», – розповідає керівник ГО «ВПО України «Інтеграція» Сергій 

Божко. 

Отож, реалізація проекту Волинського Інституту Права у Володимирі не 

минула безслідно. Отримані результати не лише посприяли  інтеграції ВПО, а 

й допомогли переселенцям об’єднатися для захисту своїх прав та включення у 

розвиток громади, де вони нині мешкають. 

Активності організував Волинський Інститут Права в рамках проекту 

«Соціальна інтеграція ВПО через розвиток громад у партнерських громадах 

Проекту USAID «ГОВЕРЛА» у Волинській області», що став можливий 

завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій 

підтримці американського народу через Проект USAID «ГОВЕРЛА». Зміст 

цієї публікації не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США. 

 

*** 

 

21.11.2022 

«Полтавщина» 

https://poltava.to/news/68805/ 

НЕХВОРОЩАНСЬКА ТА НОВОСЕЛІВСЬКА ГРОМАДИ 

РОЗРОБЛЯЮТЬ ПРОГРАМУ ІНТЕГРАЦІЇ ВПО ЗА ПІДТРИМКИ U-LEAD 

Зазначені громади стали переможницями конкурсного відбору та вже 

працюють з експертами U-LEAD над розробкою програми інтеграції 

переселенців. Про це повідомила Ірина Балибіна, керівниця регіонального 

офісу «U-LEAD з Європою» у Полтавській області. 

За її словами, мета такої співпраці — створення документа, який 

сприятиме інтеграції ВПО, а також реалізації їх прав у отриманні 

адміністративних, медичних, освітніх, соціальних послуг на території 

зазначених громад. Документ передбачає детальний аналіз проблем та запитів 
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ВПО, які виникають у зв’язку з воєнним станом та з масовим внутрішнім 

переміщенням осіб з небезпечних територій.Працюватимуть громади спільно 

з експертами й над плануванням умов для розвитку потенціалу та посилення 

спроможності ВПО. 

«Нехворощанська та Новоселівська громади серед тих громад області, 

хто надав прихисток ВПО та які складають, станом на сьогодні, майже 10% від 

загального складу населення. Зазначені громади активно працюють з 

переселенцями щодо їх інтеграції та можливого працевлаштування, розробка 

програми інтеграції — ще один крок у цьому напрямку», — коментує 

Балибіна. 

Новоселівська громада планує використати програму інтеграції ВПО як 

конкретний план дій. У рамках розробки програми було проведено опитування 

з метою визначення потреб переселенців. Про це розповіла директорка агенції 

місцевого розвитку тергромад Полтавського регіону Новоселівської громади 

Юлія Попова: 

«У програму плануємо закласти фінансування на проведення заходів 

спрямованих на інтеграцію переселенців у нашу громаду. Мова йде й про 

психологічну допомогу ВПО, організацію культурних заходів та зустрічей для 

переселенців, облаштування прихистків. Плануємо також створення 

продовольчого резерву, щоб надавати допомогу цій категорії населення». 

Нехворощанська громада в рамках розробки програми інтеграції також 

провела опитування ВПО, а також місцевого населення та місцевого бізнесу. 

Опитування проводилося з метою визначити потреби зазначених цільових 

аудиторій, отриманні результати необхідні для планування стратегічного 

напрямку роботи з ВПО. Про це повідомила заступниця Нехворощанського 

голови Ольга Хоменко. 

«Місцевий бізнес у процесі інтеграції бачить можливість знайти нові 

кадри для себе серед переселенців, адже є такі, що мають вузькопрофільну 

освіту чи досвід. Місцеве населення — у цьому процесі бачить потенціал щодо 

розвитку власної справи, адже матиме змогу реалізовувати свою продукцію 

(молоко, м’ясо, тощо) більшій кількості населення. 

Щодо ВПО, то їх цікавлять питання від культурної інтеграції, інтеграції 

дітей та молоді у навчальний процес — до забезпечення житлом. Ми вже 

визначили для себе місця, які будуть використані в майбутньому під 

будівництво соціального житла», — зазначила Хоменко. 

Також за повідомленням заступниці голови, програма інтеграції ВПО по 

завершенню розробки буде винесена на розгляд місцевої ради, як документ, 

що має доповнювати стратегію розвитку територій. 

 

*** 
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21.11.2022 

ІЗБІРКОМ 

https://izbirkom.org.ua/news/zashchita-grazhdanskikh-prav-12/2022/tri-

gromadi-na-odeshini-zapustili-programi-pidtrimki-zhinok-vpo-zavdyaki-

minigrantam-vid-kvu/ 

ТРИ ГРОМАДИ НА ОДЕЩИНІ ЗАПУСТИЛИ ПРОГРАМИ 

ПІДТРИМКИ ЖІНОК-ВПО ЗАВДЯКИ МІНІГРАНТАМ ВІД КВУ 

Ренійська, Саратська та Маразліївська громади стали центрами програм з 

підтримки жінок та дівчат переважно з-поміж внутрішньо переміщених осіб в 

Одеській області. 

Фінансування цих ініціатив стало можливе у рамках програми мінігрантів 

Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України», зазначає 

пресслужба організації. 

Окрім фінансової підтримки ініціатив, експерти організації надають через 

Громадський центр правосуддя також інформаційну та менторську допомогу 

в реалізації заходів підтримки жінок. Безпосередня діяльність проєктів 

триватиме до кінця року, проте їх результати через створені спільноти та 

місцеві рішення матимуть довготривалий вплив в громадах. 

Метою програми мінігрантів, яка впроваджується Одеською обласною 

організацією ВГО «Комітет виборців України» через Громадський центр 

правосуддя, визначена підтримка ініціатив щодо гуманітарної, правової, 

психосоціальної та іншої допомоги жінкам з вразливих груп в місцевих 

громадах в умовах війни. Такі проєкти мали бути розроблені та 

впроваджуватися низовими організаціями/ініціативними групами, які 

працюють у сфері захисту прав жінок, у співпраці з органами місцевого 

самоврядування та жителями громади. Діяльність ініціатив у рамках програми 

мінігрантів повинна бути скерована на роботу з жінками та дівчатами, які 

опинились у вразливому та маргіналізованому становищі внаслідок війни, з 

пріоритетом підтримки жінок та дівчат з-поміж ВПО. Усього на конкурс 

мінігрантів було отримано 14 заявок від громадських/благодійних організацій 

та ініціативних груп. Рішенням експертного комітету програми мінігрантів 

було обрано для підтримки 4 ініціативні групи для реалізації проєктів у 

Ренійській, Саратській та Маразліївській громадах Одеської області. 

Отже це програми: 

Ініціатива «Вишкіл для дівчатОК» (Маразліївська сільська рада Білгород-

Дністровського району Одеської області) скерована на підтримку дівчат-ВПО 

та дівчат, які проживають у сільській місцевості, віком від 12 до 18 років. 

Щонайменше 40 дівчат стануть учасницями програми «Вишкіл для 

дівчатОК», яка складається з чотирьох частин. Перша частина «Європейська 

інтеграція: українське питання» розглядатиме український контекст Цілей 

Сталого Розвитку, цифрову грамотність та гендерночутливі питання. Друга 

частина «Адаптація до змін: наслідки війни» включатиме питання мінної 

(не)безпеки, домедичної допомоги, волонтерства як інструменту перемоги. 

Практична частина передбачає зустріч з місцевими волонтерами та майстер-
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клас по плетінню «кікімор». Наступний етап «Вишколу для дівчатОК» має на 

меті посилення відчуття приналежності до української нації – зокрема, 

перегляд українських патріотичних стрічок, відвідування краєзнавчого музею, 

вечір української пісні. Завершальний захід програми для дівчат, окрім 

рефлексії та вручення сертифікатів, включатиме тренінг з моделінгу та 

фотосесію для учасниць. 

Ініціатива «Рука допомоги» (Саратська селищна рада Білгород-

Дністровського району Одеської області) спрямована на підтримку жінок та 

дівчат з-поміж ВПО, які мають психологічні травми та внутрішні страхи, 

пов’язані з пережитим під час бойових дій та перебуванням в тимчасовій 

окупації. На базі волонтерського центру «Злагода» двічі на тиждень група 

жінок та дівчат з-поміж ВПО будуть зустрічатися на заходах арттерапії, 

спільно з психологом та майстринею. Для покращення психоемоційного стану 

жінки спільно з майстринею будуть ліпити з пластиліну та малювати у творчій 

майстерні. За допомогою психолога будуть обговорюватись шляхи вирішення 

актуальних проблем ВПО, пошук внутрішніх ресурсів для вгамування болю та 

реалізації себе в нових життєвих умовах, варіанти планування в часи 

невизначеності. За філіжанкою кави жінки зможуть поділитися 

переживаннями, відчути підтримку інших учасниць/майстрині/психолога, 

побути в спільноті людей, які розуміють та підтримують один одного, 

відволіктися від проблем. 

Ініціатива «Соціокультурний хаб «Живи на повну, як вдома» (Ренійська 

територіальна громада Ізмаїльського району Одеської області) скерована на 

підтримку жінок та дівчат-ВПО, а також тих, хто опинився в складних 

життєвих обставинах під час війни. В громаді буде створено соціокультурний 

хаб «Живи на повну, як вдома» - платформу для організації дозвілля, 

налагодження зв’язків та інтеграції, отримання психологічної підтримки та 

можливостей творчої самореалізації. Заняття та зустрічі в хабі 

проводитимуться за такими напрямками: освітні заходи (інформаційна 

безпека, медіаграмотність, італійська мова, ділова українська мова), фізична 

активність (руханки, тренування з фітнесу, заняття йогою), психологічна 

підтримка, творча діяльність та дозвілля. Один з напрямків творчої арттерапії 

– майстер-класи з виготовлення сувенірів, новорічних іграшок та прикрас, що 

закінчаться організацією передноворічної благодійної ярмарки. Очікується, 

що учасницями заходів соціокультурного хабу стануть понад 200 жінок та 

дівчат з-поміж ВПО, та понад 100 місцевих жінок та дівчат, які опинились в 

складних життєвих обставинах в умовах війни.  

Ініціатива «Самодопомога +» (Ренійська територіальна громада 

Ізмаїльського району Одеської області) скерована на підтримку жінок та 

дівчат, які опинилися у вразливому та маргіналізованому стані через війну, 

зокрема ВПО, матерів загиблих воїнів, представниць національних меншин, 

жертв домашнього насильства. Проєктом передбачені заходи задля 

покращення надання послідовної комплексної допомоги та психосоціальної 

підтримки вразливим групам жінок. Зокрема, планується підвищити 
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взаємодію державних установ з установами громади щодо медичних, 

правових та соціальних питань (на основі результатів опитування та 

практичних тренінгів для персоналу). Очікується привернути увагу до 

проблем домашнього насильства під час війни через інформаційну кампанію 

«Покоління Без Насильства» та проведення публічної дискусії. Довготривалий 

ефект ініціативи забезпечить створення анонімного телеграм каналу для 

психологічних консультацій та протидії домашньому насильству, а також 

розробка місцевої програми щодо запобігання та реагування/розслідування 

фактів домашнього насильства, надання допомоги та захисту постраждалих, 

забезпечення відшкодування шкоди жертвам насильства. 

У вересні Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» 

через Громадський центр правосуддя впровадила програму мінігрантів з 

підтримки жінок з вразливих груп в умовах війни та запропонувала місцевим 

громадським та благодійним організаціям чи ініціативним групам з Одеської 

області, які працюють у сфері захисту прав жінок долучитися. 

Окрім того правозахисники Одеської обласної організації ВГО «Комітет 

виборців України» безкоштовно надають юридичну підтримку внутрішньо 

переміщеним особам та постраждалим від воєнних дій на території громад 

півдня Одеської області. 

 

*** 

 

22.11.2022 

Донбас24 

https://donbas24.news/news/u-cexiyi-dlya-bizenciv-zapracyuje-novii-centr-

pidtrimki-yaku-dopomogu-mozna-otrimati 

У Чехії для біженців запрацює новий центр підтримки: яку допомогу 

можна отримати 

У Празі для біженців з України запрацює центр підтримки, де 

надаватимуть різні види допомоги. Чехія готується до нового потоку українців 

найближчим часом, передає Донбас24. 

Про це повідомляють в муніципалітеті столиці Чехії. 

Його відкривають у Височанах, де вже розташований Регіональний центр 

допомоги Україні. На проєкт виділено 30 мільйонів крон і він реалізується за 

фінансовим сприянням ЮНИСЕФ. 

«До Праги цього року прибуло понад сто тисяч осіб з України, в тому 

числі понад 30 тисяч дітей. Новий центр зможе надавати основні послуги», — 

сказав мер Праги Зденек Гржиб. 

Очікується, що у пілотному режимі центр запрацює вже у цьому році і 

прийматиме біженців до кінця 2023 року. Тут біженці з України, які 

зупинилися у Празі, зможуть отримати допомогу з питань: 

— пошуку житла; 

— працевлаштування; 

— освіти; 
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— соціального захисту; 

— медичних послуг. 

Допоки центр ще не запрацював, допомога надається у Регіональному 

центрі допомоги за адресою: Organizace spojených národů 844/1, 190 00 Praha 9 

— Vysočany. 

Графік роботи: з 8:00 до 14:00 з понеділка по четвер та з 8:00 до 13:00 по 

п’ятницях. 

 

*** 

 

25.11.2022 

Сєвєродонецьк онлайн 

https://sd.ua/news/16859 

Переселенцям в Дніпрі роздадуть термоматраци 

До Гуманітарного хабу Сєвєродонецької міської ВЦА у місті Дніпро 

надійшла допомога для евакуйованих з Луганської області громадян. Це 4 200 

сучасних високоякісних термоматраців. 

Про це повідомляє Сєвєродонецька міська ВЦА. 

«Ми щиро вдячні за надважливу на даний час допомогу від наших 

справжніх друзів та партнерів», - зазначив керівник Сєвєродонецької ВЦА 

Олександр Стрюк. 

Директор комунального підприємства КП «Сєвєродонецькводоканал» 

Олександр Фомічев, який займався безпосередньо отриманням гуманітарної 

допомоги на складське приміщення гуманітарного хабу у Дніпрі додав, що 

термоматраци компактні та високоякісні. 

«Я впевнений, що наші люди будуть задоволені наданою допомогою, 

адже в умовах осінньо-зимового періоду такі речі дуже потрібні – матраци 

виготовлені за сучасними теплозберігаючими технологіями. До того ж вони 

легкі та компактні», - зазначив Фомічев. 

Працівники Гуманітарного хабу Сєвєродонецької міської ВЦА у місті 

Дніпро наразі проводять організаційну роботу щодо видачі термоматраців 

ВПО найближчим часом. 

В першу чергу їх будуть отримувати найбільш вразливі категорії 

населення. 

Допомога отримана спільними зусиллями партнерів з Республіки Корея - 

компанії «Zinus», Корейському Товариству Червоного Хреста, місіонеру Полу 

Чонгуа, а також завдяки підтримці народних депутатів України, логістичній 

компанії «Ековіс» та керівнику БФ «Допомога народу України» Любові 

Угрин.   

 

*** 
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24.11.2022 

Сєвєродонецьк онлайн 

https://sd.ua/news/16848 

В Дніпрі відкрили реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги, 

дитячих окулярів та послуг стоматолога 

Благодійний фонд “Помагаєм” відкрив форму заявки на 4 види допомоги 

для родин-переселенців, які зараз проживають у Дніпрі. 

Гуманітарна допомога (продукти харчування, за можливості засоби 

гігієни) для родин ВПО з дітьми. 

Послуги дитячого стоматолога: для багатодітних родин ВПО та родин 

ВПО, де є діти з інвалідністю. Допомога кожній дитині можлива на суму до 5 

000 грн. Якщо послуги стоматолога коштують дорожче, решту батьки 

доплачують самостійно. 

Дитячі окуляри: для багатодітних родин ВПО та родин, де є діти з 

інвалідністю (місцевих і ВПО). 

Ортопедичні устілки для дітей із багатодітних родин ВПО та дітей з 

інвалідністю (місцевих і ВПО). 

До заявки потрібно обов’язково прикріпити якісні, чіткі фото всіх 

необхідних документів: 

 паспорту та ІНН замовника, 

 свідоцтва про народження дітей, 

 документи, які підтверджують статус родини: довідка ВПО, 

посвідчення про багатодітність або інвалідність дитини. 

На кожний вид допомоги треба окремо заповнювати анкету. 

“Будь ласка, уважно вивчайте інформацію про те, яким категоріям 

надається конкретний вид допомоги, щоб не марнувати час на заповнення 

анкети, якщо для вас ця допомога не передбачена. 

Наприклад, якщо у вас багатодітна родина ВПО, то ви маєте право на 

отримання всіх чотирьох видів допомоги. 

А якщо ви – родина ВПО з однією дитиною без інвалідності, то ви можете 

отримати лише набір продуктів харчування. 

Якщо ви з Дніпра (місцеві) й маєте дитину з інвалідністю, можна 

заповнити заявку на устілки та окуляри. Тощо. 

Якщо ви все заповнили вірно, за кілька днів вам прийде смс із подальшою 

інструкцією щодо отримання допомоги”, - зазначають благодійники. 

Додаткова інформація за телефоном 0800 330 156. 

 

*** 

 

 

 

 

 



89 
 

24.11.2022 

Сєвєродонецьк онлайн 

https://sd.ua/news/16842 

Переселенці з Луганщини отримали постільну білизну та матраци 

На Полтавщині жителі Луганської області отримали ковдри, постільну 

білизну, лампи на сонячних батареях. 

Щоб якнайшвидше допомогти людям напередодні зими, представники 

хабу Гірської міської військово-цивільної адміністрації звернулися до 

Полтавського центру «Проліска». 

Після ретельного моніторингу потреб переселенців, вони виявили гостру 

необхідність в теплих ковдрах, термосах та лампах на сонячних батареях. 

Ці речі, а також подушки, постільна білизна, термоси видають нашим 

переселенцям в Полтаві за підтримки UNHCR Ukraine - Агентства ООН у 

справах біженців в Україні. 

Крім того, під час видачі у штабі психологи надають індивідуальні та 

групові консультації ВПО. 

Також майже 3300 продуктових наборів надіслано і видано луганським 

переселенцям штабами Попаснянської громади на цьому тижні 

Зокрема, співробітниками хабу, який розташований в Черкасах, через 

відділення АТ «Укрпошта» відправлено жителям Луганщини 3 110 

продуктових наборів. 

Крім того, у Новомосковську, що на Дніпропетровщині, нашим 

переселенцям видано 185 наборів гуманітарної допомоги. 

Дитячі підгузки отримали сім родин, дорослі – три особи. Мешканцям 

Попаснянської міської територіальної громади надіслано 14 посилок з 

дитячими підгузками. 

 

*** 

 

24.11.2022 

Сєвєродонецьк онлайн 

https://sd.ua/news/16838 

Луганський центр зайнятості анкетує переселенців 

Для допомоги переселенцям в працевлаштуванні Луганським обласним 

центром зайнятості створена спеціальна електронна анкета. 

Про це повідомила Луганська ОВА. 

У 14 штабах, що розташовані в 10 містах України, переселенців з 

Луганщини приймають фахівці обласної служби зайнятості. 

Здебільшого вони надають інформацію про наявні вакансії, реєстрацію та 

перебування на обліку в службі зайнятості, виплати допомоги по безробіттю 

та як звільнитися з останнього місця роботи онлайн. 

Крім надання переселенцям переліку послуг фахівці Луганської обласної 

служби зайнятості проводять соціальне опитування серед відвідувачів 

луганських хабів задля можливості організації та проведення інформаційних 
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вебінарів із загальних питань зайнятості, з техніки пошуку роботи та 

складання резюме, презентацій Центрів професійно-технічної освіти ДСЗ. 

Також за ініціативи Луганського обласного центру зайнятості для 

допомоги в працевлаштуванні внутрішньо переміщеним особам Луганської 

області створена анкета за посиланням. 

Нагадуємо адреси та графік роботи гуманітарних хабів, де працюють 

спеціалісти служби зайнятості на постійній основі: 

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 10:00 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 14:00 

м. Одеса: 

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

м. Рівне: 

вул. Фабрична, 20. Консультації: щоп'ятниці з 13:00 до 16:00 

м. Черкаси: 

вул. Чехова, 9а. Консультації: щовівторка з 14:00 до 17:00 

м. Чернівці: 

вул. Героїв Майдану, 7. Консультації: щосереди з 10:00 до 13:00 

м. Хмельницький 

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

до 13:00 

 

*** 
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Міжнародні та вітчизняні недержавні організації 
 

22.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/46897 

У співпраці з БФ «Право на захист» понад 4 тисячі переселенців, які 

мешкають на Львівщині, отримали юридичну допомогу 

Львівська ОВА від початку повномасштабного вторгнення росії 

вибудувала стратегію ефективної співпраці з донорами через координацію 

гуманітарним кластером і залучення до консультативно-координаційних 

центрів допомоги ВПО по всій території області. 

Сьогодні ця співпраця дає результати, адже партнери допомагають як 

гуманітарною, так і психологічною та юридичною допомогою. 

Про це зазначила сьогодні під час зустрічі з партнерами ККЦ БФ «Право 

на захист» голова робочої групи «Медико-психосоціальна допомога», 

головний координатор консультативно-координаційних центрів, радниця 

начальника Львівської ОВА Галина Бордун. 

До слова з благодійним фондом «Право на захист» Львівська ОВА має 

підписаний Меморандум про співпрацю. 

Серед учасників зустрічі – президент БФ «Право на захист» Олександр 

Галкін, регіональний керівник БФ «Право на захист» Олена Грекова, 

регіональний директор  програм в Євразії  Енріке Торелле, виконавчий віце-

президент Сабіна Лустгарден. 

Участь у зустрічі також взяли керівники та представники організації 

HIAS, які сьогодні розглядають можливість активнішої співпраці на 

Львівщині у напрямку психологічної допомоги. Це - директорка HIAS в 

Україні Еріка Альфагеме,  директорка програм HIAS в Україні Кетрін 

Шамрай, менеджерка програм HIAS в Україні Наталія Ребенко. 

Присутні підбили підсумки роботи за цей рік та окреслили основні 

напрями діяльності щодо правової та психо-соціальної підтримки на 

наступний. 

Так, у співпраці з БВ «Право на захист» за вісім місяців цього року на 

Львівщині  отримали юридичні консультації приблизно 4 тис людей.  

Представники фонду відвідали 143 населені пункти, де надавали 

юридичну, соціальну, психологічну та гуманітарну допомогу. 

У 46 колективних центрах проживання ВПО майже 2 тис людей отримали 

допомогу непродовольчими товарами: ковдри, матраци, постільне, набори для 

гігієни тощо.  У 23 колективні центри надали побутову техніку. Очікують 

також генератори.  13 тис людей отримали продуктові набори.  

Напрями по яких надається допомога: юридична, психологічна, соціальна 

допомога, гуманітарна, грошова. Виїзні бригади з усіх напрямків працюють в 

консультативно-координаційних центрах. 

Нагадаємо, що у перші місяці повномасштабного вторгнення допомогу 

переміщеним особам забезпечувала та координувала робоча група «Медико-
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психосоціальна допомога». Волонтери, які долучились до її роботи, 

цілодобово допомагали людям, які прибували на Львівський вокзал, 

рятуючись від воєнних дій. 

Проте людей, які потребували допомоги і прихистку ставало все більше, 

як і викликів та потреб. Тоді у середині серпня запустили роботу 

консультативно-координаційних центрів для переміщених осіб. Такі центри з 

ініціативи обласної військової адміністрації створили вперше в Україні. Саме 

до їх роботи активно залучали партнерські організації. 

Сьогодні до роботи центрів долучені понад 30 партнерів. 

«Ми щиро дякуємо усім нашим партнерам і надалі активно залучаємо 

нові організації до співпраці. Адже іде зима, ми розгортаємо пункти обігріву, 

надаємо юридичну допомогу в консультативно-координаційних центрах, 

продовжуємо волонтерити на Львівському залізничному вокзалі і інформуємо 

всіх приїжджих людей про можливості допомоги на території Львівщини», - 

наголосила Галина Бордун. 

Галина Бордун додала, що лише за останні два місяці роботи ККЦ спільно 

з партнерами допомогу отримали понад 7 тисяч переміщених осіб, з них 3,5 

тисячі – гуманітарну. 

«Ми маємо гарну координацію з районними воєнними адміністраціями, 

формуємо запити та графіки для юристів, психологів-партнерів. Також 

обдзвонюємо переміщених осіб, що дає можливість уникнути певної кризи, 

коли людина не отримала допомогу. Паралельно комунікуємо з людьми, які 

зареєстровані через ЦНАПИ, знаходимо людей, які не реєструвались і теж їм 

допомагаємо. Цифра тих кому допомагаємо є значною. Партнери теж між 

собою координуються. Це один з кращих форматів співпраці, які сьогодні 

зробила ЛОВА у координації з різними службами»,- додала Галина Бордун. 

Нагадаємо, що у всіх районах Львівщини працюють консультативно-

координаційні центри для ВПО. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 

10.00-17.00 год.    

Тут надають юридичну та психологічну допомогу ВПО. Допомагають з 

пошуком роботи. Консультують щодо пенсійного забезпечення та соціальних 

виплат.  

Перелік, адреси та контакти центрів:   

- Львівський район: м. Перемишляни, вул. Ковча, 4; м. Городок, вул. 

Майдан Гайдамаків, 6; м. Кам‘янка-Бузька, вул. Незалежності, 27, 067-

471-00-83.  

- Стрийський район: м. Стрий, вул. Тараса Шевченка, 59, 067-471-01-56. 

- Дрогобицький район: м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 28, 067-471-02-45. 

- Самбірський район: м. Самбір, вул. Мазепи, 8/2, 067-471-02-98. 

- Золочівський район: м. Золочів, вул. Пачовського, 7, 067-471-03-29. 

- Червоноградський район: м. Червоноград, вул. Шевченка, 15, 067-471-

03-34. 

- Яворівський район: м. Яворів, вул. Шашкевича, 1а, 067-471-03-44; м. 

Новояворівськ, вул.Шевченка, 1,  067-471-06-30. 
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22.11.2022  

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/my-peredaly-tehniku-do-troh-uszn-dnipra/ 

Ми передали техніку до трьох УСЗН Дніпра 

15 листопада наш фонд передав техніку до трьох УСЗН Дніпра. 

Регіональна координаторка Тетяна Мамчич разом зі старшою асистенткою з 

захисту УВКБ ООН м. Дніпро відвідали ці управління та передали їм по три 

комплекти устаткування, до яких входять: МФУ, роутери, жорсткі диски, 

стільці для співробітників і відвідувачів, а також захисні екрани. Загалом 

облаштовано дев’ять додаткових робочих місць. 

«Ми вдячні за таку допомогу. Сьогодні наші управління соціального 

захисту населення продовжують приймати та реєструвати близько 500 

внутрішньо переміщених осіб щодня. З устаткуванням, яке нам передали, ще 

більше людей зможуть отримати довідку ВПО та за коротший час оформити 

державну допомогу», — відмітила Віолета Губаревич, заступниця директора 

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. 

Начальниця Лівобережного УСЗН Дніпровської міської ради Світлана 

Котищук зазначила, що це перший проєкт у Дніпрі, спрямований 

безпосередньо на допомогу закладам соціального захисту. Навантаження на 

них збільшилося у зв’язку із масовим переміщенням населення, спричиненим 

військовим вторгненням Російської Федерації на територію України. 

Наш благодійний фонд закуповує і передає техніку в регіони в рамках 

проєкту «Підтримка спроможності системи соціального захисту населення 

щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб», що підтримується 

Aгентством ООН у справах біженців в Україні. Завдяки цьому проєкту нам 

вдається покращувати технічне забезпечення приймаючих громад та 

підтримувати їх у наданні допомоги переселенцям.  

«Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у партнерстві 

з БО «БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» раді надати підтримку 

управлінням соціального захисту міста Дніпро, які з першого дня війни 

допомагають ВПО та людям, постраждалим від воєнних дій, в отриманні 

соціальних послуг. Сподіваємось, що нова офісна техніка допоможе 

пришвидшити надання послуг», — коментує Тетяна Шутова, старша 

асистентка з захисту УВКБ ООН м. Дніпро. 

 

*** 
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24.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/325464-z-frankivska-do-rahova-prodovzili-marsrut-

potaga-ivano-frankivsk-vorohta/ 

У ліцеї Франківська облаштовують душові кімнати, кухню й туалети 

для 120 переселенців 

Душові кімнати, кухню та туалети облаштовують для 120 переселенців, 

які проживають в одному з ліцеїв Івано-Франківська. Гроші на це спрямувала 

Міжнародна організація з міграції, яка з перших днів повномасштабного 

вторгнення РФ в Україну відкрила регіональне представництво на 

Прикарпатті. 

Ганна Федосова переїхала з Харкова в Івано-Франківськ. Жінка 

приблизно сім місяців живе в цьому ліцеї. 

"Холодно, сиро, мерзнемо. Ширми поставили, щоб одне одного не 

бачити. Нас годують тричі на день, але продукти докуповуємо", — розповідає 

Ганна Федосова. 

Проєктний офіцер Міжнародної організації з міграції Стефан Герантоку 

каже, що зараз в ліцеї переобладнують одне приміщення під кухню. За його 

словами, ремонт планують завершити за два тижні. 

"Встановимо нову вентиляційну систему, меблі та поверхні для 

приготування їжі. Ми поклали нову плиту, а також встановили проводку і 

розетки", — говорить Стефан Герантоку. 

За словами інженера обласного представництва Міжнародної організації 

з міграції Романа Попизенка, окрім кухні, в приміщенні ліцею облаштували 

санітарні кімнати. У спортзалі живуть найбільше переселенців, тому там 

поставили ширми та розетки, а людям дали фени, праски, мікрохвильову піч 

та гігієнічні набори. 

"Для мене — це особистий проєкт, бо коли на початку березня я із сім'єю 

приїхав в Івано-Франківськ, ми приблизно два-три тижні прожили в кабінетах 

цього закладу", — розповідає Роман Попизенко. 

За словами директора Руслана Куриндаша, ліцей — один з перших, куди 

поселили внутрішньо переміщених людей. 

У ліцеї Франківська облаштовують душові кімнати, кухню й туалети для 

120 переселенців 

"Зрозуміло, що тоді ми могли зробити прості душові кабіни, забезпечити 

переселенців ліжками та ковдрами — всім, що заносили волонтери. Тепер 

завдяки Міжнародній організації з міграції це все більш сучасно і комфортно", 

— каже Руслан Куриндаш. 

Керівниця Івано-Франківського хабу Міжнародної організації з міграції 

Євгенія Коваленко каже, організація підтримує понад 35 колективних центрів 

для внутрішньо переміщених людей в Івано-Франківській області. У 31 з них 

проводять частковий або капітальний ремонт. 

 

*** 
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21.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/321588-dodatkova-grosova-dopomoga-ak-otrimati-

na-harkivsini-poasnue-pravo-na-zahist/ 

Додаткова грошова допомога: як отримати на Харківщині — пояснює 

"Право на захист" 

Благодійний фонд "Право на захист" надає грошову допомогу на 

Харківщині за програмами від Агентства ООН у справах біженців та 

американської благодійної організації HIAS. Де можна подати документи і 

скільки триватиме програма, Суспільне Харків розповіла представниця 

благодійного фонду Марина Орехова. 

Програма від Агентства ООН у справах біженців 

Агентство ООН у справах біженців (Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців, далі — УВКБ ООН) надає грошу допомогу у розмірі 

2220 гривень на одну людину. Максимальний термін отримання допомоги за 

програмою — шість місяців (якщо людина подала заявку до 1 вересня, якщо 

пізніше — інформацію треба уточнювати в Telegram-каналі проєкту). Тобто за 

цей час людина може отримати близько 13 тисяч гривень. 

Допомогу за програмою можуть отримати зокрема: 

- внутрішньо переміщені особи від 24 лютого; 

- постраждалі внаслідок воєнних дій від 24 лютого; 

- люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після 

вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові 

дії від 24 лютого, 

якщо 

- родина, яка має лише одного з батьків з одним або більше дітьми 

віком до 18 років або з людьми похилого віку; 

- родина прийомна; 

- родина з однією або кількома людьми з інвалідністю; 

- родина, яку очолює самотня людина похилого віку. 

Повний перелік критеріїв можна подивитися на сайті фонду. 

Пункт збору інформації на отримання допомогу є у Харкові у ЦНАПі. 

Записатися в електронну чергу можна за посиланням. 

В Telegram-каналі можна відстежувати роботу мобільних груп, які також 

допоможуть в отриманні грошей. 

Нині, каже представниця фонду, за програмою від УВКБ ООН в 

Харківській області зареєстрували вже більше 19 тисяч жителів. 

Програма від HIAS 

За програмою грошової допомоги від благодійної організації HIAS 

отримувати можна 2220 щомісячно протягом трьох місяців. Максимальна 

сума виплати за цей період на одну людину становить 6660 гривень. 

Хто може отримати допомогу? 

- родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів; 
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- постраждалі домогосподарства від обстрілів, родини, які втратили 

члена родини чи втратили засоби до існування; 

- ВПО або люди, що перемістились більше ніж 30 днів тому, мають 

дохід менший ніж 5400 грн на особу (за останні три місяці) та 

відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості, які можна 

переглянути за посиланням. 

Із заявкою по допомогу не можуть звернутися ті родини, які отримували 

виплати від інших міжнародних організацій. 

Подати документи для отримання допомоги можна у місті Чугуїв за 

адресою: вул. Гвардійська, 20, приміщення школи №1 (з 8:00 до 15:00 до 27 

листопада). Представниця "Право на захист" пояснює вибір міста тим, що у 

Чугуєві багато переселенців, які потребують допомоги. Також по області 

діятимуть мобільні групи. Відстежувати новини та просування черги на 

отримання коштів можна у Telegram-каналі. 

Обидва проєкти діятимуть до кінця року, проте Марина Орехова 

говорить, що у фонді сподіваються на продовження програм. 

 

*** 

 

21.11.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/ukrayinsku-molod-zaprosuyut-u-volonteri-

naividomisogo-polskogo-blagodiinogo-fondu-2510 

Українську молодь запрошують у волонтери найвідомішого 

польського благодійного фонду 

31 січня 2023 року відбудеться 31 фінал щорічного збору пожертв за 

«червоні сердушки» по всій Польщі. 

Багато хто з біженців ще не знає про «Великий оркестр святкової 

допомоги» (WOŚP), який багато років є однією з найбільш потужних 

благодійних організацій Польщі. Але 31 січня, коли вся країна вкриється 

червоними сердечками, його почують і побачать усі. Сердечка будуть усюди 

– на біг-бордах і дверях магазинів, на пам’ятниках, на вокзалах, в ефірі ТВ. На 

вулицях всіх міст і селищ Польщі з'являться молоді люди з червоними 

картонними кружками-скарбничками (так званими «пушками») для збору 

грошей. За будь-яку пожертву до скарбнички волонтери даруватимуть червоні 

сердечка. По завершенні збору коштів добровольці повинні самостійно 

вийняти гроші з кружок, перерахувати і перевести на рахунок оркестру. За це 

вони отримують почесне звання волонтеру WOŚP і листівку з написом подяки: 

«Твоє серце сповнене рок-н-ролом і любов'ю». 

Гасло 31-го фіналу – «Жити здорово у здоровому світі». Вже зараз 

створюються тисячі штабів у різних містах Польщі і не тільки Польщі, в них 

записуються сотні тисяч волонтерів для збору пожертвувань. Добровольці – 

це молодь 16-18 років, яким організатори дають можливість взяти на себе 

відповідальність за зібрані гроші, які підуть на порятунок життів і здоров'я 
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співгромадян. Українські підлітки– біженці будуть обов’язково запрошені в 

такі команди у свої школах, училищах, спортивних секціях. Щоб 

зареєструватися волонтером, треба заповнити анкету. 

Ввечері диригент цього оркестру, популярний польський телеведучий, 

музикант, мандрівник і громадський діяч Юрек Овсяк у прямому ефірі проведе 

шоу з підрахунку коштів і оголошенню волонтерських команд переможців, 

яким аплодуватиме вся Польща. Це буде вже 31 подібний захід, «але цього 

року вперше, – як повідомив Юрек Овсяк, – він стосуватиметься всіх, і 

дорослих і дітей, бо гроші будуть спрямовані на боротьбу з сепсисом, 

хворобою, яка вбиває багатьох пацієнтів». Шанс врятувати їхні життя – це 

швидке визнання та найсучасніше у світі обладнання, яке хоче закупити Фонд. 

WOŚP – це організація яка зробила багато для допомоги українським 

біженцям. Так, фонд виділив понад 23 мільйони злотих на закупівлю 

медичного обладнання для лікарень в Україні та Польщі, де приймають 

українців. «Ми рішуче підтримуємо український народ у цій нерівній боротьбі 

з Росією, – каже Юрек Овсяк. – Фонд запустив і керував двома пунктами 

гуманітарної допомоги – один на кордоні в Шегинях, інший – у Варшаві. Нам 

вдалось оснастити необхідним обладнанням та одноразовими матеріалами 19 

українських лікарень у 15 містах. Загальна вартість гуманітарної допомоги 

склала понад 684 тис. злотих». 

Українську молодь запрошують у волонтери найвідомішого польського 

благодійного фонду — фото 1 

Зокрема, фонд придбав і передає цими днями повністю укомплектовану 

карету швидкої допомоги типу B для станції швидкої медичної допомоги у 

Харкові. Як пише видання wroclaw.pl, придбання стало можливим завдяки 

пожертвам UPS та тенісиста з Вроцлава Губерта Гуркача. Перед 

чвертьфіналом тенісного турніру ATP у Монреалі Губерт написав у 

соцмережах, що за кожну свою подачу (тобто подачу, яку суперник не зможе 

взяти) він пожертвує 100 євро на допомогу Україні, яка буде організована 

«Великим Оркестром Святкової Допомоги». Всього було 171 подача, тобто 17 

100 євро, або 80 430 злотих, які тенісист пожертвував для українців. На ці 

гроші WOŚP придбав обладнання для швидкої допомоги та одноразові 

матеріали для Харкова, а також одноразове медичне обладнання для лікарні в 

Івано-Франківську. 

 

*** 
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Донбас24 

https://donbas24.news/news/vagitnim-ukrayinkam-z-donbasu-zbirayut-

pakunki-malyuka-detali-pro-dopomogu 

Вагітним українкам з Донбасу нададуть теплі пакунки: деталі про 

допомогу 



98 
 

Жінки Донецької та Луганської областей отримають теплі речі для 

малюків, передає Донбас24. 

Про це повідомляє Благодійна платформа BeKind. 

В рамках соціального проєкту «Щедрий Вівторок» відкрито збір коштів 

на суму 1 175 000 грн для допомоги вагітним, які були вимушені виїхати з 

небезпечних регіонів та опинилися у скруті. 

«Попереду чекає чи не найскладніша зима за всю історію України. Кожне 

немовля заслуговує на найтепліше знайомство зі світом, а кожна майбутня 

мама — на плече підтримки. Вирішили втілити соціальний проєкт для збору 

коштів на пакунки для новонароджених українців. Ти можеш допомогти 

відважним маленьким українцям, які з’являться на світ взимку 2022−23 року, 

задонейтивши на пакуночок для немовляти», — розповідають ініціатори акції. 

Так, збір коштів на теплі речі для вагітних відкритий по регіонам України 

— бажаючі допомогти можуть підтримати будь-якою сумою матусь та 

немовлят, які з’являться взимку 2022−23 року. 

На інтерактивній карті благодійного проєкту представлений Донбас — 

опубліковані історії вагітних, які постраждали від війни та евакуювалися з 

рідних міст — Сєвєродонецька, Слов’янська, Краматорська, Авдіївки та 

Донецька. 

«Cаме завдяки твоїй підтримці перші тижні маленьких донеччан будуть 

особливо затишними!», — наголошують благодійники. 

Аби допомогти вагітним Донбасу, варто перейти за посиланням, обрати 

історію, яка відгукнеться у серці та перерахувати кошти від 100 гривень. В 

якості подяки за благодійний вчинок автори ідеї надають онлайн-посібник 

«Абетка українських регіонів». 

Проєктом «Щедрий Вівторок» планують підтримати півтисячі матерів 

України. 

 

*** 


