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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  
Центральні органи влади 

 

01.12.2022 

Кабінет Міністрів України 

https://www.kmu.gov.ua/news/minreintegraciyi-de-na-kiyivshchini-

vnutrishni-pereselenci-mozhut-otrimati-gumanitarnu-dopomogu 

Мінреінтеграції: Де на Київщині внутрішні переселенці можуть 

отримати гуманітарну допомогу? 

Нещодавно під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук 

відбулася нарада щодо діяльності гуманітарних штабів у районних військових 

адміністраціях Київської області. 

Перед місцевою владою очільниця Мінреінтеграції поставила низку 

завдань, серед яких: посилити діяльність гуманітарних штабів; забезпечити 

надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам і соціально 

незахищеним верствам населення; організувати наявність на гуманітарних 

складах двомісячного запасу харчових продуктів. 

За результатами наради Київська ОВА надала перелік пунктів роздачі 

гуманітарної допомоги в області – інфографіку з ним дивіться нижче: 
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*** 

 

01.12.2022 

Кабінет Міністрів України 

https://www.kmu.gov.ua/news/olha-stefanishyna-ukraintsi-maiut-

vidchuvaty-pidtrymku-derzhavy-i-znaty-kudy-zvertatysia-po-dopomohu 

Ольга Стефанішина: Українці мають відчувати підтримку держави і 

знати, куди звертатися по допомогу 

Українці мають відчувати підтримку держави і знати, куди звертатися по 

допомогу. На цьому наголосила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час проведення робочої 

наради щодо перших результатів роботи Центрів допомоги врятованим в 

Україні та їхнього подальшого масштабування, зокрема за кордоном. 

У зустрічі також взяли участь: Міністр соціальної політики Оксана 

Жолнович; заступник Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко; 

заступник Міністра охорони здоров'я Ірина Микитчак, а також представники 

апарату Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики, Фонду ООН у 

галузі народонаселення в Україні, Координаційного Центру з надання 

безоплатної правової допомоги. 

«Наразі в Україні уже працюють 4 Центри допомоги врятованим в Києві, 

Дніпрі, Запоріжжі та Львові. Але ми не повинні зупинятися. Маємо плани по 
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відкриттю ще 5 таких Центрів в Україні та паралельно працюємо над їх 

відкриттям за кордоном, де перебуває найбільша кількість тимчасово 

переміщених українців. Критично важливо посилювати співпрацю та 

координацію між різними відомствами для надання комплексної допомоги, 

постраждалим від війни громадянам. Центри мають позитивні результати і 

будуть ефективною платформою для подібної співпраці», – наголосила 

урядовець. 

Ольга Стефанішина окремо відзначила роботу кейс-менеджерів Центрів, 

які в складних випадках, зокрема насильства, довгостроково допомагають 

постраждалим побороти посттравматичний синдром та повернутись до 

нормального життя. 

«Працівниками Центрів уже виявлено близько 30 випадків сексуального 

насильства, але це - лише верхівка айсбергу. Досвід інших країн показує, що 

постраждалі від сексуального насильства можуть повідомляти про пережите 

та звертатись по допомогу, навіть через багато років», - сказала урядовець. 

Окремо обговорили важливість залучення додаткових спеціалістів до 

роботи Центрів та їхнє навчання, аби допомога надавалась за міжнародними 

стандартами. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/z-hersona-do-hmelnyckogo-kursuye-

shchodennyy-bezkoshtovnyy-evakopotyag 

З Херсона до Хмельницького курсує щоденний безкоштовний 

евакопотяг 

Відтепер херсонці та мешканці найближчих територіальних громад 

можуть розраховувати на щоденний евакопотяг зі спеціалізованими вагонами 

для евакуації маломобільних осіб. 

Наразі з Херсона до Хмельницького безоплатний евакуаційний потяг 

відправляється о 18:00, а з 1 грудня для зручності херсонців він вирушатиме о 

15:27. 

Щоб зареєструватися на посадку, необхідно попередньо звернутися на 

гарячі лінії Херсонської обласної військової адміністрації або ж приїхати на 

залізничний вокзал щонайменше за 3-4 години до відправлення. 

Після прибуття до Хмельницького прямо на вокзалі Укрпошта виплатить 

внутрішньо переміщеним особам кеш-допомогу від держави у розмірі 2 тис. 

гривень для дорослих і 3 тис. гривень для дітей та осіб з інвалідністю. 

Також херсонці гарантовано будуть поселені в безкоштовні прихистки й 

отримають гуманітарну допомогу. 

З питань евакуації звертайтеся на гарячі лінії Херсонської ОВА або ж у 

чат-бот волонтерської організації Helping to leave. 
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Також можна телефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 

за номером: 15-48. 

 

*** 

 

30.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/ponad-25-tysyachi-hersonciv-i-meshkanciv-

pryleglyh-naselenyh-punktiv-vzhe-evakuyuvalys-u 

Понад 2,5 тисячі херсонців і мешканців прилеглих населених пунктів 

вже евакуювались у безпечні регіони 

Про це під час етеру на телеканалі «Рада» повідомила Віцепрем’єр-

міністр України Ірина Верещук. 

Вона додала, що пріоритет надається жінкам з дітьми, людям старшого 

віку, хворим і маломобільним. 

«Ми маємо відпрацьовані маршрути. До прикладу, з Кривого Рогу до 

Львова, з Херсона до Хмельницького. Можна також дістатися Миколаєва чи 

Одеси й там сісти на евакопотяг», – нагадала посадовиця. 

Віцепрем'єрка зауважила, що перші виплати готівкою люди отримують 

буквально на вокзалі. Це 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на 

дитину або особу з інвалідністю. 

Прибулих громадян зустрічають представники ОВА. Вони допомагають 

із поселенням, отриманням довідок ВПО, виплат і гумдопомоги. Щоб 

переміщені особи не стояли в чергах і не обтяжували себе зайвими турботами. 

«Насамперед люди розраховують на кеш-підтримку. Тому отримують її 

відразу по прибуттю. Це додає впевненості у тому, що на новому місці держава 

дбатиме про них», – резюмувала Ірина Верещук. 

 

*** 

 

30.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

Евакуйовані херсонці зможуть отримати гуманітарну допомогу в 

інших містах України 

Цього тижня розпочато видачу продуктових наборів тривалого зберігання 

внутрішньо переміщеним особам з Херсонської області, що тимчасово 

мешкають у Львові, Вінниці та Дніпрі. До кінця тижня переселенцям з 

Херсонщини надаватимуть продукти в Одесі та Києві. 

Гуманітарною допомогою евакуйованих забезпечує Херсонська обласна 

військова адміністрація. Для її отримання потрібно заповнити заявку за 

посиланням. 
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ВПО, які зареєструвалися на отримання гумдопомоги, повідомлять про 

час і місце видачі пакунків. При отриманні допомоги переселенцям необхідно 

пред’явити документ, що підтверджує їх реєстрацію в Херсонській області. 

Загалом Херсонська ОВА планує видати 15 тисяч продуктових наборів 

відповідно до заявок від внутрішньо переміщених осіб з області. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/robocha-zustrichi-predstavnika-

upovnovazhenogo-v-odeskij-oblasti-z-golovoyu-velikodalnickoyi-selishchnoyi-

radi-shchodo-doderzhannya-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib 

Робоча зустрічі Представника Уповноваженого в Одеській області з 

головою Великодальницької селищної ради щодо додержання прав 

внутрішньо переміщених осіб 

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Одеській області Марія Попова та головний спеціаліст Відділу сприяння 

роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини Тарас Кошевий провели робочу зустріч з головою 

Великодальницької селищної ради Одеського району Денисом Ткаченком. 

Метою зустрічі стало розміщення на території Великодальницької 

сільської громади модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб. У 

даному містечку передбачається розмістити до 50 осіб. Окремі кімнати для 

проживання обладнані меблями, є їдальня, найближчим часом буде вирішено 

питання з санвузлом. 

Під час зустрічі проведено аналіз та обмін інформацією щодо стану 

забезпечення прав і свобод вимушених переселенців на території громади в 

умовах воєнного стану та забезпечення їх потреб в зв’язку із вимушеним 

переміщенням. 

Марія Попова відвідала містечко для компактного проживання до 

проведення робочої зустрічі, тому мала можливість акцентувати увагу 

керівництва громади на тих запитах та проблемних питаннях, які можуть 

порушувати права внутрішньо переміщених осіб. 

Денис Ткаченко повідомив, що створення такого містечка стало 

можливим завдяки тісній співпраці і залучення коштів громадських, 

благодійних та волонтерських міжнародних організацій. 

У свою чергу Тарас Кошевий розповів про діяльність інституції 

Уповноваженого ВРУ з прав людини, зокрема в сфері дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб, про напрями діяльності регіонального 

представництва Уповноваженого в Одеській області щодо моніторингу 

дотримання конституційних прав громадян органами місцевого 

самоврядування Одеській області. 
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*** 

 

28.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-vidvidav-u-

polshchi-miscya-perebuvannya-ditej-evakujovanih-z-odesi-ta-odeskoyi-oblasti 

Уповноважений відвідав у Польщі місця перебування дітей, 

евакуйованих з Одеси та Одеської області 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 

разом із заступником Керівника Секретаріату Яною Любимовою та 

Представником Уповноваженого з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Оленою 

Вихор відвідали у Польщі місця перебування дітей, евакуйованих з Одеси та 

Одеської області. 

Загалом до польського села Осса було евакуйовано 532 дитини з 23-ох 

закладів освіти та центрів реабілітації. 316 дітей мають статус дитини-сироти 

або дитини позбавленої батьківського піклування. 

Дітей розмістили в одному з готельних комплексів. За період евакуації 

усиновили, повернули батькам чи влаштували у сімейні форми виховання — 

8 дітей. 

Офіс Омбудсмана України весною вже здійснював моніторинговий візит 

до місця перебування дітей. Нині ж Уповноважений на власні очі переконався, 

в яких умовах живуть наші діти, поспілкувався з керівниками та 

представниками евакуйованих закладів освіти. 

Під час візиту обговорили проблемні питання отримання освіти дітьми 

різного віку, призначення тимчасового опікуна, відповідно до законодавства 

Польщі, необхідність ротації супроводжуючого персоналу. 

Дмитро Лубінець зауважив, що діти перебувають у хороших умовах та 

отримують необхідну допомогу. Порушені питання потребують нормативного 

врегулювання і над цим працюють фахівці. 

Омбудсман також висловив вдячність усім країнам, організаціям та 

людям, які допомагають українцям. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-hmelnichchini-vidbuvsya-

kruglij-stil-shchodo-zahistu-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib 

На Хмельниччині відбувся круглий стіл щодо захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб 

Регіональним представництвом Уповноваженого ВРУ з прав людини в 

Хмельницькій області організовано проведення круглого столу «Захист прав 

ВПО та постраждалих від війни в Хмельницькій області : проблемні питання 

та шляхи їх вирішення», в якому взяли участь представники місцевих органів 
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влади та громадських організацій, які опікуються забезпеченням прав ВПО в 

Хмельницькій області. 

Під час заходу працівник Офісу Омбудсмана Оксана Кізаєва наголосила 

на актуальності тематики круглого столу, необхідності об'єднання зусиль 

представників органів влади та громадськості Хмельниччини з метою захисту 

та надання необхідної допомоги вимушеним переселенцям та постраждалим 

від війни, а також розповіла про основні напрями роботи Офісу 

Уповноваженого та регіонального представництва в цій сфері. 

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого в 

Хмельницькій області Ольга Осередчук акцентувала увагу на проблемних 

питаннях внутрішньо переміщених осіб в області, навела позитивні приклади 

співпраці з громадськими організаціями та надання необхідної правової, 

гуманітарної допомоги інтернатним закладам області, які прийняли велику 

кількість переселенців, та місцям компактного проживання ВПО на 

Хмельниччині. 

Кожен з учасників круглого столу розповів про сферу своєї діяльності 

щодо захисту прав ВПО, проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення. 

Зустріч відбулась в форматі жвавого обговорення та діалогу. Учасники 

домовились про взаємодію та подальшу співпрацю з метою забезпечення прав 

ВПО Хмельниччини. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

doderzhannya-prav-vpo-na-pensijne-zabezpechennya-v-umovah-voyennogo-

stanu-z-kerivnictvom-gu-pfu-v-odeskij-oblasti 

Робоча зустріч щодо додержання прав ВПО на пенсійне забезпечення 

в умовах воєнного стану з керівництвом ГУ ПФУ в Одеській області 

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Одеській області Марія Попова  провела робочу зустріч з керівником 

Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області 

Олександром Буряченком. 

Під час зустрічі  були обговорені питання щодо стану пенсійного 

забезпечення на Одещині, зокрема внутрішньо переміщених осіб в умовах 

воєнного стану, запобігання порушення їхніх конституційних прав і свобод. 

Марія Попова акцентувала увагу на тому, що до регіонального 

представництва Уповноваженого звертаються пенсіонери щодо порушення 

прав на отримання пенсії з інвалідності. 

«На період дії воєнного стану для отримання соціальних виплат особам з 

інвалідністю не потрібно проходити повторний огляд для підтвердження 

інвалідності. Відповідно до Постанови Кабміну № 390 строк дії інвалідності 
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та індивідуальна програма реабілітації продовжені на період дії воєнного  

стану», - наголосила представник Уповноваженого. 

Олександр Буряченко запевнив, що це питання буде вирішено в робочому 

порядку, а також повідомив, що на пенсійному обліку у Головному управлінні 

перебуває 8,6 тис. осіб ( в тому числі 0, 4 тис. військових пенсіонерів), ВПО 

які зареєструвалися з 24.02.2022 року та перебувають на пенсійному обліку в 

органі - 343 особи, із них 263 призначено пенсію вперше. 

Учасники зустрічі також обговорили плани подальшої співпраці, 

домовились про обмін інформацією для оперативного вирішення проблемних 

питань, які виникають в умовах воєнного стану. 

 

*** 

 

30.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/za-reaguvannya-

upovnovazhenogo-ponovleno-prava-vnutrishno-peremishchenih-osib-na-

otrimannya-groshovoyi-dopomogi 

За реагування Уповноваженого поновлено права внутрішньо 

переміщених осіб на отримання грошової допомоги 

Київська область входить до переліку тих областей, що прийняли 

найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. Станом на 11 листопада 

2022 року там нараховується 337 235 осіб відповідної категорії. 

Здебільшого внутрішньо переміщені особи прагнуть інтегруватися в 

громади тих населених пунктів, де відчувають наявність можливості свого 

комфортного проживання. Йдеться про доступність сучасних сервісів та 

відкритість місцевої влади до діалогу й надання допомоги своїм новим 

мешканцям. 

Одним із міст, що з 2014 року не припиняє активно приймати велику 

кількість внутрішньо переміщених осіб, є місто Ірпінь Київської області. 

Під час одного з моніторингових візитів працівників Офісу Омбудсмана 

до Ірпеня було виявлено системну проблему з призначенням допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам. 

Воєнний стан в Україні зумовлює необхідність населення багаторазово 

переміщуватися з одного міста до іншого. Така ситуація має ряд наслідків, 

зокрема, складнощі з призначенням різних видів грошової допомоги, оскільки 

Управління праці та соціального захисту (далі - УПСЗН) в первинному місті 

оформлення зазначеної допомоги має передати особову справу до 

відповідного органу в місці фактичного перебування особи. 

Саме з такою проблемою стикнулися 265 ВПО, особові справи яких 

затримувалися в УПСЗН по всій Україні. 
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Секретаріатом Уповноваженого налагоджено зв’язок з 8 областями, 

звідки очікувалися особові справи, та вжито заходів щодо їх оперативної 

пересилки. 

Таким чином, за результатами заходів реагування, вжитих Секретаріатом 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, поновлено права 265 

внутрішньо переміщених осіб на отримання грошової допомоги, яке є 

критично важливим на новому місці проживання, оскільки часто виступає 

єдиним джерелом доходу. 

Звертаємо увагу, що Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини здійснює постійний моніторинг ситуації щодо забезпечення прав 

вразливих верств населення на соціальний захист з боку держави, зокрема, у 

питанні отримання внутрішньо переміщеними особами грошової допомоги на 

проживання. 

 

*** 

 

01.12.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-umov-prozhivannya-

vpo-u-miscyah-kompaktnogo-poselennya-hmelnickoyi-oblasti 

Моніторинг умов проживання ВПО у місцях компактного поселення 

Хмельницької області 

Працівниками Секретаріату Уповноваженого за сприяння Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців здійснено моніторинг умов 

проживання ВПО в м. Хмельницькому та Ярмолинецькому районі 

Хмельницької області. 

У рамках моніторингового візиту відвідано чотири місця компактного 

поселення ВПО: 

 приватний хостел, де проживає 60 осіб з числа ВПО; 

 МКП, організоване благодійною організацією «Я Благодійник», де 

розміщено 33 ВПО; 

 реколекційний дім блаженного Йоана Бейзима, де знайшли 

прихисток 32 ВПО; 

 дитячий садочок в с. Соколівка Ярмолинецької територіальної 

громади, в якому проживають 12 ВПО, евакуйованих з м. Херсон. 

Переважна більшість ВПО, які проживають у зазначених МКП, виїхали з 

Донецької та Луганської областей, інші – із Запорізької та Херсонської 

областей. 

У ході візитів виявлено проблеми, притаманні більшості відвіданих 

МКП – через періодичні відключення електропостачання відсутнє 

опалення та гаряча вода (використовуються електричні конвектори та 

бойлери). Альтернативних джерел енергії немає. 

Через відсутність інтернет-звʼязку діти та студенти позбавлені 

можливості навчатися дистанційно. 
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При спілкуванні з ВПО, основною проблемою, яку називали мешканці 

МКП, є недостатнє матеріальне забезпечення (розмір допомоги на проживання 

не покриває всіх витрат на потреби, особливо для придбання ліків). Також, 

існує потреба у забезпеченні теплими речами та взуттям. 

Із усіх ВПО, які проживають у відвіданих МКП, працевлаштовані лише 

20 %. Водночас ВПО повідомляють, що місцеві роботодавці не охоче їх 

працевлаштовують, віддаючи перевагу місцевим, оскільки на сьогодні дуже 

мало вакантних місць, особливо за фахом. 

Варто відзначити, що скарг щодо надання послуг у сфері охорони 

здоров’я немає, медичні послуги надаються всім ВПО на належному рівні, 

незалежно від наявності укладених декларацій з сімейними лікарями. 

 

*** 

 

01.12.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/vidvidannya-gumanitarnogo-

volonterskogo-centru-v-odesi 

Відвідання гуманітарного волонтерського центру в м.Одеса 

Працівник Офісу Омбудсмана в Одеській області Тарас Кошевий відвідав 

гуманітарний волонтерський центр по вулиці Рішельєвська. 

Головною метою візиту було інформування громадян про порядок 

звернення у разі порушення їхніх прав до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 

Під час спілкування працівник Секретаріату Уповноваженого надав 

юридичну консультацію щодо матеріальної допомоги на лікування, житлових 

прав внутрішньо-переміщених осіб, отримання гуманітарної допомоги. 

На Одещині триває спільна робота Офісу Омбудсмана та громадських 

організацій, з якими укладено меморандуми про співпрацю, спрямована на 

допомогу людям, які опинилися в складних життєвих обставинах під час 

війни. 

 

*** 

 

02.12.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/u-lystopadi-minreintegraciyi-pererahuvalo-193-

mln-gryven-na-vyplaty-ukrayincyam-yaki 

У листопаді Мінреінтеграції перерахувало 19,3 млн гривень на 

виплати українцям, які евакуюються поїздами 

Евакуація мешканців небезпечних регіонів України триває. Починаючи з 

1 листопада, кошти на виплати пасажирам евакопоїздів перераховує 

Мінреінтеграції. 
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Після прибуття евакуйовані прямо на вокзалі отримують фінансову 

підтримку від держави. Зокрема, дорослим виплачують по 2 тис. гривень, 

дітям та особам з інвалідністю – по 3 тис. гривень. Гроші безпосередньо людям 

видає Укрпошта. 

Для забезпечення таких виплат Мінреінтеграції спрямувало на рахунки 

регіональних (Хмельницької, Львівської, Тернопільської та 

Дніпропетровської) дирекцій Укрпошти 19,3 млн гривень. Ці кошти 

розраховані на виплату кеш-допомоги понад 7 тисячам переселенців. 

 

*** 

 

02.12.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/rozpochato-monitoring-umov-

prozhivannya-vpo-u-miscyah-kompaktnogo-poselennya-zhitomirskoyi-oblasti 

Розпочато моніторинг умов проживання ВПО у місцях компактного 

поселення Житомирської області 

Працівники Секретаріату Уповноваженого за сприяння Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців розпочали моніторинг умов 

проживання внутрішньо переміщених осіб у Житомирській області. 

Моніторингова група Секретаріату Уповноваженого 01 грудня 2022 року 

відвідала МКП в: 

- м. Адрушівка: заклад дошкільної освіти «Малятко», де розміщено 23 

ВПО, та Соціальний гуртожиток, в якому проживають 19 осіб; 

- м. Коростишів: гуртожиток Коростишівського педагогічного фахового 

коледжу, в якому розміщено 9 ВПО, та санаторій для батьків 

«Тетерів», де мешкають 22 сімʼї з числа ВПО, які перемістилися з 

Донецької та Луганської областей ще в 2014 році. 

Під час моніторингових візитів установлено, що в трьох МКП створені 

відповідні умови для тривалого проживання ВПО (є опалення та гаряча вода, 

місця для приготування їжі, обладнані укриття та бомбосховища). Всім 

призначено допомогу на проживання, яка виплачується вчасно. 

ВПО періодично забезпечуються гуманітарною допомогою за рахунок 

благодійних організацій, а також надається всіляка підтримка місцевими 

жителями (родини з новонародженою дитиною забезпечили дитячим 

ліжечком та коляскою). 

Водночас вкрай незадовільні умови проживання ВПО виявлені в санаторії 

для батьків «Тетерів» Коростишівського району, де проживають переважно 

жінки з дітьми, люди літнього віку та особи з інвалідністю. 

ВПО розміщені в двох корпусах (№ 1 та № 3), в яких майже 10 років не 

робили жодний ремонт. Корпуси опалюють стаціонарними твердопаливними 

котлами. Проте, через брак дров, температура в приміщенні низька. Під час 

спілкування вимушені переселенці називали єдиною проблемою - це 

відсутність палива для опалення, яким вони забезпечують себе самостійно. 
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За результатами моніторингового візиту будуть складені звіти, а також 

надано рекомендації обласній військовій адміністрації щодо усунення 

виявлених проблем та забезпечення потреб ВПО. 

 

*** 

 

 

 

Місцеве самоврядування 
 

21.11.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/ponad-220-rodin-z-dnipropetrovshchini-gotovi-

prihistiti-ditinu-kotru-vijna-rozluchila-z-najridnishimi 

Понад 220 родин з Дніпропетровщини готові прихистити дитину, 

котру війна розлучила з найріднішими   

Понад 220 родин регіону зголосилися прихистити малечу, яка потрапила 

в скруту через війну.  Для цього скористалися чат-ботом «Дитина не сама» та 

пройшли навчання. Про це розповіли у Дніпропетровській обласній військовій 

адміністрації.    

Спеціальний онлайн ресурс допомоги дітям створили ще у березні. 

Долучитися до нього пропонували тим, хто готовий тимчасово прихистити 

дитину. Мова про малечу, яка втратила зв'язок із батьками або опинилася 

далеко від них.  А ще – про дітей, чиї родини в скруті через війну.    

«Через чат-бот шукають родини для тимчасового прихистку малечі. 

Бажаючі реєструються. Після – навчання. Воно обов’язкове, – каже спеціаліст 

служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Андрій Петрук. – Фахівці 

розказують, як поводитися з дитиною, реагувати на прояви у її поведінці. Чи 

то підліток, чи то малюк – кожен має свій характер. Треба вміти знаходити 

підхід».    

Навчання триває три дні. Проходить онлайн. Далі майбутні опікуни 

тримають контакт зі службою у справах дітей. Її спеціалісти перевіряють 

родини, що зголосилися прихистити дитину. Спілкуються, аби зрозуміти 

готовність людей до відповідального кроку. Дивляться, чи є необхідні житлові 

умови.  

«Наші опікуни бажають подарувати малечі своє тепло. В області вже 

маємо п’ять родин, до яких тимчасово влаштовано вісім дітей. Найстаршому 

хлопчику 15 років, найменшій – немає ще й року», – розповів Андрій Петрук.     

Проєкт «Дитина не сама» створив Офіс Президента України спільно з 

ЮНІСЕФ та Мінсоцполітикою. 

 

*** 
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01.12.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/volin-priynyala-sche-blizko-sotni-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

Волинь прийняла ще близько сотні внутрішніх переселенців 

Минулої доби на Волині розселили 85 внутрішніх переселенців. З початку 

повномасштабного вторгнення наша область прийняла понад 75 574 тисяч 

вимушено-евакуйованих осіб. Це переселенці із Херсонської, Донецької, 

Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Миколаївської, Житомирської та 

Запорізької областей. 

Статус ВПО 60 220 людей. Це становить 42 646 сімей, у яких 18 114 – 

діти. Найбільше внутрішньо-переміщених осіб проживає у Луцькому та 

Ковельському районах. Житло надають у приватному секторі, комунальних 

закладах, хостелах тощо. Незважаючи на те, що місця для проживання 

віддалені від обласного центру – вони забезпечені усім необхідним. 

Окрім того, мешканці Волині отримують компенсації від держави на 

комунальні витрати за розміщення в себе переселенців. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/118534 

Переселенцям із деокупованої Харківщини передали побутову техніку 

від ООН 

Внутрішньо переміщених осіб із деокупованих населених пунктів області 

розселили по гуртожиткам. Аби люди мали комфортні умови, установи 

забезпечують сучасною побутовою технікою, яку Харківщині надали в 

гуманітарній місії ООН. 

За сприяння начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, від 

міжнародних партнерів ВПО отримали мікрохвильові печі, пральні машини, 

електропечі, холодильники та електрочайники. Техніку вже доставили в 

гуртожитки освітніх закладів області, де отримали прихисток переселенці. 

«Звісно, це не всі потреби, які виникають у зв’язку із переселенням цих 

осіб, їх перебуванням в гуртожитках, як внутрішньо переміщених, але 

адміністрація намагається забезпечити базові потреби та створити комфортні 

умови», - зазначив заступник директора Департаменту науки і освіти 

Харківської ОВА Андрій Васильєв. 

Отриману техніку розподілили по гуртожитках, в залежності від кількості 

проживаючих ВПО. Мікрохвильові печі, електрочайники, холодильники та 

електропечі розмістять на поверхах для загального користування. Під 

встановлення пральних машин наразі готують комунікації. 

«Нам треба провести електрику до місць встановлення пральних машин. 

Крім того ми маємо прокласти туди подачу води і її відведення. Тоді 
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машинками можна буде користуватися», - розповіла завідуюча одного з 

гуртожитків Людмила Тодорова. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/pereselenci-poltavskoyi-oblasti-otrimali-

chergovu-dopomogu-vid-miscevih-virobnikiv 

Переселенці Полтавської області отримали чергову допомогу від 

місцевих виробників 

Федерація роботодавців України та агропромисловий холдинг «Астарта-

Київ» передали переселенцям, що проживають в Полтавській області, 2068 

продуктових наборів, загальною вагою 28,5 тонн.  

«У кожному пакеті 14 кілограмів продукції вітчизняного виробництва, – 

розповів заступник гендиректора агрофірми «Добробут»  із соціальних та 

земельних питань Анатолій Таранушич. – До наборів входять: консерви, 

крупи, макарони, борошно, олія, згущене молоко. Усе це зібрано спільними 

зусиллями виробників і обласної влади. Наше завдання сформувати допомогу, 

завдання влади – передати її адресату, людям, які найбільше зараз цього 

потребуцють, – переселенцям». 

Таку ж кількість продуктових наборів передали і в Дніпропетровську 

область для переселенців. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Черкаська обласна державна адміністрація 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/cherkashhina-v-pyatirci-

najkrashhix-regioniv-za-robotoyu-z-vpo/ 

Черкащина – в п’ятірці найкращих регіонів за роботою з ВПО 

Команда Мінреінтеграції на чолі з Віцепрем’єркою Іриною Верещук 

побувала з робочою поїздкою на Черкащині, де перебуває понад 100 тисяч 

внутрішньо переміщених осіб. Віцепрем’єрка проінспектувала декілька 

прихистків для переселенців, в тому числі новий шелтер на 350 людей, де 

щойно завершено ремонт. 

Посадовці побували в гуртожитку Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, який на сьогодні прийняв 261 

переселенця. Варто зазначити, що перші з них стали прибувати сюди вже з 

другого дня повномасштабної війни. З того моменту тут знайшли тимчасовий 

прихисткок 830 ВПО. 

Також Ірина Верещук відвідала Черкаський геріатричний пансіонат, де 

розміщені маломобільні люди, евакуйовані з прифронтових територій. У 

закладі нині перебуває 158 громадян. 
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Команда Мінреінтеграціі також навідалася до гуманітарного хабу при 

Черкаській ОВА. Він запрацював на початку осені й уже передав громадам 

майже 90 тонн допомоги. 

Завершилась поїздка розширеною оперативною нарадою з 

представниками місцевої влади, тергромад та міжнародних гуманітарних 

організацій в приміщення Черкаської ОВА – її провела Віцепрем’єрка Ірина 

Верещук. 

В яких умовах живуть зараз ВПО на Черкащині, якої допомоги 

потребують, чи вдається їм адаптуватись? Як місцева влада реагує на нові 

виклики, спричинені енергетичною кризою? Який потенціал має Черкащина 

та чи готова й надалі приймати переселенців, що евакуюються з прифронтових 

регіонів? Як міжнародні гуманітарні організації можуть допомогти та чи 

швидко готові реагувати на потреби регіону та переселенців? 

Ці та інші актуальні питання були підняті на нараді. Місцева влада 

запевнила: регіон є і буде залишатись надійним прихистком для ВПО. 

Свою чергою, представники міжнародних організацій, серед яких, 

зокрема, УВКБ ООН, Управління Організації Об’єднаних Націй з координації 

гуманітарних справ (OCHA), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), МОМ та інші, 

запевнили, що готові «вмикати» допомогу якнайшвидше. 

«Нам доводиться багато їздити регіонами та вивчати ситуацію на 

гуманітарному фронті. Маю зазначити: Черкащина – серед п’ятірки регіонів, 

які можна назвати зразковими в роботі з ВПО. За що вам щиро дякую! Саме 

так маємо тримати фронт – кожен на своєму місці. Саме так наша країна 

вистоїть і переможе!» – резюмувала поїздку Ірина Верещук. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Закарпатська обласна військова адміністрація 

https://carpathia.gov.ua/news/u-prioriteti-koordinaciya-zusil-dlya-

pidtrimki-vpo-petro-dobromilskij 

«У пріоритеті – консолідація зусиль для підтримки ВПО», – Петро 

Добромільський 

Росія продовжує атакувати енергосистему України, залишаючи без світла 

й тепла мільйони мирних людей. У зв’язку з цим Закарпаття готується 

прийняти нову хвилю ВПО. Координацію спільних зусиль для подальшої 

підтримки вимушених переселенців обговорили під час зустрічі керівництва 

області з представниками місцевих та міжнародних громадських організацій, 

благодійних фондів тощо. 

Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський наголосив, 

що зараз важливо діяти максимально злагоджено, аби люди отримували всю 

необхідну допомогу: «Чимало вимушених переселенців сьогодні проживають 

у гірських громадах краю. Іноді складна логістика тут спричиняє нашим 

партнерам певні труднощі у наданні допомоги та послуг тим, хто їх потребує». 
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Учасники зустрічі висловили переконання, що забезпечити людей у 

найвіддаленіших куточках області дозволить алгоритм доставки допомоги, 

котрий напрацюють спільно з ОВА. Йшлося й про створення спеціальної 

інтерактивної мапи, що буде містити інформацію про потреби ВПО в кожній 

із громад, види та обсяги підтримки, яку можуть надати організації, тощо. 

Петро Добромільський також повідомив, що наша область займається 

відновленням Тягинської ТГ Херсонської області та окреслив потреби 

громади, де зараз безпосередньо проходить лінія фронту. Йшлося, зокрема, 

про необхідність надання гуманітарної допомоги її жителям та фінансової 

підтримки проєкту з оздоровлення та відпочинку місцевих дітей на Закарпатті. 

«Тільки спільними та злагодженими зусиллями ми можемо допомогти 

тим, у кого війна відібрала рідний дім. Працюємо комплексно заради наших 

людей. Вдячний усім за активну позицію та постійну підтримку», – резюмував 

заступник голови ОВА. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Тернопільська обласна військова адміністрація 

https://oda.te.gov.ua/news/u-ternopilskij-ova-prezentuvali-pershu-v-

ukrayini-komunikacijnu-platformu-dlya-gumanitarnoyi-pidtrimki-vpo 

У Тернопільській ОВА презентували першу в Україні комунікаційну 

платформу для гуманітарної підтримки ВПО 

Сьогодні, у Тернопільській ОВА, спільно з міжнародними партнерами 

презентували першу в Україні комунікаційну платформу для гуманітарної 

підтримки громад Тернопільщини, які приймають людей з постраждалих 

територій. 

Ця платформа дасть змогу покращити, пришвидшити та оптимізувати 

процес обміну інформацією, що є критично важливим фактором у реаліях 

нашого сьогодення. 

Принцип її роботи наступний: органи місцевого самоврядування подають 

на платформі запити про потреби (наприклад, продуктові набори, 

медикаменти, санітарно-гігієнічні засобами та побутова техніка), а міжнародні 

партнери - їх вивчають, планують надання гуманітарної допомоги та вносять 

дані про вже надану допомогу. 

Начальник ОВА Володимир Труш зазначив, що сьогоднішня комунікація 

підсилить взаємодію між сторонами. 

«Наша місія сьогодні – активно працювати над покращенням і розвитком 

комунікаційної платформи для всіх гуманітарних партнерів, спільними 

зусиллями забезпечити належні умови проживання внутрішньо переміщених 

осіб на території області для проходження зимового сезону 2022-2023 років та 

продовжувати роботу по відновленню України» , - сказав Володимир Труш. 

Станом на сьогодні у громадах області перебуває понад 86 тисяч осіб з 

регіонів України, які постраждали від обстрілів. 
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З державного бюджету виплачено 1 млрд 701 млн гривень для 

забезпечення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/294241-dlia-dopomohy-

simiam-z-ditmy-diie-konsultatsiinyi-tsentr-upovnovazhenoho-verkhovnoi-rady-

ukrainy-z-prav-liudyny 

Для допомоги сім’ям з дітьми діє Консультаційний центр 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

В Україні для допомоги сім’ям з дітьми за принципом «єдиного вікна», 

діє Консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 

Сюди сім’ї можуть звертатись особисто – онлайн та офлайн. 

Як інформують у Міністерстві соціальної політики, від початку 

повномасштабного вторгнення росії, мільйони сімей з дітьми були змушені 

виїхати за межі країни, рятуючи своє життя. Найбільш поширені питання, з 

якими такі сім’ї звертаються за допомогою, це перетин державного кордону, 

отримання та продовження документів, що посвідчують особу, спілкування 

дитини з тим із батьків, хто перебуває в Україні, повернення дитини тощо. 

Щоб допомогти, створили Консультаційний центр, куди кожен може 

звернутись особисто (м. Київ, вул. Інститутська, 21/8), або за телефоном 0800-

50-17-20 (безкоштовно в межах України), 044-299-74-08 (для дзвінків із-за 

кордону). 

«Звернувшись до Консультаційного центру, можна отримати роз’яснення 

щодо можливих шляхів повернення дитини або сімей з дітьми на територію 

України, легалізації свідоцтва про народження дитини, заповнити заявку на 

отримання допомоги дітям, які зазнали травмувань внаслідок війни, щодо 

отримання гуманітарної допомоги тощо», - інформують у Міністерстві 

соціальної політики України. 

Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі 

онлайн та офлайн щодо: 

· роз’яснення можливих шляхів повернення дитини або сімей з дітьми 

на підконтрольну Уряду України територію;  

· отримання свідоцтва про народження дитини в умовах воєнного стану 

або його легалізації, якщо документ отриманий на непідконтрольній 

території;  

· встановлення контакту з дитиною, яку вивіз один із батьків за кордон;  

· заповнення форми розшуку дитини або заявки на отримання допомоги 

дітям, які зазнали травмувань внаслідок війни; 

· інші питання, пов’язані з порушеннями прав людини. Тут можна 

повідомити: про дитину, яка загубилася; про злочин, скоєний проти 

дитини; якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих; якщо вам 
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відомі факти депортації дитини;  про примусову зміну громадянства та 

документів дитини; про інші порушення прав дитини під час війни. 

Звернутись у центр можна: 

· в режимі онлайн: 0800-50-17-20 (безкоштовно) 044-299-74-08 (для 

дзвінків із-за кордону) hotline@ombudsman.gov.ua 

· в режимі офлайн під час особистого звернення: понеділок - четвер з 

9:00-13:00, 13:45-18:00 пʼятниця з 9:00-13:00, 13:45-17:00, вихідні дні 

— субота, неділя. Адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8 

 

*** 

 

28.11.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/294236-u-lvovi-

oblashtovuyut-najbilshe-modulne-mistechko-dlya-pereselentsiv-video 

У Львові облаштовують найбільше модульне містечко для 

переселенців  

У Львові тривають роботи над облаштуванням нового - четвертого - 

модульного містечка для українців, які знайшли прихисток у нашому місті, 

рятуючись від війни. Так, за словами в.о. директора департаменту 

містобудування Тараса Кубая, нове тимчасове житло є адаптованим до 

проживання у зимовий період. Передбачається, що там мешкатимуть 1100 

людей. 

Керівник департаменту містобудування відзначив, що орієнтовно 30-40% 

модулів вже надійшли до Львова у межах співпраці Міністерства розвитку 

громад і територій України та польського уряду. Їх уже встановлюють. 

«Четверте модульне містечко у Львові облаштовується під зимовий 

період та є комфортнішим за ті три, які облаштували раніше. У ньому 

мешканцям більше не доведеться переходити вулицю, аби потрапити у 

санвузли чи на кухню. У кожному будиночку буде радіатор, крім того 

радіаторами будуть обладнані коридори та санвузли. Підприємство, що 

обслуговуватиме містечко, забезпечить генератори, аби, у випадку 

відключення світла, була достатня кількість тепла для комфортного 

проживання мешканців», - розповів Тарас Кубай. 

Сюди переселять мешканців з інших трьох містечок. 

«Ми плануємо та робимо все, що від нас залежить, аби це містечко 

відкрити для поселення до нового року. Ми повинні розуміти, що цей об’єкт є 

логістично складним - фактично цілодобово модулі доставляються сюди із 

Польщі. Не завжди це виходить швидко, адже вони перетинають кордон. До 

того ж, мусимо враховувати питання завантаження та розвантаження модулів. 

Все, що залежить від служб міста Львова, ми робимо максимально 

оперативно», - додав посадовець. 

Також у четвертому модульному містечку, як і в попередніх, місто 

облаштує благоустрій. Так, першочергово планують забезпечити зручний 
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доступ мешканців до житла, а відтак вже навесні встановити вуличні меблі та 

озеленити територію. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/47572 

Польська система «Птах» надає безкоштовні автобуси для евакуацій 

українців з вокзалу за кордон 

Львівщина продовжує тримати першість за кількістю евакуаційних 

потягів. 

Нещодавно на Головний залізничний вокзал області прибули ще 114 

наших співвітчизників, які змушені були покинути свої домівки через обстріли 

держави-терориста. 

Серед них багато жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю, 

повідомляє Мінреінтеграції. 

Всі, хто прибуває евакуаційними потягами, отримують допомогу в 

оформленні довідки ВПО та державну кеш-підтримку у розмірі 2 тис. гривень 

на дорослого та 3 тис. гривень на дітей та осіб з інвалідністю. 

Громадян, які залишаються в місті, безоплатно поселяють і надають їм 

гуманітарну допомогу. 

Тим, хто має намір їхати за кордон, до прикладу у Польщу, Львівська 

обласна військова адміністрація радить скористатися безкоштовними 

автобусами від польської системи «Птах». 

Запитати про таку можливість можна у волонтерів медико-психологічної 

допомоги. Вони цілодобово чергують на Головному залізничному вокзалі 

Львова з перших днів повномасштабної війни. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/zhytomyrshhynadopomagaye-v-oblasti-

prozhyvaye-blyzko-20-tysyach-ditej-iz-chysla-vpo/ 

#ЖитомирщинаДопомагає: в області проживає близько 20 тисяч 

дітей із числа ВПО 

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА. 

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну тисячі наших 

громадян були вимушені залишити свої домівки та шукати прихистку в інших 

більш безпечних регіонах держави. Зокрема до Житомирщини переїхали 

переселенці із Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської та 

інших областей України. 
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Станом на 28 листопада до органів соціального захисту Житомирської 

області / територіальних громад за отриманням довідки як ВПО звернулися 

111376 осіб, за допомогою на проживання – 96962 переселенця. 

На сьогодні в громадах Житомирщини фактично проживають 70515 

внутрішньо переміщених осіб, у тому числі 19770 – діти. З них 19438 дітей 

проживають у родинах, яких наразі нараховується 36612, та 332 дитини 

прибули до області без батьків. 

Найбільше дітей-переселенців проживає у населених пунктах 

Житомирського району – 9222 та у м. Житомирі – 2594 дитини. 

При Житомирській ОВА працює «гаряча лінія» з питань внутрішньо 

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

 

*** 

 

29.11.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/gromada/diialnist-hromadskykh-orhanizatsii-

vinnychchyny/51151-na-vinnychchyni-zapratsiuvav-humanitarnyi-khab-

vinnytskoi-hromady-dlia-vpo-z-invalidnistiu-2 

В області запрацював Гуманітарний хаб Вінницької громади для ВПО 

з інвалідністю 

23 листопада Вінницька міська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» 

презентувала роботу «Гуманітарного хабу Вінницької громади для ВПО з 

інвалідністю». 

Гуманітарний хаб створено у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС 

для громадянського суспільства», що впроваджується ІСАР Єднання за 

фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Багато внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та їхні родини 

відчувають певні труднощі в адаптації на новому місці, а особливо це 

актуально для дітей. Важливо, що в гуманітарному хабі працюють 

висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи. 

Окрім індивідуальних консультацій, в хабі організовують арт-

терапевтичні заняття для родин ВПО з інвалідністю, а також розвиваючі 

заняття для дітей. 

Зауважимо, що представники ГО «Паросток» також співпрацюють з 

низкою міжнародних фондів. 

«Ми намагаємось розширювати спектр соціальних послуг, постійно 

вдосконалюємо роботу в рамках взаємодії з нашими партнерами», - зазначила 

керівник громадської організації Ірина Саранча. 

Варто підкреслити, що одним із ключових пріоритетів сьогодення є 

посилення ефективної співпраці громадських організацій із органами 

місцевого самоврядування, донорами, волонтерами та громадськими 
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організаціями, що можуть надавати гуманітарну підтримку людям з 

інвалідністю, які мають статус ВПО. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/51166-na-vinnychchyni-

tryvaiut-zakhody-v-ramkakh-vseukrainskoi-aktsii-16-dniv-proty-nasylstva 

На Вінниччині тривають заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» 

З метою привернення уваги до проблем подолання насильства в сім’ях, 

жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав 

жінок щороку з 25 листопада до 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція 

«16 днів проти насильства» 

Як повідомили в обласному центрі соціальних служб, днями Вінницька 

обласна мобільна бригада соціально-психологічної допомоги спільно з 

представниками міждисциплінарних мобільних команд, Дитячим фондом 

ООН (ЮНІСЕФ) та органів Національної поліції України провели 

інформаційно-просвітницький захід серед ВПО з Луганської області.  

Основна мета зустрічі – допомогти людям, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Фахівці розповіли 

присутнім про види насильства, способи його ідентифікації та протидії йому. 

Більше того, організатори роздали брошури та візитівки з телефонними 

номерами установ та організацій, куди необхідно звертатись за допомогою.   

Окремо було проведено психологічну роботу з дітьми. В ігровій формі 

молодшому поколінню розповіли про основні правила особистої безпеки при 

зустрічі з незнайомцями на вулиці. Також діткам наголосили про ризики 

розповсюдження персональної інформації, в тому числі поширення 

фотографій, у соціальних мережах.  

Наприкінці зустрічі психологи організували для учасників композицію 

«Дружні долоньки єдності». За допомогою маленьких долоньок, яскравих 

фарб та кольорового паперу дітки зображували мрії про спокій, мир, 

взаєморозуміння, добро та любов.  

Увага! Якщо ви стали жертвою домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі, зверніться за допомогою до Обласної мобільної бригади 

соціально-психологічної допомоги:  068 586 03 55 (фахівець із соціальної 

роботи); 097 578 82 89 (психолог); Viber: 097 578 82 89.  

Консультації надаються з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 год, у 

п’ятницю з 9:00 до 17:00 год. 

 

*** 
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30.11.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/51172-predstavniki-klasteru-

ukraine-shelter-nfi-prodovzhuyut-pidtrimuvati-vinnichchinu-2 

Представники кластеру Ukraine Shelter/NFI продовжують 

підтримувати Вінниччину 

28 листопада в обласній військовій адміністрації відбулась робоча нарада 

заступника Начальника ОВА Андрія Кавунця з представниками кластеру 

Ukraine Shelter/NFI. 

У зустрічі також взяли участь директор Департаменту соціальної та 

молодіжної політики обласної військової адміністрації Світлана Ярмоленко та 

начальник Управління розвитку територій та інфраструктури ОВА Марія 

Зонова. 

Розпочинаючи засідання, Андрій Кавунець подякував присутнім за 

співпрацю та допомогу, яку міжнародні організації надають області та 

вимушеним переселенцям. 

Посадовець підкреслив, що фокус потреб регіону змінився, враховуючи 

масовані ракетні атаки. 

Однією з особливостей Вінницької області є те, що розміщення 

вимушених переселенців проводиться переважно у приватних 

домогосподарствах, а не колективних центрах. 

Втім, під час осінньо-зимового періоду спостерігається тенденція 

переміщення ВПО до таких центрів. 

Саме тому один із пріоритетів сьогодення - проведення ремонтних робіт 

в існуючих колективних центрах та потенційних колективних центрах, які 

визначені у громадах області. 

Крім того, важливим є подальше забезпечення пунктів незламності, яких 

на даний момент в області 225, генераторами, обігрівачами, пледами та 

продуктовими наборами тощо. 

Під час наради представники міжнародних організацій, які входять до 

кластеру Ukraine Shelter/NFI, поінформували про свою діяльність. 

Також вони поділилися планами стосовно надання допомоги 

колективним центрам наборами непродовольчих товарів. Крім того, 

представники кластеру висловили готовність до подальшого проведення 

ремонтних робіт у потенційних колективних центрах та допомоги з 

облаштуванням пунктів незламності відповідно до заявленої потреби з боку 

територіальних громад та профільних структурних підрозділів ОВА. 

 

*** 

 

30.11.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/51160-vinnychchyna-

otrymala-9-vahoniv-humanitarnoi-dopomohy-vid-metsenativ-z-nimechchyny 
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Вінниччина отримала 9 вагонів гуманітарної допомоги від меценатів 

з Німеччини 

Область отримала черговий гуманітарний вантаж з Німеччини, який 

організували і доставили позаштатні радники Начальника ОВА Сергія Борзова  

-  меценати Павло Михайлов та Віталій Костюк. 

Цього разу для потреб Вінниччини вони передали більше трьох вагонів 

медикаментів на загальну суму понад 1 млн євро, а також продовольчі товари, 

засоби гігієни вартістю близько 100 тисяч євро. 

Гуманітарну допомогу меценати купували за власні кошти, а також  

збирали спільно зі своєю командою в Україні та Німеччині. 

За дорученням Начальника ОВА Сергія Борзова, оглянув вантаж 

переданої допомоги його заступник Андрій Кавунець. 

"Це найбільший гуманітарний вантаж, який Вінниччина отримала від 

початку активної фази бойових дій. Найцінніше, що надійшло у цьому вантажі 

-  це медикаменти і обладнання, зокрема, сучасний апарат для гемодіалізу",- 

зазначив Андрій Кавунець. 

За словами посадовця, важливо, що ця гуманітарна допомога 

формувалася за потребами, які були  визначені  обласною військовою 

адміністрацією спільно з профільними департаментами ОВА. 

Щодо розподілу  отриманої допомоги, то Андрій Кавунець повідомив, що 

продукти будуть в першу чергу надаватись для ВПО, яких наразі в області 

понад 180 тис. осіб, а також  формуватимуться у  продовольчі набори для 

родин військових по всій території області. 

Окрім того, Вінниччина отримала дороговартісні антибіотики, 

противірусні, знеболюючі, кровоспинні засоби та медикаменти для 

онкохворих. 

Як зазначила директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації 

ОВА Ольга Задорожна, це саме ті препарати, яких дуже потребують пацієнти 

у медзакладах області. 

У свою чергу, депутат обласної Ради Володимир Костюк додав, що за час 

своєї діяльності Павло та Віталій переправили більше 23 великовагових 

вантажних автомобілів та залізничний паровоз різноманітної допомоги, 

значну частину якої було придбано власним коштом. 

Зараз меценати знаходяться в Німеччині та продовжують завантаження 

товарів, яких потребує область. 

Вінниччина дякує Павлу Михайлову та Віталію Костюку, групі лікарень 

St. Elisabeth Group GmbH та їх генеральному директору Тео Фрайтагу, 

компанії Anker Schroeder ASDO GmbH та її директору Даніелю Шредеру та 

Місії Ігоря Войтенко за переданий гуманітарний вантаж і надання допомоги 

нашому регіону в складні воєнні часи! 

 

*** 

 

 



25 
 

28.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

ter_dlya_meshkanciv_luganshchini 

У Києві відкрили гуманітарний хаб-шелтер для мешканців Луганщини 

Шелтер відкрито на базі гуртожитку Європейського університету, де 

передбачено проживання 350 осіб. 

А в гуманітарному хабі наші ВПО зможуть отримати безкоштовні 

консультації різних спеціалістів, зокрема психолога, і звичайно - отримати 

продуктові набори. 

Гуманітарний хаб знаходиться за адресою: 

м. Київ, вулиця Миколи Ушакова, 8А 

 

*** 

 

28.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

a_yurista_psihologa_likarya_sluzhbi_zaynyatosti_u 

Одяг, продукти харчування, допомога юриста, психолога, лікаря, 

служби зайнятості - у гуманітарному штабі у Львові 

Минулого тижня 233 переселенці з Луганської області, які зараз 

мешкають на Львівщині, отримали гуманітарну допомогу у місцевому хабі. 

Гуманітарний хаб у Львові працює щодня, крім вихідних та святкових 

днів, а також годин повітряної тривоги. 

Він розташований у Львові по вулиці Рудненська, 10. 

Телефон для отримання додаткової інформації щодо надання 

гуманітарної допомоги – 099-009-21-49. 

Відвідувачі хабу отримують допомогу у вигляді наборів продуктів 

харчування, мають змогу вибрати потрібні їм речі, повідомити про свої 

потреби. 

Крім того, їм доступні інші сервіси. Зокрема, консультації від юристів та 

спеціалістів міжнародних організацій - NRC та DRC. 

Питання,з якими звертаються луганчани, стосуються здебільшого умов та 

можливості отримання компенсації за зруйноване житло, оформлення 

різноманітних документів тощо. 

Щотижня у гумхабі свої консультації бажаючим надають спеціалісти 

служби зайнятості, лікар-терапевт, психолог. 

 

*** 
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28.11.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

tr_dlya_molodi_vidkrito_na_bazi_shelteru_dlya 

Інноваційний навчально-розвивальний центр для молоді відкрито на 

базі шелтеру для переселенців у Дніпрі 

Відтепер на базі Шелтеру переселенців Луганщини працює інноваційний 

навчально-розвивальний центр для молоді. 

Центр обладнаний ноутбуками та графічними планшетами. 

 

На базі інноваційного простору діти та молодь зможуть підвищити рівень 

комп’ютерної та цифрової грамотності, а також матимуть можливість 

підключатися до онлайн занять та виконувати домашні завдання. 

Крім цього, там будуть проводитися курси з комп’ютерної грамотності 

для молоді. 

У подальшому планується організувати навчання з основ комп’ютерної 

грамотності та цифрових послуг для людей поважного віку з числа ВПО. 

Проєкт «Мультифункціональний коворкінг» реалізовано за підтримки 

Програма EGAP Фонд Східна Європа, партнерами виступили Луганська 

обласна військова адміністрація та Шелтер переселенців Луганщини. 

 

*** 

 

01.12.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/bilshe_nizh_6_tisyach_produktovih_nabo

riv_vidano_pereselencyam_v_kreminskomu_habi_u 

Більше ніж 6 тисяч продуктових наборів видано переселенцям в 

Кремінському хабі у Дніпрі 

Чергову допомогу у вигляді харчових наборів отримали внутрішньо 

переміщені особи у Кремінському хабі, який знаходиться в місті Дніпро. 

Також на базі хабу приймає юрист благодійного фонду «Право на захист». 

Всі бажаючі мають змогу безкоштовно проконсультуватися з фахівцем. 

Слід зазначити, що від початку роботи Кремінський хаб у Дніпрі видав 

переселенцям понад 6000 продуктових наборів (безпосередньо в хабі та через 

відправлення поштою). 

Крім того, тут люди отримували гігієнічні набори, ковдри, постільну 

білизну, дитячі і дорослі підгузки та інші речі першої необхідності. 

Адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 72-А. 

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

Актуальна інформація щодо гуманітарної підтримки кремінян-ВПО у 

Дніпрі та Дніпропетровській області публікується на телеграм-каналі 

«Креміняни Дніпра» (https://t.me/kreminnaDnipro). 
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Телефон «гарячої лінії» з гуманітарних питань для внутрішньо 

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

України). 

 

*** 

 

01.12.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/za_listopad_1500_pereselenciv_z_lugans

hchini_otrimali_gumanitarnu_dopomogu_v_rivnomu 

За листопад 1500 переселенців з Луганщини отримали гуманітарну 

допомогу в Рівному 

Крім продуктових наборів у гуманітарному хабі Кремінської міської 

військової адміністрації у м. Рівне видають одяг, дитячі підгузки, засоби 

гігієни тощо. 

Всього за останній місяць хабом було видано близько 1500 продуктових 

наборів. 

Також на базі Рівненського волонтерського хабу щоденно з 11:00 до 14:00 

відбувається особистий прийом громадян спеціалістами військової 

адміністрації, представниками комунальних установ громади. Тут переселенці 

можуть отримати психологічну допомогу, юридичні консультації, з питань 

соціальних та адміністративних послуг тощо. 

Хаб знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Фабрична, 20. 

Телефон: 0958209742. 

«Гаряча лінія» Кремінського ЦНАПу: 0958207124. 

 

*** 

 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 
Центральні 

 

28.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97193-pereselentsi-z-jakix-gromad-mozhut-otrimati-

dopomogu-na-prozhivannja 

Переселенці з яких громад можуть отримати допомогу на 

проживання 

Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ і тих, 

що в оточенні 

Про це повідомили в Мінреінтеграції. 

Так, затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо 

переміщеним особам здійснюватимуть виплати. 
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До переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення 

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

(блокуванні), входить 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66), 

Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (62), 

Херсонської (45), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) 

областей. Загалом у переліку наразі 325 громад. 

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад мають право на грошову 

допомогу від держави. 

 

*** 

 

28.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97229-u-cherkasax-oblashtuvali-spetsialnij-shelter-

dlja-pereselentsiv-video 

У Черкасах облаштували спеціальний шелтер для переселенців 

У Черкасах облаштували шелтер для переселенців. Розрахований він на 

350 людей. Туди першочергово заселятимуть жінок із дітьми, самотніх 

пенсіонерів та людей з інвалідністю, розповіла директорка центру соціальних 

служб Людмила Савранська, повідомляє "Суспільне". 

Тимчасове житло обладнали в приміщенні колишньої поліклініки за 

кошти міського бюджету. 

Чотириповерхову будівлю колишньої дитячої поліклініки за 

призначенням не використовують близько року. Тепер там на кожному поверсі 

по двадцять житлових кімнат. Вони укомплектовані ліжками та меблями, 

зазначила керівниця тимчасового притулку Людмила Євтушевська. 

"Все вже є – і матраци, подушка і постільна білизна, і рушники, і ковдри. 

Якщо це мати з дитиною – їм буде окрема кімната. Також є великі кімнати, 

розраховані для цілої родини", – пояснила вона. 

Санвузли, душові та кухня – спільні. Їх декілька на поверх. 

"Ще будуть тумбочки та кілька столів для приготування їжі. Кожна сім’я 

готуватиме все окремо", – розповіла пані Людмила. 

Жити безоплатно переселенці зможуть тут пів року, додала вона. Окрім 

даху над головою вони отримають і соціальний супровід. Із кожною сім’єю 

оформлять окремий договір. 

Перший поверх шелтеру обладнали для людей із інвалідністю. Для їх 

зручності там є розширені двері та облаштовані окремі санітарно–гігієнічні 

кімнати, зазначила керівниця притулку. 

"Це не гуртожиток в класичному вигляді, а структурний підрозділ центру 

соціальних служб, тому в ньому працюватимуть і чергові соцпрацівники, і 

психологи, і фахівці із соціальної роботи", – пояснила директорка центру 

соціальних служб Людмила Савранська. 

Нині роботи на завершальному етапі. Перших мешканців планують 

заселити першого грудня. Є люди, які записувалися на поселення заздалегідь. 
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"Охочі й зараз телефонують, кажуть, що їм треба житло, але ми будемо в 

першу чергу дивитись на ті категорії, які самостійно не можуть оплачувати 

житло і тому потребують тимчасового", – додала Людмила Савранська. 

Аби дізнатися наявність вільних місць в цьому шелтері та детальнішу 

інформацію щодо поселення, охочі можуть звернутися в Черкаський міський 

центр соціальних служб. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/meshkanczi-56-naselenyh-punktiv-vtratyly-

pravo-na-vyplaty-na-prozhyvannya/ 

Мешканці 56 населених пунктів втратили право на виплати на 

проживання 

Перелік громад, мешканці яких мають право на державні виплати на 

проживання, знову оновили. Список затвердило Міністерство з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій від 28 жовтня 2022 року № 248. 

Відповідно до нього, право на щомісячну допомогу в розмірі 2000 грн на 

дорослу людину та 3000 грн на дитину та особу з інвалідністю втратили 

мешканці Миропільської сільської територіальної громади Сумського району 

Сумської області, а також мешканці Високопільської, Нововоронцовської 

селищних та Кочубеївської сільської територіальних громад Бериславського 

району Херсонської області. Таким чином, йдеться про мешканців 56 

населених пунктів, які входять до складу цих громад. 

Водночас право на такі виплати здобули мешканці Михайло-

Лукашівської, Павлівської сільської та Тернуватської селищної 

територіальних громад Запорізького району Запорізької області. Тобто 

мешканці 61 населеного пункту. 

Таким чином, усього в переліку наразі — 325 територіальних громад 

дев’яти областей. З повним списком громад, які мають право на виплати, 

можна ознайомитися за посиланням. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3623556-finlandia-gotova-

prijnati-vzimku-se-ponad-10-tisac-ukrainciv.html 

Фінляндія готова прийняти взимку ще понад 10 тисяч українців  

У Фінляндії є ресурси прийняти взимку понад 10 тисяч українців, які 

рятуються від війни. За потреби можна буде швидко організувати додаткові 

місця. 
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle з посиланням на Ілкку 

Хаахтелу, генерального директора Міграційної служби Фінляндії (Migri). 

Очікується, що кількість людей, які залишають Україну, зросте взимку, 

оскільки росія постійно завдає авіаударів по енергосистемі країни. 

Восени Migri провело тендер на відкриття нових центрів розміщення 

біженців. Заздалегідь оцінити кількість людей, які прибудуть до Фінляндії, 

неможливо. 

Наразі керівник Міграційної служби Фінляндії перебуває на Мальті, де 

країни ЄС обговорюють ситуацію з новими біженцями. 

 

*** 

 

01.12.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3625667-iz-ukraini-pisla-pocatku-

povnomasstabnoi-vijni-viihali-ponad-145-miljona-ukrainciv.html 

Із України після початку повномасштабної війни виїхали понад 14,5 

мільйона українців 

З України з початку повномасштабної війни з росією виїхало понад 14,5 

мільйона наших співгромадян, і мінімум 11, 7 млн цих осіб в’їхало до країн 

Євросоюзу. 

Про це у Фейсбуці поінформував Уповноважений ВР з прав людини 

Дмитро Лубінець, передає Укрінформ. 

“В Україні зареєстровано 4,7 млн внутрішньо переміщених осіб. Понад 

14,5 млн українців виїхало після 24 лютого, а мінімум 11,7 млн — в'їхало до 

країн Євросоюзу. 7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового 

захисту”, - уточнив Лубінець. 

Окремо він поінформував, що з 1 грудня стартує 10-денний 

інформаційний марафон до Дня прав людини, який проводитиметься Офісом 

Омбудсмана спільно з громадськими організаціями. За його словами, вони з 

четверга упродовж 10 днів будуть публікувати факти про права людини в 

Україні. 

Офіс Уповноваженого з прав людини проводитиме цей інформаційний 

марафон спільно з такими ГО, як “ZMINA. Центр прав людини”, “Восток 

SOS”, “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”, “Донбасс SOS”, “Крим_ 

SOS”, “Crimean Human Rights Group”, “Благодійний фонд “Стабілізейшен 

Суппорт Сервісез”, “Право на захист”. 

Як повідомляв Укрінформ, День прав людини – міжнародний день, що 

відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, 

знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини 

в 1948 році. 

 

*** 
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01.12.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3625919-irlandia-prijnala-

ponad-65-tisac-vimusenih-pereselenciv-z-ukraini.html 

Ірландія прийняла понад 65 тисяч вимушених переселенців з України 

Понад 65 тис. українців знайшли притулок в Ірландії, рятуючись від 

російської агресії. 

Про це заявив міністр у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та 

молоді Ірландії Родерік О’Горман на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у 

польській Лодзі, передає кореспондент Укрінформу. 

 

"Як міністр Ірландії у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та 

молоді, я на власні очі бачив труднощі, з якими стикаються понад 65 тис. 

громадян України, які були змушені втекти до Ірландії, рятуючись від війни в 

Україні. Я також був свідком їхньої неабиякої рішучості та цілеспрямованості 

перед жорстокими випробуваннями. Ірландія сьогодні, як і завжди, стоїть 

поруч з ними", - заявив урядовець. 

Він наголосив, що неспровокованою агресією проти України росія 

порушила фундаментальні зобов'язання, викладені у Гельсінському 

заключному акті. 

"Мільйони людей або втратили життя, або дістали поранення, або ж їхні 

домівки були зруйновані. Ми бачили повідомлення про широкомасштабне 

сексуальне та гендерне насильство, включаючи пов'язане з конфліктом 

сексуальне насильство, скоєне російськими військовими. Українські 

громадяни стикаються з відсутністю надійного доступу до води, тепла, 

електроенергії та інших базових послуг через атаки на інфраструктуру. 

Українські ядерні об'єкти також стали мішенню, що демонструє повну зневагу 

до ядерної безпеки", - заявив О’Горман. 

Він наголосив, що Ірландія "найрішучіше засуджує огидні напади росії". 

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - сказав міністр. 

Як повідомляв Укрінформ, у польському місті Лодзь у четвер 

розпочалося дводенне засідання Ради міністрів Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

 

*** 

 

29.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=u-mykolajevi-dlya-vymushenyh-

pereselentsiv-stvoreno-bank-odyahu-ta-rechej 

У Миколаєві для вимушених переселенців створено банк одягу та 

речей 
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У Миколаєві громадською організацією «Громадська Платформа» 

створено банк одягу та речей для переселенців – осіб похилого віку на базі 

Платформи гуманітарної підтримки. 

У даному центрі українці, що приїхали з територій, де ведуться бойові дії, 

мають можливість безкоштовно взяти дорослий та дитячий одяг, взуття, 

іграшки та інші необхідні речі.  

Банк одягу та речей – це безкоштовна соціальна допомога на базі нашої 

Платформи  малозабезпеченим верствам населення, яка надасть змогу сім’ям 

практично повністю позбутися потреби купувати одяг.  

Щоб забезпечити підтримку постійного оновлення речей для подальшої 

передачі тим, хто цього потребує, ми розпочинаємо збір необхідних речей від 

місцевого бізнесу, волонтерів та від усіх охочих мешканців Миколаївської 

області. 

Для того, щоб зв’язатися з працівниками центру, з приводу отримання 

допомоги чи поповнення банку, зателефонуйте за номером гарячої лінії: +380 

63 621 71 57 

«Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 

та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної програми «Гуманітарна 

солідарність» 

 

*** 

 

30.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=16-hromad-ukrajiny-vizmut-uchast-u-

navchanni-vid-fondu-shidna-evropa 

16 громад України візьмуть участь у навчанні від Фонду Східна Європа 

Фонд Східна Європа в межах програми «Стійкість», що фінансується 

Європейським Союзом, представляє шістнадцять громад-переможниць 

відбору до участі у навчальному компоненті «Разом вдома: сильна громада, 

ефективна адаптація ВПО». 

За результатами опрацювання заявок з-поміж 78 поданих були відібрані 

16 громад. Ділимось із вами переліком переможців: 

 Рогатинська міська територіальна громада Івано-Франківської 

області 

 Коломийська міська територіальна громада Івано-Франківської 

області 

 Богородчанська сільська громада Івано-Франківської області 

 Чортківська міська територіальна громада Тернопільської області 

 Кам’янець-Подільська міська територіальна громада Хмельницької 

області 

 Стрийська міська територіальна громада Львівської області 

 Турківська міська територіальна громада Львівської області 

 Пустомитівська територіальна громада Львівської області 
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 Новороздільська територіальна громада Львівської області 

 Красненська територіальна громада Львівської області 

 Уманська міська територіальна громада Черкаської області 

 Монастирищенська міська територіальна громада Черкаської 

області 

 Канівська міська територіальна громада Черкаської області 

 Лубенська міська територіальна громада Полтавської області 

 Миргородська міська територіальна громада Полтавської області 

 Хорольська міська територіальна громад Полтавської області 

У межах компоненту на відібрані громади чек експертна підтримка та 

дослідження потреб громади, воркшопи, розроблення практичних матеріалів. 

Усе це – для посилення взаємодії між органами місцевого самоврядування, 

ВПО та громадськими організаціями, у тому числі релокованими. 

«Через повномасштабне вторгнення росії мільйони українців вимушені й 

далі змінювати місце життя і роботи. Ми прагнемо підтримати громади, які 

приймають внутрішньо переміщених осіб, дати їм можливість напрацювати 

дієві способи подолання викликів, з якими вони стикнулися. А також – 

допомогти людям та переміщеним громадським організаціям, які прагнуть 

адаптуватися у цих громадах», ‒ прокоментувала Сінзіана Пояна, керівниця 

програми з питань підтримки громадянського суспільства у Представництві 

Європейського Союзу в Україні. 

Загалом планується провести серію одно- та дводенних воркшопів, 

фокус-групових досліджень, до яких будуть залучені представники органів 

влади, громадянського суспільства та вимушено переміщені особи. 

Фасилітувати заходи будуть: Любов Ропало, тренерка, менторка зі 

стратегічного планування, консультантка з місцевого економічного розвитку, 

та Ірина Куропась, експертка з посилення громадянської участі в 

демократичних процесах ухвалення рішень в Україні, сертифікована тренерка 

з управління проєктним циклом ЄС. 

«Навчальні заходи та розроблені матеріали мають посилити 

спроможності громад, що приймають ВПО, допомогти їм відшукати свій набір 

інструментів та механізмів інтеграції, який базуватиметься на можливостях і 

потребах конкретної громади. Далі – плануємо масштабувати ці надбання, щоб 

допомогти і громадам, і ВПО, зокрема релокованим громадським 

організаціям, порозумітися та ефективно взаємодіяти», ‒ додала Наталя 

Слинько, програмна директорка Фонду Східна Європа. 

За результатами навчального компоненту запланована зйомка 

безкоштовного курсу на Освітній онлайн-платформі «Зрозуміло!», який стане 

у пригоді усім громадам України, що приймають ВПО. 

Довідкова інформація:  

Програму «Стійкість» упроваджує Фонд Східна Європа в межах 

консорціуму громадських організацій на чолі з ERIM (Франція) у партнерстві 

з Фундацією домів з прав людини, Домом прав людини – Тбілісі, 
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Чорноморським фондом регіонального співробітництва та коштом 

Європейського Союзу. Програма триває від червня 2022 по травень 2023 року. 

За додатковою інформацією звертайтеся за адресою Stiykist-

Programme@eef.org.ua до команди Фонду Східна Європа. 

 

*** 

 

02.12.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=berezhanska-spilnota-shlyah-do-uspihu 

Бережанська спільнота, шлях до успіху 

Ми вже розповідали про активних мешканців бережанської громади та 

переселенців, які зараз там проживають через військові дії на місці їх 

постійного проживання. Синергія цих людей дала змогу утворити потужну 

бережанську спільноту. 

Учасники бережанської спільноти вирішили працювати по «Методиці 

розвитку спільнот», яка була презентована 29.09.2022 року під час онлайн – 

зустрічі з Іваном Омеляном. 

* 2021 року у Вільнюсі відбулася презентація Методики розвитку 

спільнот. Її укладанням займався Іван Омелян разом із Центром громадського 

моніторингу та аналітики. Методика сформована на основі практичного 

досвіду роботи із самоорганізованими спільнотами (не радикальні, а соціально 

активні громадяни) інших країн. 

На основі практичного і успішного досвіду роботи зі спільнотами, цю 

методику зараз реалізовують в територіальних громадах Україні (першою є 

Бережанська громада). Звісно, попередньо, методологія адаптована під 

український контекст. 

До цієї зустрічі були запрошені активні мешканці громади, представники 

ГО, благодійний фонд «Карітас», активні переселенці. Всі учасники 

попередньо були знайомі та певним чином пов’язані одне з одним (спільні 

інтереси, спільна діяльність, волонтерство, взаємодопомога). Така група 

людей утворилася поступово з весни 2022 року, в основному завдяки активним 

переселенцям та волонтерам. Періодично учасники групи  організовували  

зустрічі та обговорення проблемних питань, які в основному були пов’язані із 

потребами ВПО та волонтерством. 

Зараз спільнота працює над розробкою стратегічного плану діяльності, 

визначенням цінностей, цілей і завдань, які об’єднують людей. Втілення 

«Методики розвитку спільнот» дасть можливість зрозуміти чи спільнота може 

існувати як стале об’єднання. 

Учасники спільноти вже визначили принципи та правила діяльності, 

виконали техніки представлені у методиці розвитку спільнот, обговорили 

індивідуальні та узгодили групові цінності, проаналізували основні напрямки 

роботи спільноти і НАЙГОЛОВНІШЕ озвучили основні стратегічні цілі, над 

якими спільнота готова працювати. 
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Представники місцевих на релокованих громад: БФ Карітас-Бережани, 

ГО “Бережанська ініціатива”, Бережанський краєзнавчий музей, 

Волонтерський центр «Бережани»,  ГО «Бережанський Майдан», 

Бережанський агротехнічний інститут, Бережанська міська рада (заступник – 

Марія Лук’янова, виконком – Войчишин Катерина, економічний відділ – 

Світлана Липна), ГО «Рідне місто», ГО «Бережанка», центр підготовки 

педпрацівників, ГО «Бахмат» (м. Бахмут), ГО «Український розмовний клуб 

«Файно» (м. Краматорськ), переселенці з ГО «Креативний Хаб Бережани», ГО 

«Будуємо Україну разом». 

Автор: Наталка Хамуляк 

Матеріал підготовлено у рамках проєкту Київський Діалог: Створення в 

українських регіонах соціального капіталу для громадських ініціатив, 

орієнтованих на реформи, за фінансової підтримки Федерального 

Міністерства закордонних справ Німеччини. 

 

*** 

 

02.12.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3626583-ukraina-zalucit-200-

miljoniv-grantu-vid-kfw-na-viplatu-dopomogi-pereselencam.html 

Україна залучить €200 мільйонів гранту від KfW на виплату допомоги 

переселенцям 

Кабінет Міністрів схвалив рішення про залучення від Кредитної установи 

для відбудови (KfW) гранту на 200 млн євро для покриття витрат на виплату 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну. 

"Сьогодні, 2 грудня 2022 року, під час засідання Уряду було прийнято 

рішення про залучення гранту на бюджетну підтримку від Кредитної установи 

для відбудови (KfW) в обсязі 200 млн євро для покриття витрат на виплату 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО)", - йдеться 

в повідомленні. 

Відповідно до схваленого розпорядження, міністра фінансів Сергія 

Марченка було уповноважено на підписання Грантової угоди між Україною та 

KfW, а також на підписання Окремої угоди до Грантової угоди в рамках 

Програми підтримки стійкості ВПО в Україні. 

Програма підтримки стійкості ВПО в Україні, яка фінансується KfW, 

спрямована на пом’якшення негативного впливу на умови життя ВПО війни 

росії проти України. Метою програми є посилення спроможності Уряду 

України надавати належну підтримку ВПО, офіційна кількість яких значно 

зросла від початку війни. 

 

*** 
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01.12.2022 

24 канал 

https://zakordon.24tv.ua/yak-adaptuvatisya-za-kordonom-poradi-layfhaki-

vid-vladislava_n2209955 

Майже кожен 5 власник візи тимчасового захисту в Чехії знайшов 

роботу: де працюють українці 

Біженці з України продовжують прибувати до Чехії, а кількість 

працюючих українців в країні росте щомісяця. Скільки наших громадян 

знайшли там роботу і в яких галузях є вакансії? 

Про ситуацію на чеському ринку праці та можливості для українських 

трудових мігрантів в Чехії розповіли експерти міграційної платформи EWL, 

пише 24 канал. 

Офіційно в Чехії працевлаштовано майже 100 тисяч біженців з України, а 

це практично кожен 5-ий власник візи тимчасового захисту. Від 24 лютого 

поточного року Чехія видала понад 460 тисяч таких віз. З усім тим, чеські 

прикордонники й надалі фіксують стабільний потік новоприбулих громадян 

України. 

Частина біженців, які приїхали в перші місяці війни, вже повернулися в 

Україну. Зараз залишаються і йдуть працювати до Чехії мешканці Запоріжжя, 

Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Дніпра. Вихідців із Заходу України, які 

працюють в Чехії – десь 10%, 

– розповідає директорка з питань міжнародного розвитку міграційної 

платформи EWL Міхаліна Селєвіч. 

Серед затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз – 

працівник з виробництва запчастин для автомобілів. Річ у тому, що в країні 

розташовані заводи багатьох міжнародних брендів, відтак є хороший вибір 

роботи у цій галузі. Крім цього, часто набирають працівників з комплектації 

продукції на склади та в сфері логістики. 

Заробітні плати в Чехії залежать від регіону та сфери діяльності. В 

середньому тут можна отримати 18 – 35 тисяч крон на місяць (близько 28,5 – 

55,6 тисячі гривень). 

Переважна більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для 

своїх працівників. І навіть можуть розмістити родину. Деякі підприємства 

забезпечують своїх працівників безкоштовним харчуванням або за пільговими 

цінами, 

– додає Міхаліна Селєвіч. 

Чехія є третьою країною за кількістю зареєстрованих українських 

біженців у регіоні після Польщі та Німеччини, а також з найбільшою кількістю 

переселенців з України на душу населення у світі. Зараз в Чехії перебуває 

приблизно від 355 до 390 тисяч українців, які втекли від війни. 

 

*** 
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30.11.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/blog/cedos/537560_sotsialne_zhitlo_z_chim_ukraina.html 

Соціальне житло: з чим Україна зустріла війну 

За оцінками Міжнародної організації з міграції, станом на кінець вересня 

2022 року, в Україні налічується 6,2 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Більшість з них змогли орендувати житло самостійно або зупинилися у 

знайомих чи рідних. Проте майже 1 млн ВПО проживають у непристосованих 

приміщеннях. 

У липні на конференції в Лугано, український уряд презентував проєкти 

планів відбудови України. Йшлося у них і про житло, зокрема і про потребу 

розвивати напрямок соціального житла. Для цього необхідні системні 

рішення, які ґрунтуватимуться на аналізі сучасного стану житлової політики. 

Одне з таких досліджень щодо соціального житла нещодавно презентували 

аналітикині Cedos. 

Що ж таке соціальне житло? 

У різних країнах призначення соціального житла може мати різну 

інтерпретацію. Основною ознакою такого житла є його довгострокова 

доступність для окремих категорій населення. В соціальному житлі можуть 

жити як окремі вразливі категорії, наприклад малозабезпечені люди, діти 

сироти, люди літнього віку. Також воно може бути доступним для широких 

верств населення з невеликим доходом. 

Власниками соціального житла можуть бути, як державні чи 

муніципальні органи влади, так і приватні особи, кооперативи, благодійні або 

громадські організації. В деяких країнах забудовники можуть отримувати 

пільги, наприклад землю в оренду в привабливих частинах міста або 

скасування податку на землю в обмін на будівництво соціального житла. В 

Україні, на жаль, таких механізмів поки не існує. 

Чи існує соціальне житло в Україні? 

Ще у 2006 році Верховна Рада ухвалила Закон «Про житловий фонд 

соціального призначення». А за рік до цього уряд схвалив державну програму, 

яка передбачала що до 2015 року буде повністю вирішене питання із 

забезпеченням соціальним житлом. Доволі амбітна й так і не здійснена мета. 

Закладене у законодавстві ставлення до соціального житла, як до 

тимчасової проблеми, яку можна розв’язати раз і назавжди загалом було 

хибним. Насправді, в умовах, коли забезпечення житлом відбувається за 

ринковими механізмами, завжди будуть люди, які не зможуть ними 

скористатися. Тому соціальне житло слід розглядати як постійну і невід’ємну 

частину системи забезпечення житлом в Україні. 

Також є фонд житла тимчасового призначення, який за своїм принципом 

нагадує соціальне житло. Загалом паралельне існування фондів зі схожими 

функціями створило складнощі в адмініструванні та непорозуміння в житловій 

політиці. Ці два поняття плутають навіть ті, хто відповідає за їхній розвиток. 
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Попри те, що обидва цих фонди з’явилися “на папері” ще в середині 2000-

х років, вони так і не запрацювали повноцінно. У січні 2021 року в Україні 

було лише 1098 квартир соціального житла і 1997 квартир тимчасового житла. 

На жаль, значна частка такого житла з початком повномасштабної війни 

опинилася на тимчасово окупованих територіях. 

Система соціального і тимчасового житла в Україні була і залишається 

досить децентралізованою. Більшість відповідальності лежить на органах 

місцевої влади. Однак, вони не завжди мають достатньо спроможностей, аби 

розбудовувати таке житло. Для того, щоби ця система працювала повноцінно 

потрібно фінансові інструменти для підтримки громад. Крім цього, на 

місцевому рівні потрібні окремі установи, які будуть опікуватися соціальним 

і тимчасовим житлом. 

Як організувати роботу системи соціального житла? 

Питання про те, як організувати роботу соціального житла, це також і 

ширша проблема, пов’язана з підходом до соціальних політик. Якими вони 

повинні бути: універсальними, тобто такими, щоби ними могли скористатися 

якомога більше людей чи адресними, які будуть спрямовані на підтримку 

окремих соціальних груп? 

З одного боку, адресний підхід дозволяє спрямувати допомогу на тих, хто 

найбільше її потребує. З іншого боку, потрібно мати складну систему того, як 

перевіряти людей на те, чи відповідають вони жорстким критеріям. 

Розбудова соціального житла потребує багато грошей і часу. В умовах 

обмежених ресурсів, органи влади можуть активніше втілювати програми, які 

матимуть широке схвалення серед населення, а також результати яких будуть 

видимі одразу. Саме тому ідея розвитку соціального житла повинна бути 

добре прокомунікована, а процес його отримання має бути прозорим, 

зрозумілим, а в майбутньому й доступним для широких категорій населення. 

Уряд має корткострокову та цільову програму забезпечення переселенців 

житлом, - Смирнов 

Безумовно, ключовим завданням зараз є деокупація всієї території 

України. Попри це, перед усіма нами стоїть питання про те, яким ми хочемо 

бачити нашу країну. І житло є однією з найбільш болючих тем. Для того, щоби 

житлова політика в майбутньому була ефективною, вже зараз потрібно 

розпочати процес її переосмислення. Вона повинна відштовхуватися від 

потреб і мати чітку систему пріоритетів щодо того, як відбуватиметься 

відновлення житла. Головною ціллю є забезпечити житлом тих, хто вже 

сьогодні не мають даху над головою і не можуть самостійно придбати, взяти в 

кредит чи орендувати квартиру. 

Автор: Анастасія Боброва, аналітикиня Cedos 

 

*** 
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З 24 лютого понад 11,5 млн українців було переміщено в межах 

України чи за кордон 

Під час війни торгівля людьми спричиняє нові виклики. 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в межах України та за 

кордон загалом переміщено понад 11,5 млн українців. 

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра внутрішніх справ 

Катерина Павліченко. 

За її словами, з початку вторгнення РФ в межах держави та за кордон 

загалом переміщено понад 11,5 млн людей. І якщо західні країни надають 

допомогу українцям, Росія примусово вивозить громадян України, примушує 

проходити фільтраційні заходи і фактично депортує під виглядом так званого 

порятунку. 

“Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, і Україна 

порушує це питання на всіх рівнях”, – заявила заступниця міністра. 

Наразі одним із напрямків захисту громадян є запобігання потраплянню 

їх у пастки торгівців людьми за кордоном. Павліченко зазначила, що разом із 

партнерами проводяться різні інформаційні кампанії та надаються 

роз'яснення, як не потрапити у примусове рабство за кордоном. У цьому 

допомагають і громадські організації. 

Заступниця міністра також повідомила, що в Україні створюються центри 

допомоги врятованих. 

“Це місця, куди будь-яка людина, яка є переселенцем, може прийти і 

отримати комплексну допомогу. Такі центри створюються з ініціативи 

віцепрем'єр-міністра Ольги Стефанішиної під патронатом дружини 

президента Олени Зеленської, і вони вже функціонують у Києві, Запоріжжі, 

Дніпрі і Львові. Планується й далі відкривати такі центри. Вони співпрацюють 

із соціальними службами, із правоохоронними органами”, – сказала 

Павліченко. 

Вона додала, що у Чехії та Німеччині у співпраці з урядами цих країн 

будуть створюватися центри для допомоги українцям. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Ukrayina.Pl 
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Великі зміни в допомозі для біженців. Українці доплачуватимуть за 

проживання, але з іншої дати 
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Проект чергової зміни до спецзакону про біженців з України передбачає, 

що з 1 лютого 2023 року вони повинні будуть покривати частину витрат на 

перебування в так званих місцях колективного розміщення. Проте днями на 

прохання місцевої влади уряд погодив відтермінування цієї поправки. 

Відтак, біженці почнуть сплачувати за перебування не з 1 лютого, а з 1 

березня 2023 року, повідомляє portalsamorzadowy.pl. 

До цього часу Польща фінансувала витрати на проживання та харчування 

біженців у центрах колективного розміщення, тобто у готелях, базах 

відпочинку, молодіжних гуртожитках чи спортивних залах, які за угодами з 

губернаторами слугують прихистком для людей, які втекли від війни в 

Україні. 

Проте зміни до спецустави вносять поправки щодо цього пункту. Так, 

передбачалось, що з 1 лютого 2023 року самі біженці покриватимуть половину 

(але не більше 40 злотих на день) витрат на перебування в закладах 

колективного розміщення, а з 1 травня 2023 року – 75 відсотків (але не більше 

60 злотих на день) цих витрат. 

Однак місцева влада апелювала, що впровадження цієї зміни слід 

відкласти. Це була одна з тем останнього засідання спеціальної урядової та 

місцевої групи з питань допомоги біженцям. На прохання органів місцевого 

самоврядування було домовлено, що частину витрат на перебування в таких 

закладах біженці почнуть покривати не з 1 лютого, а через місяць, з 1 березня. 

500 плюс для біженців – також зі змінами 

Проект чергової поправки до так званої спецустави передбачає, серед 

іншого, що біженці повинні будуть мати номер PESEL (у них буде 30 днів, 

щоб отримати його), і запровадження цього зобов’язання передбачає 

організацію, серед іншого, використання біженцями державних послуг. 

Поправка також змінить правила виплати біженцям 500+ та інших пільг: 

українці втратять на них право, якщо покинуть Польщу на термін більше 30 

днів. І перш ніж виплачувати допомогу, ZUS повинен буде перевірити, чи вони 

все ще проживають у Польщі. 

Такі зміни вносять для того, аби запобігти отриманню допомоги людьми, 

які повернулися в Україну, але все ще отримують виплати, хоча умовою їх 

отримання є, серед іншого, проживання в Польщі. 

Додамо, поправка до спеціального закону про біженців також міститиме 

положення, які полегшать перетин польсько-українського кордону. Вони 

будуть реакцією на ситуації, коли біженець змушений поїхати в Україну на 

кілька днів, щоб залагодити якісь справи, а потім має проблеми з поверненням 

до Польщі. Згідно з новими правилами, довідка про те, що особа є біженцем і 

тому користується захистом польської держави, дає їй право багаторазово 

перетинати кордон. 

 

*** 
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Вроцлав. Школи міста отримали понад 2000 гаджетів для учнів з 

України 

Українські діти, які відвідують школи у Вроцлаві, отримають планшети 

та ноутбуки. Завдяки співпраці міста із ЮНІСЕФ, школи отримали 1900 

планшетів та 300 ноутбуків. 

Насамперед цими гаджетами під час уроків зможуть користуватися діти-

біженці з України, повідомляє "Польське радіо".  

У планшетах учні роблять конспекти та читають книжки  

Комп’ютерну техніку з програмним забезпеченням отримали майже 40 

навчальних закладів міста, повідомила міська рада Вроцлава. Це 1900 

планшетів та 10 портативних комп’ютерних лабораторій по 30 ноутбуків у 

кожній.  

"Це ще один приклад співпраці Вроцлава з ЮНІСЕФ, який підтримує 

розвиток та освіту дітей з України. Це величезна підтримка для нас, 

враховуючи, що нині у школах і дитсадках Вроцлава навчається приблизно 11 

тисяч українських школярів, зокрема у 76 підготовчих групах понад 1,4 

тисяч", — розповів Марцін Мєдзінський з департаменту освіти міста Вроцлав. 

Українські учні використовують планшети, щоб шукати незнайомі слова, 

робити конспекти та читати книжки.  

"Важливо, що завдяки цьому обладнанню вчителі можуть 

індивідуалізувати роботу з учнями, що покращує проведення занять", — каже 

директорка 15-ї загальноосвітнього ліцею Боґуміла Мандат. 

Вроцлав у рамках співпраці з ЮНІСЕФ отримав понад 24,5 млн злотих 

допомоги. Ці гроші витрачають на заходи та проекти допомоги біженцям з 

України. Серед них — центри дистанційного навчання, міжкультурні 

асистенти тощо. 

Українських учнів вчать кодувати 

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.  
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"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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Лодзь. У місті відкрився будинок для біженців з України. Місця ще є 

У Лодзі відкрили ще один будинок для біженців з України. Його 

облаштували в офісно-технічному приміщенні, яке належало мобільному 

оператору і давно не функціонувало. 

Будинок для біженців розташований по вулиці Оконьова. Тут вже 

оселилася майже сотня жінок і дітей. Невдовзі тут планують розмістити ще 

стільки ж українців, повідомляє dzienniklodzki.pl. 

Проживання і харчування - безкоштовне, але тільки до кінця року 

Це приміщення пустувало, тому власники вирішили передати його на 

потреби біженців. За сприяння Фонду Лени Гроховської будівлю 

відремонтували. У ньому вже проживає 90 осіб, переважно мами та бабусі з 

маленькими дітьми. Незабаром там буде близько 200 осіб. 

Українців взяли під опіку місцеві чиновники. Мешканці будинку не 

платять за проживання та харчуванням до кінця року. Їжу готують собі самі.  

Близько сотні українців живуть у приміщенні семінарії 

70 біженців з України поселилися в Паллотинському центрі "Майбутнє 

для України". Його відкрили 17 листопада в Олтажеві під Варшавою. 

Паллотинський центр "Майбутнє для України" розташований у 

реколекційному домі Вищої семінарії в Олтажеві. Загалом він може вмістити 

96 осіб, пише www.wnp.pl з посиланням на РАР. 

Перші мешканці центру для біженців в Олтажеві прибули 18 жовтня. 

Переважно, це матері з дітьми, які до цього жили у вже закритому центрі 

соціальної допомоги біженцям у Кречках. 

Ректор Вищої паллотинської семінарії в Олтаржеві і водночас директор 

центру отець Мірослав Майзнер сказав, що заклад складається з двох частин. 

Перша – житлова. Вона має 48 кімнат із санвузлом, 3 вітальні та навчальну 

кімнату. Також тут є кухня, їдальня та актова зала. Друга частина центру – 

навчальна. Вона зараз на ремонті. У ній проводитимуть заняття з дітьми. 

Навчальна частина також буде відкрита для польських та українських 

дітей з-поза меж центру. Вони зможуть приходити на різноманітні гуртки, 

мистецькі та спортивні заходи. 
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"Ми сприймаємо наш центр не лише як місце, де можна жити та 

харчуватися, а перш за все як місце, де людям можуть отримати психологічну 

та духовну допомогу, яка допоможе їм стати незалежними. Ми також хочемо 

допомогти їм у навчанні, розвитку талантів та інтересів, щоб вони могли 

пережити цей складний період", – сказав отець Мірослав Майзнер. 

 

*** 

 

02.12.2022 

Ukrayina.Pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183832,29213009,1055-1086-1083-1100-

1097-1110-1087-1086-1090-1088-1110-1073-1085-1110.html 

У Польщі чекають на роботу фахівців з Донбасу. Пропонують 

спрощене працевлаштування 

Гірники з України зможуть працювати в шахтах Польщі без складання 

іспитів і додаткового навчання. При цьому вони зможуть бути не лише 

рядовими шахтарями, але й займати керівні посади та наглядати за операціями 

гірничих заводів. Це передбачають зміни до закону про допомогу біженцям з 

України. 

Проект поправок до закону про допомогу біженцям, який заохочуватиме 

українських гірників працювати в Польщі, схвалила Рада міністрів, пише 

Rzeczpospolita. 

Шахта "Богданка": "Наразі українців не працевлаштовуємо" 

"Враховуючи необхідність допомоги громадянам України, а також 

ситуацію на ринку праці гірничодобувної галузі, доцільно забезпечити повне 

використання професійної кваліфікації громадян України – працівників цієї 

галузі, які також у зв’язку зі збройним конфліктом, який відбувається, серед 

іншого, і на шахтарському Донбасі, працюють або хочуть працювати в 

Польщі", – йдеться в урядовому обґрунтуванні зміни до закону про допомогу 

біженцям. 

В інформації щодо проекту пишуть, що через агресією Росії проти 

України ситуація з вугільній галузі суттєво змінилася. 

"Роботодавці в гірничому секторі сигналізують про нагальну потребу 

доповнити гірничий персонал кваліфікованими працівниками для виконання 

діяльності з управління або нагляду за експлуатацією гірничого 

підприємства", - читаємо в обґрунтуванням проекту. 

Наразі можливість працювати в Польщі без додаткового навчання та 

іспитів мають лише шахтарі з Європейського Союзу, Швейцарії та 

Європейської економічної зони, тобто Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії. 

Видання Kurier Lubelski звернулося на шахту "Богданка", чи у зв'язку з 

законодавчими нововведеннями планують наймати працівників з України. У 

відповідь почули, що наразі підприємство не працює в напрямку 

працевлаштування осіб з України. Також не має серед спеціалістів громадян 

України. 
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*** 

 

01.12.2022 

Ukrayina.Pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183832,29208936,1042-1054-1087-1086-

1083-1077-1079-1088-1086-1089-1083-1110.html 

Ополе. Все більше українців шукають нелегальну роботу. У яких 

галузях вони працюють? 

Кількість громадян України в Опольському воєводстві, які перебувають 

на обліку в службах зайнятості, зросла вдев'ятеро. Все більше українців йдуть 

працювати нелегально. 

Рік тому в Опольському воєводстві на обліку безробітних перебувало 44 

українці. Сьогодні їх понад чотири сотні, пише wyborcza.pl з посиланням на 

Воєводське управління праці в Ополе. 

Інспекція праці "ловить" українців, які працюють нелегально 

Понад 4 тисячі номерів PESEL видали в Ополе громадянам України, які 

втекли сюди від війни. У воєводстві таких понад 20 тисяч. 

"З березня до кінця червня цього року кількість іноземців у нашому 

регіоні зросла майже на 1,5 тисячі осіб і перевищила 26,2 тисячі. Переважна 

більшість — 21 938 осіб — задекларували українське громадянство. Українці 

становили 83% від усіх іноземців, застрахованих в офісах ZUS в Ополе. Це 

вищий показник, ніж у середньому по країні. Загалом у Польщі українці 

становлять 72% від усіх застрахованих іноземців", — пояснив Себастьян 

Щурек, речник ZUS в Ополе. 

Водночас, за даними Національної інспекції праці, зростає кількість 

іноземців, які працюють нелегально. 

"Найбільшу групу людей, які працювали нелегально, становили 

громадяни України. Нелегальною роботою в регіоні займаються також 

громадяни Білорусі, Грузії та Казахстану. Найчастіше такі люди зайняті на 

будівництві, промисловому виробництві, торгівлі та гастрономії", - каже Давід 

Русак, речник окружної інспекції праці в Ополе. 

З початку року інспекція праці в Ополе перевірила 1641 іноземця. 

Виявилося, що 132 працювали нелегально. 

Роботодавці, які давали роботу таким особам, отримали штрафи на 

загальну суму понад 151 тис. злотих. За незаконне працевлаштування іноземця 

роботодавцю  загрожує штраф у розмірі від 1 тисячі злотих до 30 тисяч. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Європейська Правда 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/28/7151414/ 
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У Нідерландах муніципалітети хочуть мати довгостроковий план 

для українських біженців 

Нідерландські муніципалітети звернулися до уряду з проханням надати 

більшу ясність щодо його довгострокового плану продовження розміщення 

українських біженців у разі виникнення майбутніх міграційних хвиль. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv. 

Муніципалітети вважають, що їм потрібно більше роз'яснень від уряду, а 

також мають кілька власних ідей, йдеться в опитуванні, проведеному NOS 

серед 174 голландських муніципалітетів. 

Наприклад, муніципалітети зазначили, що доступ до психологічної 

допомоги та освіти часто є недостатнім, а чотири з десяти муніципалітетів вже 

відчувають нестачу місць для прийому або побоюються нестачі в найближчій 

перспективі. 

На урядовому рівні міністр закордонних справ Вопке Хукстра заявив у 

п'ятницю, що Нідерланди будуть готові прийняти українців, якщо вони знову 

масово тікатимуть від російського вторгнення. 

"Ми завжди говорили, що ми виступаємо за прийом у нашому власному 

регіоні", - сказав він, повідомляє NOS. 

Щодо нещодавніх авіаударів Росії по українській енергосистемі, Хукстра 

назвав їх "відверто скандальними", додавши, що "це означає, що Путін дійсно 

націлений на цивільне населення". 

Біженці з України перебувають під захистом Директиви ЄС про 

тимчасовий захист, яка з березня допомагає їм з житлом, роботою та освітою. 

"Створюючи приплив біженців, які прибувають на Захід, Путін думає, що 

його підтримка зменшиться", - сказав також колишній командувач армією 

Март де Круїф. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Європейська Правда 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/29/7151544/ 

Уряду Британії скерували петицію з проханням допомогти з житлом 

для біженців з України 

Українські біженці та британці, які їх приймають, передали на Даунінґ-

стрит підписану понад 4500 людьми петицію із закликом надати житлову 

підтримку тим, хто має труднощі або не може знайти власне житло. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian. 

Як пояснює ініціаторка петиції, засновниця благодійної організації 

Sanctuary Foundation Кріш Кандіа, програма з приймання біженців з України в 

Британії розрахована на шестимісячний термін, після чого українці мають 

самостійно шукати житло, що ускладнює криза в британській економіці. 
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"Ми не можемо сказати уряду України, що ми підтримуємо їх, якщо не 

дбаємо належним чином про жінок і дітей, які перебувають тут", – стверджує 

Кандіа. 

Петиція містить прохання до уряду внести ясність у процес переселення 

біженців з України, зробити місцеві органи влади гарантами оренди житла для 

українців та розглянути можливість збільшення щомісячної виплати, що 

надається британцям, які прийняли в себе біженців. 

Опитування британського уряду серед українців, які в’їжджали до 

Британії як біженці, показало: 45% респондентів стикалися з перешкодами у 

доступі до приватного житла, а понад половини з них покладаються на 

державні виплати. Крім того, більшість опитаних планують залишитися у 

Великій Британії щонайменше на три роки. 

Представник Даунінґ-стрит, коментуючи петицію, зазначив, що більшість 

британців, які прийняли в себе біженців з України, не мають наміру виселяти 

їх зі своїх осель. "Місцева влада зобов'язана забезпечити, щоб сім'ї не 

залишилися без житла, і ми надаємо їм фінансування для покриття додаткових 

витрат", – додав він. 

За останніми даними, понад 100 тисяч українців оселилися в британських 

родинах у межах програми для біженців "Будинки для України". 

 

*** 

 

30.11.2022 

Європейська Правда 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/30/7151621/ 

Британський король відкрив у Лондоні центр для українських біженців 

Король Великої Британії Чарльз ІІІ разом із першою леді України Оленою 

Зеленською відкрив у Лондоні центр прийому українських біженців. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News. 

Центр прийому біженців з України розташований у лондонському 

українському католицькому соборі Пресвятої Родини. 

Чарльзу під час візиту було продемонстровано деякі з послуг, що 

пропонуються у центрі, зокрема розмовний клуб англійської мови, заняття з 

арт-терапії та клуб для матерів і дітей. 

Король привітав присутніх з прийдешнім Різдвом українською мовою та 

отримав спеціальний подарунок – фотографію, на якій він танцює гопака із 

групою танцюристів під час візиту до української громади у Дербі у 1981 році. 

"Мушу сказати, що для всієї української діаспори це одна з наших 

найзаповітніших світлин, і я хотів би, щоб вона була у Вас", – сказав Чарльзу 

єпископ Кеннет Новаковський. 

За останніми даними, понад 100 тисяч українців оселилися в британських 

родинах у межах програми для біженців "Будинки для України". 

 

*** 
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01.12.2022 

Європейська Правда 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/1/7151642/ 

Уряд Чехії підтримав продовження віз тимчасового захисту для 

українців до березня 2024 року 

Уряд Чехії затвердив можливість продовження віз тимчасового захисту 

для українських біженців до кінця березня 2024 року - сьогодні цей термін 

обмежений березнем 2023 року. 

Про це повідомляє Czech Radio, пише "Європейська правда". 

Проєкт рішення ще має розглянути парламент, повідомив міністр 

внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.  

На думку МВС, стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці 

зможуть повернутися додому найближчим часом. 

Статус тимчасового захисту дає українським біженцям можливість 

користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти та надає вільний 

доступ на ринок праці. 

Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію 

спочатку в електронній формі, а потім і особисто.  

За словами Віта Ракушана, це дозволить державним структурам з'ясувати, 

скільки біженців постійно перебуває на території Чеської Республіки. 

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Чехія 

видала українським біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато 

громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до третіх 

країн. 

Раніше Ракушан заявляв, що українські біженці, які отримали тимчасовий 

захист в ЄС, але повернулися додому, можуть знову приїхати в країни 

Євросоюзу, якщо умови не дозволяють їм залишатися в Україні взимку. 

 

*** 

 

30.11.2022 

Європейська Правда 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/30/7151555/ 

Болгарські готельєри пригрозили виселити українських біженців 

Майже 20% готелів на південному узбережжі Чорного моря у Болгарії 

готові виселити українських біженців із 1 грудня, якщо держава не відновить 

фінансування харчування біженців. 

Про це йдеться у публікації Euractiv, пише "Європейська правда". 

У середині листопада Болгарія припинила фінансування харчування 

біженців, що викликало критику з боку організацій готельєрів. 

Болгарський уряд виділяє 7,5 євро на проживання у готелі одного біженця 

на день, але це не покриває харчування.  
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До жовтня держава платила за харчування 2,5 євро на день, що було 

достатньо для базового меню. Наразі готельєри наполягають на тому, щоб 

держава забезпечила регулярну доставку продуктів харчування до готелів. 

Наразі Болгарський Червоний Хрест розподіляє продуктові набори між 

готелями та державними базами, де проживають українські біженці. Одна 

частина з них була закуплена коштом національної благодійної кампанії, а 

інша - пожертвована Об'єднаними Арабськими Еміратами. Запасів 

продовольства від Червоного Хреста вистачить на місяць. 

На початку російського вторгнення ЄС виділив владі в Софії майже 100 

млн євро на покриття витрат, пов'язаних із кризою біженців. 

"Така продовольча допомога була надана Червоним Хрестом. Однак 

питання у тому, наскільки регулярно це відбуватиметься у майбутньому", - 

зазначила БНР регіональний директор Болгарської асоціації туризму Єлена 

Антонова. 

Нагадаємо, в червні у Болгарії виник скандал через раптове рішення 

болгарського уряду згорнути програму розміщення українських біженців у 

готелях на березі Чорного моря. Це спричинило викликало заклики до 

відставки віцепрем'єрки Калини Константинової. Зрештою уряд відмовився 

від скасування програми. 

У листопаді уряд Болгарії повідомив, що вирішив не переселяти біженців 

з України з готелів на державні бази ще чотири місяці. 

 

*** 

 

02.12.2022 

Європейська Правда 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/2/7151748/ 

Банк Ради Європи збільшив капітал для допомоги у зв’язку з війною в 

Україні 

Уряди країн-акціонерів Банку розвитку Ради Європи погодилися 

збільшити його капітал, оскільки він збільшує кредитування, щоб допомогти 

членам впоратися з кризою, створеною війною в Україні. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters. 

Багатосторонній кредитор, що базується в Парижі, був заснований в 1956 

році для допомоги у фінансуванні переселення біженців і переміщених осіб 

після Другої світової війни. 

Маючи 30 мільярдів євро активів, він надає кредити урядам країн-членів 

для фінансування соціальних інвестицій, таких як школи, лікарні та державне 

житло. 

Приділяючи особливу увагу допомозі своїм 42 країнам-членам впоратися 

з потоками мігрантів, банк вже надав цього року 1,3 мільярда євро кредитів, 

щоб допомогти країнам-сусідам України впоратися з припливом біженців 

через війну. 
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"Це майже третина нашого обсягу кредитування на 2022 рік, що свідчить 

про здатність банку швидко реагувати на надзвичайні ситуації", - сказав голова 

банку Карло Монтічеллі. 

Збільшення капіталу було необхідним для підтримання кредитування 

основної діяльності протягом наступних років, а також в очікуванні нових 

проєктів в Україні після завершення переговорів щодо її членства в банку, які 

наразі перебувають на стадії завершення. 

Тому уряди акціонерів погодилися збільшити капітальну базу банку на 

4,25 мільярда євро, включаючи 1,2 мільярда євро додаткового капіталу. 

Члени-засновники - Франція, Німеччина та Італія - є найбільшими 

акціонерами банку, які разом володіють 51% акцій. 

 

*** 

 

02.12.2022 

Європейська Правда 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/2/7151787/ 

Українські біженці в Шотландії продовжать жити на круїзному 

лайнері до червня 2023-го 

Шотландський круїзний лайнер MS Victoria продовжить розміщувати в 

себе українських біженців щонайменше до червня 2023 року – ймовірною 

причиною є відсутність більш постійного помешкання. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media. 

У п'ятницю влада Шотландії підтвердила, що MS Victoria, 

пришвартований у порту Лейт у шотландській столиці Единбурзі, продовжить 

надавати "безпечне житло для переміщених осіб" ще п’ять місяців із 

можливістю продовження. 

Хоча офіційної причини такого кроку не назвали, лідер шотландських 

ліберал-демократів Алекс Коул-Гамільтон звинуватив шотландський уряд у 

непідготовленості до прибуття людей, які тікають від війни в Україні. 

"Я розмовляв з гуманітарними працівниками, які працюють у Львові, які 

шукають для українських біженців, що тікають до Шотландії, домівки й шляхи 

виїзду, і вони описали шотландський уряд як принизливо непідготовлений", – 

сказав він. 

"Він (уряд) хотів похвали за те, що відкрив кордони (для біженців), але не 

зробив жодної попередньої роботи. Я не думаю, що коли українці тікали від 

неймовірних звірств з боку росіян, вони мріяли про вкрай переповнений 

пасажирський корабель", – додав політик. 

Водночас шотландський міністр у справах біженців з України Ніл Грей 

заявив, що українські біженці, розміщені на MS Victoria, не скаржилися на 

умови проживання, й описав його як "безпечне середовище, що створило 

потужне почуття спільності". 

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Шотландії 

запровадив спонсорську схему, яка передбачає виплати шотландцям, які 
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погодяться прийняти в себе українських біженців. Шотландія зобов’язалася 

прийняти 3000 біженців з України, але це число перевищило 15 тисяч. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/na-kruyiznomu-laineri-u-sotlandskomu-glazgo-

zakincuyutsya-miscya-dlya-ukrayinskix-bizenciv-2598 

На круїзному лайнері у шотландському Глазго закінчуються місця для 

українських біженців 

На даний час на його борту знаходяться близько 1120 осіб. 

На круїзному лайнері у шотландському Глазго закінчуються місця для 

українських біженців 

На круїзному лайнері MS Ambition, який пришвартований у 

шотландському Глазго та на якому розміщені українські біженці, 

закінчуються місця. В даний час на його борту знаходяться близько 1120 

людей, пише glasgowtimes.co.uk. 

Уряд Шотландії раніше зафрахтував колишній круїзний лайнер для 

тимчасового розміщення людей, які рятуються від російського вторгнення. 

Планувалося, що згодом для українців знайдуть довгострокове житло. 

Цифри про кількість українців на лайнері стали відомі, коли головний 

суперінтендант місцевої поліції Марк Сазерленд представив квартальний звіт 

поліції Великого Глазго за період з липня по вересень на зустрічі Safe Glasgow 

Partnership минулого тижня. 

За його словами, співробітники поліції надають біженцям усіляку 

підтримку. 

Наголошується, що люди, які живуть на MS Ambition, мають доступ до 

ресторанів, магазинів, дитячих ігрових майданчиків та інших об'єктів. 

Усього на лайнері 714 кают. Корабель прибув до Шотландії у вересні, 

приєднавшись до іншого судна, MS Victoria, яке є тимчасовим будинком для 

українців в Единбурзі. 

«MS Ambition, що пришвартований у доці King George V Dock, може 

вмістити до 1400 осіб. На даний момент на борту перебуває близько 1120 

осіб», - зазначили у поліції. 

 

*** 

 

02.12.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/bizenci-z-ukrayini-yaki-zivut-na-laineri-v-

sotlandiyi-poskarzilisya-na-nezrucnosti-2658 

Біженці з України, які живуть на лайнері в Шотландії, поскаржилися 

на незручності 
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Українці не можуть відчинити вікна в каютах через запах від 

розташованого поруч сміттєзвалища. 

Біженці з України повідомили про незручності, пов'язані з проживанням 

на круїзному лайнері Ambition, зафрахтованому урядом Шотландії для їхнього 

розміщення. 

Українці розповіли журналістам видання Observer, що багато хто з них 

страждав від кашлю та розладу шлунка. Так, киянин, який живе на лайнері 

близько трьох тижнів, повідомив, що чув про такі випадки, при цьому 

інтерв'ю, як пише газета, перервав охоронець, який попросив журналіста 

залишити судно. 

Зазначається, що стан біженців викликає тривогу на фоні повідомлень про 

карантин, викликаний випадком скарлатини. Так, один чоловік повідомив, що 

на початку листопада він та його син провели тиждень у каюті після виявлення 

у дитини бактеріальної інфекції. За його словами, йому відомо ще про один 

подібний випадок. При цьому жодних офіційних оголошень про карантин не 

було. 

Також українці поскаржилися, що не можуть відкривати вікна в каютах 

через запах від сміттєзвалища, що розташоване поруч. Також вони стикаються 

з труднощами під час відправлення дітей до школи. У листопаді багатьом 

учням довелося добиратися до навчального закладу пішки, оскільки у бюджеті 

немає коштів на шкільні автобуси. 

Мешканцям судна заборонено сходити з нього на територію доку, бо це 

зона обмеженого доступу та пересуватися нею небезпечно через рух 

спецтехніки. Щоб залишити своє житло, українцям потрібно сідати на 

спеціальні автобуси, які їх довозять або до в'їзду в порт, або до найближчого 

торгового центру. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-polshha-firma-zarobila-milioni-na-bizencyax-

z-ukrayini-2590 

У Польща фірма заробила мільйони на біженцях з України 

Аферисти вдвічі завищували кількість українців, розміщених у 

варшавському центрі Expo. Однак і після викриття державні гроші 

продовжують текти до них. 

Журналісти програми "Держава в державі" ("Państwo w Panstwie") 

телеканалу Polsat напали на слід організованої групи, яка незаконно заробляє 

на українських біженцях. Коли воєвода виявив, що вони вдвічі завищують 

кількість біженців, розміщених у варшавському виставковому центрі Expo, він 

припинив співпрацю з ними. Проте, як виявилось, державні гроші 

продовжують текти до них широким потоком. 



52 
 

У червні у ЗМІ пройшла інформація про припинення фінансування 

Мазовецьким воєводою одного з найбільших польських центрів допомоги 

біженцям з України, розташованого у будівлі GlobalExpo на вулиці 

Модлинській. 

Офіційною причиною стали порушення, виявлені чиновниками 

воєводського управління під час двох перевірок, проведених якраз у червні. 

Йшлося, зокрема, про завищення вдвічі кількості ліжок для біженців. У ході 

перевірок замість двох тисяч біженців було виявлено трохи більше тисячі. 

"Сім'я Б. вигадала черговий спосіб заробити гроші. Вона вирішила 

скористатися щедрістю польської держави. Планувалося за допомогою цієї 

нерухомості вимагати гроші з державного та місцевого бюджетів, розміщуючи 

біженців з України та отримуючи на них субсидії, – каже юрист, голова 

правління фірми зі стягнення боргів Марцін Гінель. 

Щоправда, після перевірки сімейство скоректувало свої звіти та отримало 

виплати, виходячи з фактичної кількості біженців, проте, якою була ситуація 

у березні, квітні та травні, коли перевірки не проводилися, невідомо. Вигоду 

нескладно підрахувати: з огляду на те, що спочатку за ніч перебування однієї 

людини виплачувалося майже 100 злотих, а потім приблизно 50 злотих, дохід 

може становити мільйони злотих. 

Крім того, з'ясувалося, що це сімейна фірма, яка підписала договір із 

воєводою, не має права розпоряджатися нерухомістю, в якій було організовано 

допомогу біженцям. Будівля насправді належить іншій компанії, 

заборгованість якої перед десятками організацій, зокрема державних, сягає 

130 мільйонів злотих. 

З інформації, що потрапила у розпорядження репортера "Держави в 

державі" Агнешки Залевської, випливає, що після завершення співпраці з 

воєводою державні гроші все одно продовжують широким потоком надходити 

компанії, яка управляє об'єктом. Як виявилось, вона подала заявку на 

фінансування адміністрації варшавського району Бялоленка. З червня (коли 

було розірвано договір із воєводою) до кінця жовтня Білолінський район 

виплатив компанії понад 2 мільйони злотих. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-deyakix-mistax-polshhi-ukrayinci-xotili-b-

zalisitisya-nazavzdi-2593 

У деяких містах Польщі українці хотіли б залишитися назавжди 

Катовіце, Бидгощ і Білосток. Більшість українців, які не планують 

повертатися в свою країну, сказали, що хочуть залишитися в цих містах.  

Відділ статистики Польського національного банку запитали українців у 

найбільших містах Польщі, чи хочуть вони повернутися на батьківщину, а 

якщо ні, то в якому місті хотіли б оселитися. 
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Катовіце, Бидгощ і Білосток. Більшість українців, які не планують 

повертатися в свою країну, сказали, що хочуть залишитися в цих містах. 

Автори дослідження зазначають, що українці хочуть залишатися там, де є 

низький рівень безробіття, розвинені промисловість і сфера послуг, пише 

ukrayina.pl. 

Так, у звіті йдеться про те, що серед біженців з України, які хотіли б 

залишитися в Польщі назавжди, аж 26% хотів би продовжити жити в Катовіце. 

Кожен четвертий планує залишитися в Бидгощі, а кожен п’ятий — у Білостоці. 

Найменше українців планують оселитися на постійне проживання в 

Любліні (7%), Варшаві (12%) та Кельце (13%). 

 

*** 

 

28.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-jevropi-cekayut-sotni-tisyac-ukrayinskix-

bizenciv-cijeyi-zimi-2594 

У Європі чекають сотні тисяч українських біженців цієї зими 

У українців вибір між замерзнути та виїхати. 

Європа має бути готова прийняти цієї зими сотні тисяч українських 

біженців, заявив голова Норвезької ради у справах біженців (NRC) в інтерв'ю 

Euronews. 

"Насправді це вибір між замерзнути або виїхати", - сказав Ян Егеланн, 

генеральний секретар NRC. «Тому дуже багато людей залишать свої 

будинки». 

"Європа має бути готова до сотень тисяч нових біженців цієї зими - від 

Норвегії на півночі до південних європейських країн", - заявив він. 

Егелан описав як жахливу ситуацію у мирних жителів в Україні, яка ще 

посилилася через руйнівні атаки Росії на цивільну інфраструктуру, 

відключення електрики та водопостачання. 

"Ми беремо участь у гонці з часом", - сказав він. «Дуже багато жителів у 

прифронтових зонах в останні місяці практично не отримували допомоги». 

«Я подорожував усім півднем і сходом України ... і в кожному місті, куди 

ви їдете, темно, і люди мерзнуть». 

Гуманітарні організації, такі як NRC, Червоний Хрест та УВКБ ООН, 

щосили намагалися надати допомогу мирному населенню, яке опинилося в 

зоні бойових дій. Вони роздавали гроші, одяг, їжу та інші предмети першої 

необхідності. Однак, за словами Егелана, «мільйони людей практично не 

отримали допомоги». 

Однією з причин цього, як він пояснив Euronews, було те, що гуманітарні 

організації не могли потрапити на лінію фронту та у райони, контрольовані 

Росією. 

Нещодавно побувавши на передовій під Запоріжжям, Егелан розповів, як 

він зустрічав людей, деяким з яких був 91 рік, які залишалися в частково 
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зруйнованих будинках протягом останніх кількох місяців, але здалися перед 

сильним холодом і поїхали. 

Для Егелана одним із того, що відрізняє війну в Україні порівняно з 

іншими війнами, стала кількість людей похилого віку та інвалідів у зонах 

конфлікту. 

«Багато тих, хто ще не втік із зон бойових дій на сході та півдні, — це 

люди похилого віку, які не можуть або не хочуть залишити землю своїх 

предків, могили своїх батьків», — сказав він Euronews. "Вони замерзли і 

втомилися". 

«Вони сподіваються… на відновлення електрики, газу, тепла. Але якщо 

росіяни продовжать бомбардувати тут всю громадську інфраструктуру, то 

опалення цієї зими вони не матимуть», - продовжив він. 

«Багато хто може замерзнути у своїх будинках. Дехто прикутий до ліжка, 

вони не можуть нікуди піти». 

 

*** 

 

28.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/v-avstriyi-ukrayinskix-bizenciv-rozmistyat-u-

poroznii-budivli-likarni-2595 

В Австрії українських біженців розмістять у порожній будівлі лікарні 

Частину будівлі буде надано соціальним службам до кінця 2023 року. 

Південне крило державної лікарні в місті Халль в Австрії, у федеральній 

землі Тіроль, яке нині порожнє, з грудня використовуватиметься для 

розміщення біженців з України. 

Крило відокремлено від решти лікарні, і потрапити до нього можна лише 

через окремий вхід. Цю частину будівлі буде надано соціальним службам до 

кінця 2023 року, пишуть місцеві ЗМІ. 

У договорі оренди зазначено, що тут можуть бути розміщені лише 

біженці з України. Причина цього в тому, що державна лікарня підтримує 

військових біженців, але хоче у довгостроковій перспективі знову поєднати 

південне крило з головною будівлею та використати його для медичних цілей. 

Тому від початку передбачається, що розміщення українських біженців буде 

тимчасовим і що жодного постійного житла для біженців створено тут не буде. 

Передбачається, що війна в Україні може бути завершена протягом 

наступного року і що розміщені тут українці зможуть повернутися на 

батьківщину. 

 

*** 
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29.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/zavdannya-znyati-zitlo-peretvoryujetsya-na-

spravznyu-problemu-dlya-ukrayinciv-u-kanadi-2606 

Завдання зняти житло перетворюється на справжню проблему для 

українців у Канаді 

Ріелтор радить новоприбулим звертатися за допомогою до будь-кого з 

української громади. 

Українські сім'ї, що втекли від війни до Канади, стикаються зі значними 

труднощами після прибуття в провінцію Онтаріо, пише cbc.ca. 

До місцевого міста Лондона щотижня прибуває до 20 людей, які 

рятуються від вторгнення. 

Як розповіла виданню Наталія Муляр — рієлтор, яка допомагає людям, 

які прибувають до міста, найбільшою проблемою для таких сімей є відсутність 

доступного орендного житла. Складний місцевий ринок оренди у поєднанні з 

рештою - від мовного бар'єру до відсутності роботи та кредитної історії, 

створюють реальні перешкоди для сімей, що втекли від війни. 

«Багато тих, хто сюди приїжджає, — це жінки з дітьми, вони не володіють 

мовою і їм нікуди йти», — сказав Муляр, яка іммігрувала до Канади з України 

2014 року. 

Муляр нещодавно розмістила попередження у групі Facebook для 

українців. Йшлося про сім'ю, яка уклала усну угоду з домовласником про 

оренду, але пізніше, після покупки меблів, дізналася, що домовласник 

передумав. Письмового договору вони не мали. 

"Людей, які шукають тут житло, набагато більше, ніж людей, які могли б 

допомогти", - сказав Муляр. «Орендатори не знали, які документи вимагати, 

вони не знали, що запитувати або чекати на нашому ринку оренди. Це створює 

багато проблем». 

Ріелтор радить новоприбулим звертатися за допомогою до будь-кого з 

української громади. 

Уряд Канади зробив кроки, щоб полегшити українцям пошук притулку, 

наприклад, прискорив оформлення робочих віз. Однак Муляр сказав, що 

Оттава має піти далі та створити програми стимулювання для орендодавців. 

"Їм потрібна допомога з орендною платою за перший місяць, доглядом за 

дітьми і так далі", - сказала вона. «Потрібно допомогти орендодавцям 

прийняти українців». 

Водночас, пише видання, є й домовласники, які намагаються допомогти 

біженцям. У деяких випадках орендодавці пропонують кілька місяців 

безкоштовної оренди та готові були відмовитися від вимог щодо наявності 

рекомендацій та кредитної історії. 

 

*** 
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29.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-cexiyi-ukrayinskim-skolyaram-zroblyat-

poslablennya-pid-cas-skladannya-ispitu-na-atestat-zrilosti-2618 

У Чехії українським школярам зроблять послаблення під час 

складання іспиту на атестат зрілості 

В українців буде більше часу під час складання іспиту. 

Українські біженці, які закінчать навчання в середніх навчальних 

закладах Чеської Республіки в 2023 році, матимуть більше часу при складанні 

письмового іспиту. 

Підготовка до усного іспиту також буде тривалішою. Про це у вівторок, 

29 листопада, повідомило чеське інформагентство ЧТК. 

Нагадаємо, що на початок навчального року 51 тисяча українських учнів 

записалися до початкових шкіл Чехії, 10 тисяч до дитячих садків та 4 500 до 

середніх шкіл. Загалом йдеться про більш ніж 66 тисяч учнів. 

 

*** 

 

30.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-niderlandax-zaproponuvali-zrivnyati-

ukrayinciv-ta-insix-migrantiv-2635 

У Нідерландах запропонували зрівняти українців та інших мігрантів 

За прогнозами, до кінця 2023 року до Нідерландів переїде 200 000 осіб. 

Прийом українських біженців та мігрантів з інших країн у Нідерландах 

має бути одноманітним, заявив голова голландської Ради безпеки, мер 

Неймегена Хуберт Брюлс, повідомило 29 листопада видання NL Times. 

За словами чиновника, наразі існує два потоки мігрантів до Нідерландів, 

з яких біженці з України мають переваги. Поділ цих потоків неприйнятний, 

оскільки кількість мігрантів продовжує зростати. За прогнозами, до кінця 2023 

року до Нідерландів переїде 200 000 осіб, зазначив Брюлс. 

Зазначається, що нині Нідерланди щотижня приймають близько 700 

біженців з України. За європейськими правилами вони можуть вільно 

подорожувати Європою. Вони отримують допомогу на проживання, місце для 

проживання та можуть відразу приступити до роботи. 

Брюлс зазначив, що це викликає дедалі більше розбіжностей, оскільки 

іншим мігрантам доводиться в'їжджати до Нідерландів через реєстраційний 

центр у Тер-Апелі і проходити набагато більший шлях, перш ніж вони зможуть 

отримати доступ до будь-чтого з того, що є у українських біженців. 

 

*** 
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30.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/yak-znaiti-zitlo-v-rumuniyi-bizencyam-z-

ukrayini-2636 

Як знайти житло в Румунії біженцям з України 

Румунія приймає українських біженців та продовжує надавати 

безкоштовне житло та допомогу. 

Як знайти житло в Румунії біженцям з України 

Румунія гостинно приймає українських біженців і продовжує надавати 

безкоштовне житло та допомогу, нагадує РБК-Україна. 

Як поїхати до Румунії автобусом 

Українцям, які планують знайти тимчасовий притулок у Румунії, 

пропонують евакуаційні автобусні рейси. Такі пропозиції можна побачити і 

від транспортних компаній, і туристичних агентств. 

Платити доведеться лише за проїзд в автобусі у супроводі гіда – 

приблизно 100 євро. 

Виїзди у грудні пропонують із Києва, Житомира, Вінниці, 

Хмельницького, Чернівців, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, 

Кропивницького, Одеси та Умані. 

З якими документами можна їхати до Румунії 

Правилами виїзду з України за кордон передбачено, щоб громадяни мали 

закордонний паспорт. Винятки зараз роблять для людей, які евакуюються із 

зони активних бойових дій. Діти можуть виїжджати за свідоцтвами про 

народження. 

Румунська сторона приймає будь-які документи, що засвідчують 

українське громадянство. 

За останньою інформацією волонтерів, при перетині кордону без 

біометричного паспорта можуть виникнути труднощі. Діти повинні мати свій 

паспорт або бути вписані до паспорта одного з батьків. Якщо дитина їде у 

супроводі родичів без батьків – потрібна довіреність. 

Наразі громадяни третіх країн з України приймаються лише для транзиту. 

Після прибуття на прикордонний пункт вони отримають румунську транзитну 

візу на строк до 90 днів. 

При приїзді до Румунії з іншої країни літаком під час посадки можуть 

попросити біометричний паспорт. 

Як отримати статус тимчасового захисту та виплати 

Після прибуття до Румунії українцям надається статус тимчасового 

захисту. При цьому видають паперовий дозвіл на проживання та персональний 

цифровий код. Отримати посвідку на проживання можуть українці, які 

прибули після 24 лютого. Термін дії статусу – 4 березня 2023 року з 

продовженням двічі по 6 місяців. 

Тимчасовий захист можна запросити в пункті перетину кордону Румунії, 

в тому числі – в транзитній зоні. Також після в'їзду можна звернутися до 
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Імміграційного офісу або Регіонального центру з питань процедур та 

розміщення шукачів притулку в окрузі за місцем знаходження. 

Статус тимчасового захисту дає право на доступ до житла, освіти та 

працевлаштування та на соціальну і медичну допомогу. 

Також можна перебувати в країні до 90 днів протягом 180 днів за 

безвізовим режимом. 

Румунія не надає українцям соціальні виплати від держави, але можна 

отримати допомогу від міжнародних організацій: УВКБ ООН, Червоний 

Хрест, ЮНІСЕФ. Сума допомоги на перші потреби – приблизно 110 євро на 

кожного члена сім'ї протягом 3 місяців. 

Де шукати безкоштовне житло у Румунії 

Українські біженці мають зареєструвати своє перебування у місцевих 

органах влади упродовж 3 днів після прибуття. Можна вибрати проживання в 

центрі для біженців або в приватному житлі. 

Безкоштовне розміщення українців можливе у центрах для біженців, які 

розташовані у Тіміші, Марамуреші, Сучаві, Джурджі, Тульчі та Бухаресті. 

Таке розміщення доступне для жінок із дітьми. У таборах надають харчування, 

одяг, засоби особистої гігієни. 

Самостійно шукати житло можна на платформі unacoperis.ro. Там можна 

знайти пропозиції безкоштовного поселення за програмою "50 на 20". 

У рамках державної програми люди, які приймають українських 

біженців, отримують щомісячну грошову компенсацію з бюджету: 

 житло - 50 лей (10 євро) за особу на добу; 

 харчування - 20 лей (4 євро) на особу на добу. 

При цьому для юридичних осіб (готелі) сума компенсації складає 100 леїв 

на добу за одну особу. Таким чином, при розміщенні матері з дитиною готель 

отримає фінансування 40 євро на добу. 

 

*** 

 

30.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/ukrayinski-bizenci-vse-castise-stayut-zertvami-

torgivli-lyudmi-ta-seksualnoyi-ekspluataciyi-2637 

Українські біженці все частіше стають жертвами торгівлі людьми 

та сексуальної експлуатації 

З початку нападу РФ випадки зґвалтування біженок із України в Європі 

почастішали на 260%. 

У Євросоюзі не на жарт стурбовані зростанням торгівлі біженцями з 

України та їх сексуальної експлуатації, пише оглядач видання Euractiv Клара 

Бауер-Бабеф. 

За її словами, останнім часом зросла торгівля людьми, сексуальне та 

трудове рабство щодо тих, хто втік від війни в Україні. Про це говорять 
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юристи, громадянські активісти, а також різноманітні некомерційні 

організації. 

Оглядач також навела слова юриста та голови комітету з прав жінок 

Роберта Бедрона. Він зазначив, що тисячі українських біженців, здебільшого 

жінки, стали жертвами злочинців, які торгують людьми, причому кількість 

постраждалих регулярно зростає. 

Більшість українських біженців – жінки, які у зв'язку з фінансовими 

труднощами та фізичною незахищеністю можуть бути втягнуті у сферу 

проституції чи порнографії, попередила заступник директора організації ООН 

Women Europe Джоанна Бішоп. 

Її слова підтверджують дані, наведені представником ОБСЄ Валіяном 

Річі. За його словами, з початку нападу РФ випадки зґвалтування біженок із 

України в Європі почастішали на 260%. 

Клара Бауер-Бабеф навела статистику щодо Європи: українці ще до 

початку війни часто ставали жертвами работоргівців. До 2018 року, за даними 

Управління ООН з наркотиків та злочинності, українці «продавалися» майже 

у 30 держав. 

 

*** 

 

02.12.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/ukrayinci-zmozut-bezkostovno-poyixati-

potyagom-do-nimeccini-2670 

Українці можуть безкоштовно поїхати потягом до Німеччини 

Поїзд сполученням Перемишль (Польща) – Ганновер Messe/Laatzen 

(Німеччина) курсуватиме протягом грудня. 

Українці можуть безкоштовно поїхати потягом до Німеччини 

Українські біженці, які прямуватимуть в Німеччину, в грудні можуть 

доїхати залізницею безкоштовно. Спеціальний потяг курсуватиме з 

Перемишля до Гановера. 

Поїзд сполученням Перемишль (Польща) – Ганновер Messe/Laatzen 

(Німеччина) курсуватиме протягом місяця.  

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Пшемисль — Ганновер Мессе 

гуманітарний поїзд". 

Квитки на поїзд Перемишль — Ганновер пасажирам не будуть потрібні. 

Також немає потреби проходити реєстрацію. Для того, щоб проїхати цим 

поїздом, необхідно бути в потрібний час на пероні, або звернутися до 

працівників Червоного хреста або до волонтерів за додатковою інформацією. 

Зверніть увагу, що посадка пасажирів діє з пріоритетом: спочатку люди з 

браслетами від Польського Червоного Хреста, потім сім’ї з дітьми, люди 

похилого віку та люди з інвалідністю, а потім усі інші. 
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У разі, якщо на всіх пасажирів не вистачить місць, людей поселять у 

гуманітарний центр у Перемишлі та видадуть браслет, який гарантує їм місце 

у наступному поїзді. 

Безкоштовні поїзди курсуватимуть через день, починаючи з 1 грудня. 

До Ганновера поїзд зазвичай прибуває між 14:30 та 16:00. До 16.12.2022 

через несправності на залізничних коліях прибуття зазвичай затримується ще 

на кілька годин. Тому час прибуття о 18.00-19.00. 

 
*** 

 

02.12.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-ukrayinskix-bizenciv-u-polshhi-zabirayut-

pilgi-2661 

У українських біженців у Польщі забирають пільги 

У багатьох випадках виплати скасовують на прохання самих українців. 

Понад 110 тисячам українських біженців, які виїхали до Польщі після 

початку повномасштабної війни з Росією, вже не виплачують допомогу. У 

багатьох випадках виплати скасовують на прохання самих українців, пише 

ukrayina.pl. 

Відповідно до законодавства ЄС, біженці з України отримують у Польщі 

грошову допомогу "Родина 500 плюс" та "Добрий старт". Ці виплати 

припиняються, якщо людина виїжджає з країни — повертається додому чи 

прямує в іншу державу, 

Речник ZUS Павел Жебровський зазначив, що багато українців 

вирішують залишити Польщу, тому ZUS у співпраці з Прикордонною 
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службою зберігає за собою право на утримання соціальних виплат. Після 

перевірки їх відновлюють або ні, якщо людина виїхала з країни на тривалий 

термін. У багатьох випадках українці самі звертаються до ZUS з проханням 

зупинити виплати. 

 

"Варто підкреслити один факт, що самі українці також повідомляють в 

ZUS про те, що виїжджають з Польщі і не хочуть отримувати пільги. Можна 

сказати, що українські громадяни підходять до цього питання дуже чесно", – 

зазначив Павел Жебровський. 

Однак поляки фіксують і випадки порушень з боку українських біженців. 

З цієї причини уряд ухвалив поправку до закону про допомогу громадянам 

України, яка зробить систему жорсткішою, щоб не було сумнівів, що пільги 

отримують ті, хто має на них право. 

Підготовлений Міністерством внутрішніх справ і адміністрації проект 

чергових змін до Закону про допомогу громадянам України, який у вівторок 

розглянув уряд, має уточнити та доповнити чинні нормативно-правові акти. 

Мета – регулювати питання, пов'язані з наданням допомоги біженцям у місцях 

колективного розміщення, організованих державними органами. 

Згідно з пропозицією, з 1 березня 2023 року біженці, які перебуватимуть 

у Польщі понад 120 днів, повинні будуть покривати 50% своїх витрат. А з 1 

травня 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі 180 днів, 

охоплюватимуть 75% витрат, але не більше 60 злотих з особи на день. 

Цей обов’язок не поширюватиметься на людей з інвалідністю, дітей, осіб 

пенсійного віку, вагітних жінок, осіб, які виховують дитину віком до 12 

місяців, опікунів щонайменше трьох дітей, а також осіб, які перебувають у 

складному становищі, що не дозволяє їм здійснювати внески. Ситуацію має 

оцінити воєвода або суб’єкт, який надає допомогу. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/326720-produktovi-nabori-grosi-ta-oplata-likuvanna-

aku-dopomogu-dla-pereselenciv-nadaut-organizacii-u-cernivcah-ta-oblasti/ 

Продуктові набори, гроші та оплата лікування: яку допомогу для 

переселенців надають організації у Чернівцях та області 

Люди, які евакуювались до Чернівців з інших регіонів, можуть безплатно 

отримати гуманітарну допомогу від міжнародних та українських благодійних 

організацій. Вони роздають продуктові набори, гроші та іншу допомогу. 

Благодійний фонд "Карітас Чернівці" надає допомогу переселенцям тричі 

впродовж трьох місяців, допоки люди соціалізуються. Вимушеним 

переселенцям видають їжу та засоби гігієни. Для дітей до 4 років наразі дають 

зимові комбінезони. 
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Також організація може оплатити ліки чи курс лікування вразливим 

категоріям. Аби отримати допомогу, потрібно прийти з паспортом та довідкою 

про статус ВПО, після реєстрації переселенцю випишуть талон з датою та 

годиною. Також в організації надають юридичну допомогу. 

Від початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд роздав 

приблизно 25 тисяч продуктових наборів. Допомогу надають і для 

переселенців у громадах. З нового року фонд планує зменшити обсяги 

гуманітарної допомоги. Проте планують надавати мікрогранти на бізнес, 

розвиток, адвокацію та супровід. Про це в коментарі Суспільному сказала 

менеджерка проєкту "Реагування на надзвичайні ситуації" фонду "Карітас 

Чернівці". 

Французька гуманітарна організація ACTED надає грошову допомогу 

вимушеним переселенцям із вразливих категорій. Від початку 

повномасштабної війни організація відкрила перші філії у Львові та 

Чернівцях. Від березня цього року організація допомогла понад 10 тисячам 

переселенцям в області, це майже 70 мільйонів гривень допомоги. 

В організації надають кожному з членів родини 6 660 гривень одним 

платежем, каже менеджерка проєкту "Cash" організації ACTED Ірина Петліна. 

Аби отримати таку допомогу, потрібно заповнити анкету. 

Подаватись можуть: 

 батьки-одинаки з дітьми, 

 одинокі люди похилого віку, 

 родини з вагітними жінками та жінками, які годують, 

 люди, які потребують піклування, 

 родини з 3 дітьми і більше, 

 родини з людьми, які мають інвалідність (1, 2 групи), 

 важкохворі люди та родини, які через бойові дії повністю або 

частково втратили житло. 

Допомогу можуть отримати люди з регіонів, де відбувалися бойові дії. Це 

Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Миколаївська, 

Херсонська та Запорізька області. 

Зареєструватись можна за телефоном гарячої лінії 0 800 33 69 36. Також 

свої дані можна надати в адміністрацію громади, яка надішле їх організації. За 

змоги працівники ACTED можуть приїхати у громаду та зареєструвати 

переселенців самостійно. 

Коли допомогу від організації погоджують, гроші нараховують на картку 

Ощадбанку. Також виплату можна забрати у відділеннях Ощадбанку та 

Укрпошти чи за потреби отримати адресний переказ поштарем. 

Міськрада Чернівців припинила видавати продуктові набори для 

переселенців через відсутність фінансування. Але продовжують надавати 

набори пільговим категоріям ВПО, каже директорка міського департаменту 

соцполітики Наталія Фрунзе. 

За її словами, у місті працюють понад 30 міжнародних та українських 

благодійних організацій, де переселенці можуть отримати допомогу. 
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*** 

 

28.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/326458-u-dnipri-ta-oblasti-diut-ekstreni-vimknenna-

svitla-2/ 

У Кривому Розі за тиждень офіційно зареєстрували понад 1 200 

переселенців 

За тиждень, що минув, з 20 по 27 листопада, у Кривому Розі офіційно 

зареєстрували ще понад 1 200 переселенців. Про це у своєму телеграмі 

повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. 

За повідомленням, до Кривого Рогу продовжують щоденно прибувати 

переселенці з деокупованих територій Херсонської області. 

Наразі в Кривому Розі понад 68 тисяч офіційно зареєстрованих, а реально 

— понад 75 тисяч вимушених переселенців, зазначив він. 

Що відомо 

Станом на 4 листопада на Дніпропетровщині проживало майже 364 тисячі 

переселенців. З них 146,6 тисячі оселилися в Дніпрі, 64 тисячі – у Кривому 

Розі. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/326712-minulogo-tizna-z-timcasovo-okupovanoi-

teritorii-na-zaporizzi-viihali-mens-ak-500-ludej-golova-ova/ 

Минулого тижня з тимчасово окупованої території на Запоріжжі 

виїхали менш як 500 людей – голова ОВА 

Протягом минулого тижня з окупованої частини Запорізької області на 

підконтрольну Україні територію змогли евакуюватися 438 людей, із них 67 – 

діти. 

Про це 28 листопада повідомив голова Запорізької ОВА в етері 

телепроєкту “Media Center Ukraine” Олександр Старух. 

"Не так багато, як раніше: за минулу добу – 29 осіб, із них дві дитини. А 

за тиждень – загалом 438 осіб, з них 67 дітей. Раніше у нас на день було по 

півтори тисячі", – сказав Старух. 

Тим часом, у зв'язку з обстрілами було організовано виїзд мирних жителів 

із Вільнянська. Загалом із Запоріжжя щоденно виїжджають до 800 людей: 

"Щодня організовано здійснюється евакуація 700-800 осіб із 

неокупованої території на захід України, в центр, тобто в безпечніші регіони. 

Також до Європи люди виїжджають", – розповів голова ОВА. 

 

*** 
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29.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/327546-blagodijniki-z-velikoi-britanii-peredali-

gumanitarni-nabori-dla-ziteliv-mikolaivsini/ 

Благодійники з Великої Британії передали гуманітарні набори для 

жителів Миколаївщини 

Благодійники з Великої Британії передали 240 коробок з продуктами для 

жителів Миколаєва та області. Допомогу роздають внутрішньо переміщеним 

особам, людям пільгових категорій та соціально незахищеним верствам 

населення. 

Про це кореспондентам Суспільного розповіла волонтерка благодійного 

фонду "Heroes Ukraine" Анна Василенко. 

Це не перша співпраця з британськими благодійниками, говорить 

волонтерка. 

"Менш як тиждень тому миколаївським волонтерам передали ковдри та 

павербанки, їх розподілили серед людей, які втратили житло. Зараз привезли 

продукти. Від заявки на отримання вантажу до того, як він опинився на складі 

у Миколаєві минуло чотири дні", — каже Анна Василенко. 

Для отримання допомоги люди попередньо зареєструвалися для 

отримання цієї допомоги. 

"У цих продуктових наборах вага близько 17 кілограмів, тут є гречка, рис, 

макаронні вироби, олія та інші продукти, які можуть знадобитися та будуть 

корисні людям", — розповідає Анна Василенко. 

Тетяна у серпні виїхала з окупованого Херсона з матір’ю та дитиною. 

"Я переселенка з Херсона. Як я не хотіла там бути, щоб дитину не забрали, 

а мене не відправили до божевільні, я вирішила звідти виїхати", — каже 

переселенка Тетяна. 

В’ячеслав прийшов з візком. Чоловік говорить, так зручніше та легше 

довезти коробку додому. 

"Це дуже добре, тому що в такий час без роботи й без нічого. І грошей 

немає. А сплачувати за комуналку треба. Цього надовго вистачить. Місяці на 

два. А може й більше", — каже В’ячеслав. 

Частину з цієї партії гуманітарної допомоги планують відвезти до 

нещодавно деокупованих громад. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/327834-reestracia-vpo-kudi-zvertatisa-v-mikolaevi/ 

Реєстрація ВПО. Куди звертатися в Миколаєві 

У Миколаєві реєстрація та видача довідок внутрішньо перемішеним 

особам станом на 29 листопада відбувається в управліннях соціальних виплат 

і компенсацій. 
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Про це кореспондентам Суспільного розповів директор Департаменту 

праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій 

Василенко. 

Управління соціальних виплат і компенсацій працюють з 08:00 до 16:00 

години у будні. Охочих приймають у порядку живої черги. 

 Заводський район: вул. Морехідна, 9. 

 Інгульський район: вул. Миколаївська, 26. 

 Корабельний район: вул. Новобудівна, 1. 

 Центральний район: вул. Декабристів, 25. 

Які документи потрібні для оформлення довідок і виплат: 

 документ, що засвідчує особу, підтверджує громадянство України 

 документ, що засвідчує особу і підтверджує її спеціальний статус 

 індивідуальний податковий номер 

 свідоцтво про народження дитини. 

"Для оформлення виплат також надають номер банківського рахунку, на 

який будуть нараховуватися виплати. Нагадаю, допомога від держави на 

проживання становить дві тисячі гривень для дорослих осіб, три тисячі 

гривень для осіб з інвалідністю і дітей", — розповів Сергій Василенко. 

Документи й заяву на виплат можна надати через застосунок "Дія". 

За словами Сергія Василенка, працівники управлінь дивляться, із якого 

регіону прибула людина (відповідно до переліку територіальних громад, 

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

перебувають у тимчасовій окупації, оточенні). Перелік визначений Наказом 

Мінреінтеграції не є фіксованим, на його основі внутрішньо переміщеним 

особам здійснюватимуть виплати. 

"Якщо громада розташована в зоні бойових дій чи окупована, то людина 

отримає довідку ВПО і має право на виплату, якщо цей район не зона бойових 

дій, то, звичайно, не отримає. Перелік цих місцевостей постійно оновлюється, 

періодично змінюється, враховуючи ситуацію на фронті та в державі", — 

зазначив Сергій Василенко. 

Реєстрацію документів в ЦНАПі припинили через кілька причин: по-

перше, туди з таким питанням був незначний потік людей, по-друге, ЦНАПи 

виконували функцію реєстратора документів, адже доступ до бази даних, — 

каже Сергій Василенко, — мають тільки управління соціальних виплат і 

компенсацій. 

Що відомо 

 Внутрішньо переміщені особи перебувають у Миколаєві 

починаючи з 2014 року. Станом на 10 листопада 2022 року в 

Миколаївській області зареєстровано майже 106 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб, із них 27 тисяч – це діти. 83 тисячі людей 

звернулись по допомогу, та отримують її. 

 На території Миколаївської області створені близько 20 місць 

компактного проживання в різних громадах, де перебувають понад 
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15 тисяч людей. Також житло можна знайти через державну 

програму "Прихисток". 

 Внутрішньо переміщеним особам для отримання медичних послуг 

не потрібно переукладати декларацію з сімейним лікарем. Медичне 

обслуговування вони можуть отримати безоплатно. 

 Люди, які втратили паспорти, можуть реєструватися як ВПО і 

подаватися на допомогу від держави на підставі довідки Державної 

служби міграції, коли людина подалася на відновлення паспорта й 

пройшла ідентифікацію. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/327998-u-petrovomu-na-kirovogradsini-sformuvali-

zapas-produktiv-dla-pereselenciv/ 

У Петровому на Кіровоградщині сформували запас продуктів для 

переселенців 

У селищі Петрове Олександрійського району Кіровоградської області за 

гроші громади сформували запаси продуктів для переселенців. Допомогли й 

місцеві сільгоспвиробники. Харчі дають тим, хто переїжджає жити в громаду, 

розповіла Суспільному голова громади Світлана Тилик. 

На території Петрівської селищної ради живуть 1200 переселенців, пів 

тисячі з них – діти. За словами Світлани Тилик, дбають, аби люди, які 

врятувались від обстрілів, не голодували. Продовольчий запас, сказала, 

зберігають у 480 погребах, усе купили за гроші з місцевого бюджету та за 

підтримки сільгоспвиробників: "Витратили більше трьох мільйонів гривень. 

Видаємо харчі не лише переселенцям, надавали й соціально незахищеним 

категоріям населення". 

Харчі переселенцям видають раз на місяць розповіла директорка Центру 

надання соціальних послуг Лілія Лепська: "Місяць розраховується від дати 

звернення. Даємо кілограм борошна, макаронні вироби. За наявності – гречка, 

пшоно, пшенична крупа, ячнева, цукор, сіль та олія. Якщо звертається сім’я, 

такий набір отримує кожен член сім’ї". 

Усіх, хто отримує допомогу, реєструють, сказала заступниця директорки 

Центру Тетяна Сидоренко: "Необхідно мати паспорт, довідку внутрішньо 

переміщеної особи, бажано оригінал. Довідку можна показати в додатку "Дія". 

Бажано, щоб людина приходила особисто зі своєю довідкою". 

 

*** 
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28.11.2022 

Евакуація.City 

https://evacuation.city/articles/252151/skilki-pereselenciv-z-ukraini-

perebuvayut-za-kordonom-dani-oon 

Скільки переселенців з України перебувають за кордоном: дані ООН 

Через постійні обстріли та удари росії по критичній інфраструктурі багато 

українців вирішують виїхати за кордон. За останніми підрахунками за межами 

країни зараз перебувають більше 4 мільйонів переселенців. 

Про це йдеться на сайті Агентства у справах біженців ООН. 

Скільки переселенців за кордоном 

У країнах Європи зараз перебуває близько 4,7 мільйонів людей, які мають 

статус тимчасового захисту, кажуть в організації.  

Найбільше переселенців прийняла Польща – 1 мільйон 500 тисяч. Крім 

того, багато переселенців у:  

 Чехії – 462 тисячі; 

 та Німеччині – близько мільйона; 

 Австрії – 87 тисяч українців; 

 Нідерландах – 80 тисяч; 

 та Швейцарії – 69 тисяч українців. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Евакуація.City 

https://evacuation.city/articles/252154/u-polschi-otruilisya-ukrainski-

pereselenci-scho-vidomo 

У Польщі отруїлися українські переселенці: що відомо? 

У санаторії Опольського воєводства, де зараз живуть переселенці з 

України, масове отруєння. Потерпіли понад два десятки людей, більшість з 

них – діти. 

Про це пише місцеве видання Polsat. 

Ввечері 25 листопада українці звернулися до місцевих медиків через 

отруєння. Наразі лікарі мають справу з 23 потерпілими: серед них 8 дорослих 

та 15 дітей. 14 людей госпіталізували.  

Станом на 26 листопада більшість пацієнтів виписали, проте шестеро досі 

лишаються у лікарні. Медики кажуть, що їхній стан покращується.  

Причина отруєння поки невідома, місцева влада тримає ситуацію під 

контролем. За попередньою інформацією, в однієї людини знайшли 

норовіруси (гостра форма однієї з інфекційних хвороб). Тож причина отруєння 

може мати вірусне походження.  

Наразі у Ґлухолазах – центрі, де сталося отруєння, перебуває приблизно 

300 переселенців з України. 

 

*** 
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28.11.2022 

Евакуація.City 

https://evacuation.city/articles/246308/izrail-prodovzhiv-termin-legalnogo-

perebuvannya-ukrainciv-sche-na-misyac 

Перебування українців в Ізраїлі: що змінилось? 

Тимчасово переміщені громадяни України зможуть легально перебувати 

в країні, не звертаючись до відділень МВС Ізраїлю, до 30 листопада 2022 року. 

Про це інформують на сайті посольства України в Ізраїлі.  

Де можна працювати українцям в Ізраїлі 

МВС близькосхідної країни продовжило термін легального перебування 

українців до кінця листопада. Дозвіл на перебування діє і для тих громадян 

України, які легально проживали в Ізраїлі станом на 24 лютого 2022 року, і для 

тих, хто в’їхав в країну пізніше, до 31 серпня 2022. Тому додатково звертатись 

до ізраїльських урядовців для продовження туристичної візи наразі не 

потрібно.  

Також усі українці, які перебувають в Ізраїлі понад 90 днів, мають право 

на тимчасове працевлаштування в країні, повідомляє посольство. Проте МВС 

Ізраїлю мають обмеження щодо працевлаштування громадян України в 

містах:  

 Тель-Авів; 

 Бней-Брак; 

 Рамат-Ган;  

 Гіватаїм; 

 Кір'ят-Оно;  

 Рамат-Ашарон;  

 Ор-Йехуда; 

 Кфар-Шмарьягу; 

 Бат-Ям; 

 Холон; 

 Герцлія; 

 Петах-Тіква;  

 Ейлат; 

 Єрусалим; 

 Нетанія; 

 Ашдод. 

Але обмеження не поширюються на працевлаштування у сферах 

сільського господарства, готельного сервісу, будівництва та догляду за 

літніми людьми та інвалідами у спеціалізованих установах. А також на 

неповнолітніх, батьків неповнолітніх та осіб віком від 60 років. 

На решті територій Ізраїлю українці можуть працювати без обмежень. 

 

*** 

 



69 
 

29.11.2022 

Евакуація.City 

https://evacuation.city/articles/252450/evakuaciya-z-kupyanskoi-gromadi-

yak-podati-zayavku 

У Куп’янській громаді оголосили евакуацію: навіщо виїжджати і як 

подати заявку? 

Місцева влада Куп'янська, що на Харківщині, оголосила про евакуацію з 

громади. Місто деокуповане, проте його обстрілюють росіяни. 

Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Куп’янська районна державна 

адміністрація. 

Як податися на евакуацію з Куп'янської громади 

Виїхати на зимовий період закликають передусім жінок з дітьми, літніх 

та хворих людей. 

Евакуйованим куп’янцям обіцяють надати прихистки, гуманітарну 

допомогу, харчування та медичну підтримку. Також допоможуть оформити 

довідки внутрішньо переміщених осіб та грошову допомогу від держави й 

міжнародних організацій. 

Адміністрація закликає оперативно зібрати з собою найнеобхідніші речі: 

документи, гроші, ліки та одяг. 

Повідомити про бажання евакуюватися можна: 

 телефоном +380931776458; 

 WhatsApp, Telegram, Viber (+380931776458); 

 через гарячу лінію "Червоного Хреста": 0800332402, 0732402402, 

0673832402; 

 електронною формою за посиланням. 

 

*** 

 

30.11.2022 

Евакуація.City 

https://evacuation.city/articles/252602/dityachij-sanatorij-na-rivnenschini-

oblashtuyut-dlya-pereselenciv-skilki-lyudej-tam-zmozhut-zhiti 

Дитячий санаторій на Рівненщині облаштують для переселенців: 

скільки людей там зможуть жити? 

Дитячий санаторій "Хрінники", що на Рівненщині, підготують до 

поселення переселенців. Планують масштабний ремонт, але жити там можна 

буде вже взимку. 

Про це повідомила пресслужба Рівненської ОВА.  

Житло для переселенців на Рівненщині 

У приміщенні санаторію планують створити 250 місць для проживання. 

"Санаторій обрали, враховуючи потреби маломобільних груп. Тут є 

можливість створення безбар’єрного простору для людей із інвалідністю, 

похилого віку, сімей із маленькими дітьми", - пояснює заступниця голови 

Рівненської ОДА Людмила Шатковська. 
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Тож у "Хрінниках" планують масштабний ремонт. Зокрема, створять 

безбар'єрний простір, щоб люди з інвалідністю могли пересуватися без 

перешкод.  

Також планують відремонтувати котельню та спальний корпус закладу, 

забезпечити кімнати побутовими речами та технікою.  

Усі роботи мають закінчити до 2023 року, пише Суспільне. Але жити у 

санаторії можна буде вже взимку.  

Як отримати житло для переселенців на Рівненщині 

Люди, які думають про евакуацію на Рівненщину, можуть подати заявку 

на отримання житла в області. Оформити її можна за телефоном: 

 у Боремельській громаді: 050 378 27 50; 

 Демидівській: 098 641 77 57. 

 

*** 

 

30.11.2022 

Евакуація.City 

https://evacuation.city/articles/252672/chehiya-vidilila-piv-milyarda-kron-

na-zhitlo-dlya-ukrainciv- 

Чехія виділила пів мільярда крон на житло для українців: що 

облаштують за ці гроші? 

Чеський уряд виділив гроші на житло для українців, які рятуються від 

війни. Їх використають на ремонт прихистків, модульні будинки та 

гуманітарну допомогу. 

Про це йдеться у прес-релізі Міністерства регіонального розвитку Чехії.  

Житло для українців у Чехії 

Навесні уряд виділив 860 мільйонів крон на програму допомоги з житлом 

українцям. До листопада використали 300, тож решту 560 мільйонів із цієї 

суми перерозподілили на нові потреби.  

Зокрема, 300 мільйонів крон підуть чеському Міністерству праці та 

соціальних справ. Їх використають на конкурс із підтримки соціальної 

інтеграції українців у житловій кризі, які зараз мешкають у тимчасовому 

житлі.  

Ще 200 мільйонів крон отримає Управління державних матеріальних 

резервів. За ці гроші закуплять модульні будинки чи інші прихистки для 

екстренного розміщення українців, а також обладнають їх.  

Решту, 60 мільйонів крон, використають на гуманітарну допомогу 

українцям. 

 

*** 
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02.12.2022 

Евакуація.City 

https://evacuation.city/articles/253073/u-polschi-stalo-bilshe-ukrainskih-

pereselenciv-kudi-mozhna-poihati 

У Польщі стало більше українських переселенців: куди можна 

поїхати? 

Про це йдеться на сайті tvp.info.  

У Польщі збільшилася кількість українських переселенців 

У Люблінському воєводстві 26 листопада прийняли близько тисячі людей 

з України. У наступні дні туди приїжджало ще близько 900 переселенців 

щодня. До цього місто приймало 400-500 людей кожної доби.  

Зараз у воєдстві є 7 тисяч місць для українців – 4,5 з них вже зайняті. 

Однак за потреби кількість місць збільшать до 10 тисяч, у екстренному 

випадку – до 25.  

Допомога переселенцям у Хелмі 

Натомість у Хелмі, який став хабом для переселенців, ситуація стабільна. 

Щодня туди прибуває 500-600 людей, але вони не залишаються в місті надовго 

і зазвичай переїжджають до інших польських містечок чи у інші країни.  

Для тих, хто хоче зупинитися у Хелмі, тимчасове житло можуть надати у 

хостелі для молоді за адресою Stefana Czarnieckiego 8. Для поселення треба 

звернутися у пункт волонтерів на залізничному вокзалі міста. 

Там вже підготували кризовий пункт прийому переселенців. У разі 

необхідності він запрацює протягом 24 годин.  

У Грубешеві такий пункт облаштували у міському палаці спорту. Там 

щодня приймають кільканадцять людей. 

 

*** 

 

 

 

Регіональні 
 

30.11.2022 

VЕЖА 

https://vezha.ua/medykamenty-prodovolchi-tovary-ta-zasoby-gigiyeny-

vinnychchyna-otrymala-dev-yat-vagoniv-gumvantazhu-z-nimechchyny/ 

Медикаменти, продовольчі товари та засоби гігієни: Вінниччина 

отримала дев’ять вагонів гумвантажу з Німеччини 

Вінниччина отримала дев’ять вагонів гуманітарної допомоги з 

Німеччини. Зокрема це більш як три вагони медикаментів на загальну суму 

понад один мільйон євро – дороговартісні антибіотики, противірусні, 

знеболюючі, кровоспинні засоби та медикаменти для онкохворих. 

Як повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація, крім цього у 

вантажі – продовольчі товари та засоби гігієни вартістю близько 100 тисяч 
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євро. Так, продукти будуть в першу чергу надаватись переселенцям, яких 

наразі в області понад 180 тисяч. Також формуватимуться у продовольчі 

набори для родин військових по всій території області. 

Це найбільший гуманітарний вантаж, який Вінниччина отримала від 

початку активної фази бойових дій. Найцінніше, що надійшло у цьому вантажі 

– це медикаменти і обладнання, зокрема, сучасний апарат для гемодіалізу, – 

зазначив заступник начальника Вінницької ОВА Андрій Кавунець. 

За його словами, гумдопомога формувалася за потребами, які були 

визначені обласною військовою адміністрацією разом з профільними 

департаментами ОВА. 

Зазначено, що організували та доставили вантаж позаштатні радники 

начальника ОВА Сергія Борзова – меценати Павло Михайлов та Віталій 

Костюк, які купували допомогу за власні кошти, а також збирали спільно зі 

своєю командою в Україні та Німеччині. 

Окрім них, у Вінницькій ОВА подякували за переданий гуманітарний 

вантаж групі лікарень St. Elisabeth Group GmbH та їх генеральному директору 

Тео Фрайтагу, компанії Anker Schroeder ASDO GmbH та її директору Даніелю 

Шредеру та Місії Ігоря Войтенка. 

 

*** 

 

02.12.2022 

«Карпатський об’єктив» 

http://life.ko.net.ua/?p=139756 

У Закарпатському угорському інституті представили результати 

дослідження про переселенців на Закарпатті 

30 листопада відбулася презентація результатів дослідження Науково-

дослідного центру ім. Тиводара Легоцького Закарпатського угорського 

інституту під назвою «Вимушені переселенці зі сходу України на Закарпатті». 

Дослідження провели співробітники центру, а результати представили в 

рамках серії заходів до Дня угорської науки. 

Присутніх привітала керівниця Науково-дослідного центру Ержебет 

Молнар. Війна, яка триває вже дев’ять місяців, змінила життя мільйонів людей 

і переписала їхні будні. Влітку 2022 року Науково-дослідний центр 

Закарпатського угорського інституту розпочав дослідження, спрямоване на 

відстежування переселенців, які перебувають на Закарпатті протягом 

тривалого чи короткого періоду. За словами керівниці, дослідження вели у 

двох основних напрямках. Зокрема зібрали дані з територіальних громад 

Закарпаття щодо залучення органів місцевого самоврядування до прийому та 

забезпечення переселенців. У цьому значно допомогли місцеві осередки 

Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС) та Асоціація «Об’єднання 

прикордонних органів самоврядування Закарпаття». Другим напрямком стало 

опитування переселенців. Його провели в Берегівському районі, опитавши 215 
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осіб. Слід зазначити, що з однієї сім’ї опитувальник заповняв лише один 

представник, зазначила очільниця центру. 

«Дуже важливо, що інститут та його підрозділи функціонують, 

незважаючи на складні обставини, оскільки ці заклади відіграють важливу 

роль в академічному житті закарпатських угорців», – наголосив у вітальному 

слові голова Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС) Василь 

Брензович, відзначивши актуальність обраної теми дослідження. 

Після вітальних промов присутні ознайомилися із короткометражним 

документальним фільмом, знятим журналістами телеканалу «ТВ21 Унгвар» 

під назвою «Закарпатські будні – 2022», який показує, як змінилося життя в 

нашому краї після 24 лютого на тлі війни. 

Представлення результатів дослідження розпочав Іштван Молнар, 

навівши дані про населення України та міграційну ситуацію у 2022 році. Він 

торкнувся і теми демографічної ситуації у період із 1990 до 2021 року, 

зазначивши, що останніми роками кількість померлих перевищує показники з 

народжуваності. Щодо кількості перетинів кордону, то, за даними ООН, із 

початку війни понад 12 мільйонів людей перетнули кордон з Європейським 

Союзом, а майже 8 мільйонів в’їхали в Україну. 

Кількість біженців, які виїхали за кордон, становить майже 8 мільйонів, а 

кількість внутрішніх переселенців – 6,5 мільйона. Кількість біженців, 

зареєстрованих в європейських країнах, становить 4,75 млн осіб, а кількість 

зареєстрованих внутрішніх переселенців в Україні – 3,45 млн осіб. Із початку 

війни кількість іноземних громадян в Україні зменшилася на 517 тисяч. За 

даними Закарпатської ОВА, в області перебувають 390 тисяч переселенців, із 

них, за даними Міжнародної організації з міграції ООН, майже 155 тисяч – 

зареєстровані шукачі притулку. Водночас слід зазначити, що майже 6 

мільйонів осіб повернулися до своїх домівок. Згідно з оцінками, на 1 січня 

2022 року населення країни становило близько 36 млн осіб, що на сьогодні 

скоротилося до 30 млн. 

Після початку війни на території Західної України, в тому числі й на 

Закарпаття, виїхали люди, які через військові дії були змушені залишити місця 

проживання. Внутрішніх переселенців можна поділити на дві групи: ті, хто 

перебував в області проїздом (провели на Закарпатті лише кілька днів), а також 

ті, хто затримався в краї (перебував не менше трьох місяців), – повідомила 

Кароліна Дорчі, представляючи презентацію про роль органів місцевого 

самоврядування у прийомі та забезпеченні біженців. Із початку війни 

показники суттєво не змінилися. Значна кількість переселенців замінилася, але 

не зменшилася. Ті, хто залишився в області на постійне проживання, знайшли 

собі житло, влаштувалися на роботу. Протягом останніх тижнів кількість 

людей, які прибувають на Закарпаття, знову зросла, оскільки кожен 

масштабний ракетний обстріл і кризова ситуація – як-от відсутність 

комунальних послуг – спонукає покидати свої домівки нові маси. 

Під час дослідження вивчали роль територіальних громад і органів 

місцевого самоврядування у розміщенні та забезпеченні переселенців. 
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Дослідження показали, що Закарпаття прийняло значну кількість 

переселенців, піклування про яких із перших днів регулювалося місцевими 

постановами. Стало зрозумілим, що територіальні громади власними силами 

не змогли б самостійно забезпечувати тих, хто прибуває, їхньому 

забезпеченню сприяла геополітична ситуація регіону, оскільки, будучи 

прикордонним краєм, значна кількість гуманітарної допомоги надходила із 

сусідніх країн, зокрема від закордонних міст-побратимів. 

«Проведення дослідження було важливим, з одного боку, щоб ми могли 

побачити чітку картину, а з іншого – щоби ми змогли оцінити, які ресурси та 

спроможність мають новостворені територіальні громади та яку роль вони 

відіграють у кризовій ситуації. Ми бачимо, що вони добре склали іспит і що 

вони доклали максимум зусиль у забезпеченні переселенців», – наголосила 

Кароліна Дорчі. 

Каталін Паллаї представила презентацію на тему «Вимушені переселенці 

в Берегівському районі (на основі опитування) ». Вона повідомила, що анкети 

заповнювали в основному вимушені переселенці, які були розміщені в 

Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ (загалом у виші з 

початку лютого знайшло прихисток 711 осіб). Згідно з результатами 

проведеного опитування, більшість переселенців прибули з окупованих 

територій, де тривають активні воєнні дії, водночас пізніше з’явилися біженці 

і з більш західних областей. Дослідниця вказала і на те, що переважна 

більшість переселенців, розміщених у Берегівському районі, – жінки, також 

висока частка тих, хто має вищу освіту. Переважна більшість опитаних 

переселенців задоволена наданими умовами, значна частина планує 

повернутися додому після закінчення війни. Результати показують, що на 

майбутні плани впливає задоволеність перебуванням, місце походження та 

позитивний результат війни. 

 

*** 

 

01.12.2022 

GWARA MEDIA 

https://gwaramedia.com/nimeczkij-bundestag-pidtrimav-vshanuvannya-

pam-yati-zhertv-golodomoru/ 

Такі різні, але такі рідні: презентовано мультфільм про українців під 

час війни 

Бренд ҐоКарпати разом з креативною агенцією Bickerstaff.734 створили 

чесний мультфільм про українців під час війни «Такі різні, але такі рідні» 

З 24 лютого третина українців були вимушені покинути свої домівки та 

їхати в більш безпечні міста та за кордон. Близько 8 мільйонів були переміщені 

в межах України. З початку повномасштабного вторгнення наш об’єднався і 

приймає один одного будь-де. 
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У мультфільмі представлені абсолютно різні герої, з різними 

захопленнями, звичками та вподобаннями – все, як в житті. Величезна родина 

зібралась під одним дахом, і вжитися під ним ще те випробування.  

Тому бренд ҐоКарпати разом з агенцією Bickerstaff.734 вирішили 

підтримати українців у складній ситуації, нагадавши про головне. Вони 

випустили анімовану стрічку про українську родину і те, як кожен з нас 

переживав перші місяці війни разом. 

«Справді, коли небезпека відходить на другий план та не потрібно бігти в 

бомбосховище, втома та стрес беруть своє. Ми починаємо забувати про 

головні речі – чому ми насправді любимо один одного, та чому так важливо 

бути разом», – зазначають творці.  

 

*** 

 

30.11.2022 

Донбас24 

https://donbas24.news/news/dlya-pereselenciv-v-ukrayini-zbuduyut-shhe-

30-modulnix-mistecok-detali 

Для переселенців в Україні збудують ще 30 модульних містечок: 

деталі 

Для вимушених переселенців в більш безпечних регіонах України 

збудовано вже 16 модульних містечок, чекають завершення будівництва ще 

вісім проєктів. 

Про це повідомляє Донбас24 із посиланням на «Укрінформ». 

Такі дані на «Форумі Інклюзивності. Відбудова» озвучила виконавча 

директорка Ліги сильних Дар’я Сидоренко. 

«Станом на 24 жовтня було збудовано 16 модульних містечок, 8 

модульних містечок в процесі будівництва. Найбільшим забудовником 

виступає уряд Польщі — це саме 9 модульних містечок», — зазначила вона. 

За її словами, у планах забудовників створити ще 30 містечок для 30 тисяч 

українців. Наразі у житлі модульного типу розмістили близько 12 тисяч 

людей. Однією з проєктних проблем містечок є відсутність пандусів для осіб 

з івалідністю — тому наразі розробляється постанова, за якою внесуть зміни 

до регулювання модульних містечок. 

 

*** 

 

01.12.2022 

«Волинь Online» 

https://volynonline.com/u-gromadah-na-volyni-shukayut-sposib-

vyrishennya-zhytlovyh-pytan-pereselencziv/ 

У ГРОМАДАХ НА ВОЛИНІ ШУКАЮТЬ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 

ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
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З ініціативи депутатки обласної ради Ольги Омелько та сприяння голови 

Сілезького регіонального Товариства Приятелів Дітей Яна Вєсьолека 

відбулася онлайн зустріч голови Волиньради Григорія Недопада та заступника 

голови Григорія Пустовіта із представниками польського бізнесу. 

Про це повідомляють на сторінці Волинської облради у «Фейсбук». 

Йшлося про допомогу у забезпеченні тимчасовим житлом внутрішньо 

переміщених осіб. До розмови також долучилися голови територіальних 

громад та районних рад області. 

Григорій Недопад наголосив, що з початку повномасштабного 

вторгнення Волинь прийняла понад 75 тисяч вимушено евакуйованих осіб. Це 

переселенці із Херсонської, Донецької, Харківської, Луганської, 

Дніпропетровської, Миколаївської, Житомирської та Запорізької областей. В 

той же час, статус внутрішньо переміщених осіб отримали 60 220 людей. 

«Маємо бути готовими і далі приймати людей, які шукатимуть прихистку 

від війни в нашому краї. Тому, разом з головами територіальних громади 

шукаємо додаткові можливості забезпечення житлом наших внутрішньо 

переміщених осіб. Будемо дуже вдячні нашим закордонним друзям і 

партнерам за допомогу у вирішенні цього питання», – наголосив Григорій 

Недопад. 

Як зазначив голова Сілезького регіонального Товариства Приятелів 

Дітей, волонтер Ян Вєсьолек, в Польщі працюють компанії, які на замовлення 

української сторони можуть поставляти готові модульні будинки для ВПО. 

«Це можуть бути будинки різного плану, в тому числі й двоповерхові. І 

не тільки житлові, а й, приміром, для розміщення дитячого садка, спортивного 

залу, тощо. Вони поставляються повністю укомплектованими – через 2 години 

після встановлення такого будинку у ньому можна жити», – розповів Ян 

Вєсьолек. 

За підсумками зустрічі голови громад та районних рад повинні 

пропрацювати питання щодо можливості купівлі таких модульних будинків, 

їх розміщення на території громади та затребуваність серед ВПО. 

 

*** 

 

28.11.2022 

Сєвєродонецьк онлайн 

https://sd.ua/news/16886 

На базі Шелтеру для переселенців Луганщини відкрили інноваційний 

навчально-розвивальний центр для молоді 

Інноваційний навчально-розвивальний центр для молоді відкрито на базі 

шелтеру для переселенців у Дніпрі. 

Про це повідомляє Луганська ОДА. 

Центр обладнаний ноутбуками та графічними планшетами. 
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На базі інноваційного простору діти та молодь зможуть підвищити рівень 

комп’ютерної та цифрової грамотності, а також матимуть можливість 

підключатися до онлайн занять та виконувати домашні завдання. 

Крім цього, там будуть проводитися курси з комп’ютерної грамотності 

для молоді. 

У подальшому планується організувати навчання з основ комп’ютерної 

грамотності та цифрових послуг для людей поважного віку з числа ВПО. 

Проєкт «Мультифункціональний коворкінг» реалізовано за підтримки 

Програма EGAP Фонд Східна Європа, партнерами виступили Луганська 

обласна військова адміністрація та Шелтер переселенців Луганщини. 

 

*** 

 

01.12.2022 

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/bilshist-zareiestrovanykh-vpo-u-kyievi-zi-skhodu-

krainy/ 

Більшість зареєстрованих ВПО у Києві — зі сходу країни 

З початком повномасштабного вторгнення армії рф в Україну в Києві 

зареєструвалися 207 тисяч внутрішньо переміщених осіб із різних регіонів 

України. 

Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда. 

Вона зазначила, що із 207 тисяч ВПО у Києві, понад 36 тисяч – діти. 

Загалом, за даними КМДА, з 2014 року в столиці зареєстровано понад 360 

тисяч ВПО, з яких близько 63 тисяч – діти. 

«Серед внутрішньо переміщених осіб – понад 61 тисяча пенсіонерів та 

близько 12 тисяч людей із інвалідністю. Найбільше переселенців із Донецької 

області – більше 150 тисяч осіб, Луганської, Харківської, Херсонської та 

Запорізької областей», – розповіла Хонда. 

У КМДА додали, що у Дарницькому районі Києва проживає понад 36 

тисяч ВПО, в Оболонському – близько 25 тисяч, а у Святошинському – майже 

25 тисяч. 

 

*** 
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Міжнародні та вітчизняні недержавні організації 
 

28.11.2022 

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/v-uzhgorodi-bude-stvoreno-radu_vpo/ 

В Ужгороді буде створено Раду ВПО 

Ділимося з вами чудовою новиною: в Ужгороді створять Координаційну 

раду з питань внутрішньо переміщених осіб (Раду ВПО). Вона 

опікуватиметься правами переселенців та їхньою інтеграцією до місцевої 

громади.  

21 листопада пройшли установчі збори, на яких було визначено склад 

консультативного органу. Зовсім скоро проєкт про створення Ради ВПО та 

положення, що регулюватиме її діяльність, розглянуть на засіданні 

виконавчого комітету міської ради. 

Наша регіональна координаторка у Закарпатській області Анжела Бабкіна 

розповіла, як все відбувалося: 

«Міська влада ініціювала створення в Ужгороді ради волонтерів, до якої 

мали увійти громадські організації, що займаються гуманітарними питаннями. 

Але була запропонована альтернативна концепція — та, яку розробив і 

реалізує наш фонд разом з IREX в Україні в межах програми «Єднання заради 

дії». Йдеться про концепцію Рад ВПО, що вже багато років існує в різних 

регіонах держави. Мені імпонують положення, які визначають діяльність 

краматорської, харківської та запорізької Рад ВПО. Крім того, подібний орган 

цього літа був створений і в Чернівцях. Для західних областей України 

приклад чернівецької Ради ВПО ближчий, ніж для східних і центральних 

регіонів, бо тут інша ситуація й інші реалії. 

Ми працювали над ідеєю створення ужгородської Ради ВПО і з владою, і 

з громадськими організаціями — як релокованими, так і місцевими; як дуже 

відомими, так і тими, з якими  раніше не були знайомі. Другого листопада 

презентували цю концепцію громадськості та представникам ужгородської 

міської влади. Ідея всім сподобалася, тому ми одностайно проголосували за те, 

що Раді ВПО в Ужгороді — бути. Вже 21 листопада у нас пройшли установчі 

збори: таким чином, від презентації до рішення про створення Ради минуло 

менше трьох тижнів! 

Юридичний відділ Ужгородської міської ради пропрацював документи і 

згодом показав нам проєкт положення про Координаційну раду з питань 

внутрішньо переміщених осіб. До її складу входять 23 представники 

громадських організацій і 10 представників влади — на мою думку, баланс 

збережено.  

Наша Координаційна рада складатиметься з тих людей, яким цікаво 

творити зміни, і які не бачать для себе іншого варіанту, окрім як інтегруватися 

у приймаючу громаду, комунікувати з владою. Досвід адвокації у нас є, міська 

влада теж зацікавлена в існуванні такої Ради ВПО, тому робота має бути 

плідною». 
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*** 

 

01.12.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/47786 

За місяць ВПО Стрийщини отримали понад 150 продуктових наборів 

від БО «Карітас» 

БО «Карітас Стрийської єпархії» продовжує надавати допомогу 

внутрішньо переміщеним особам Стрийщини. Упродовж листопада 

працівники Стрийського «Карітасу» надали ВПО понад 1500 продуктових та 

сімейних наборів. 

Одяг отримали 126 осіб, а також 142 особам надали абонементи на гарячі 

обіди у закладі громадського харчування. Окрім цього, 45 осіб забезпечили 

водою та видали 93 благодійних обіди. Гуманітарну допомогу ВПО надають 

як у Стрию, так і в інших громадах Стрийщини. 

Цього місяця команда Карітасу надавала допомогу ВПО в Моршині, смт. 

Дашаві, Миколаєві, Журавно,Тростянці тощо. 

Для дітей від 3 років у Стрию та Ходорові діють «Простори, дружні до 

дітей», де для них проводять майстер-класи, заняття з англійської мови і багато 

інших цікавих активностей. 

Допомогу БФ «Карітас Стрийської єпархії УГКЦ» надає у межах проєкту 

«Надзвичайне реагування на гуманітарну кризу в Україні» («Emergency 

response to the humanitarian crisis in Ukraine») та «Emergency appeal». 

Контактний номер телефону БФ «Карітас Стрийської єпархії УГКЦ»: 093 

545 28 47 

 

*** 

 

29.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=u-dnipri-zhinky-vpo-mozhut-otrymaty-

konsultatsiji-schodo-vidnosyn-z-orhanamy-vlady-ta-sotsialnymy-sluzhbamy 

У Дніпрі жінки-ВПО можуть отримати консультації щодо відносин 

з органами влади та соціальними службами 

Громадською організацією «Правозахисний центр Ліга жінок-виборців» 

організовано консультаційний супровід експертів ГО для жінок – ВПО у 

питаннях отримання соціальних послуг, цифрової безпеки, вирішення питань 

соціального забезпечення та отримання допомоги від органів місцевого 

самоврядування.  

Також експерт громадської організації допомагатиме жінкам у заповненні 

необхідних документів під час комунікації з органами місцевого 

самоврядування.  

Консультаційний супровід надається всім жінкам – ВПО, особлива увага 

приділяється людям з інвалідністю – ВПО. Консультаційні супровіди 
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проходять за телефонами гарячої лінії +38 066 886 83 12 та онлайн в 

соціальних мережах, месенджерах: 

 lwv.lugansk@gmail.com 

 https://www.facebook.com/lwv.ngo/ 

Проєкт впроваджується  ГО «Правозахисний центр Ліга жінок-виборців» 

у рамках проєкту ПРООН «ЄС за діалог: Зміцнення стійкості України для 

реагування на нагальні потреби центральної і місцевої влади, а також 

населення, що постраждало в наслідок війни» за фінансової підтримки 

Європейського Союзу (ЄС). 

 

*** 

 

01.12.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=sos-dity-prohrama-ekstrenoji-dopomohy-u-

m-fastiv-rezultaty-ta-dosyahnennya 

СОС ДІТИ. Програма екстреної допомоги у м. Фастів: результати та 

досягнення 

Аби сприяти захисту внутрішньо-переміщених сімей з дітьми, які 

постраждали від війни та були вимушені переселитися з населених пунктів, де 

проводяться активні бойові дії, до інших регіонів України, консорціум 

громадських організацій у березні 2022 року розпочав реалізацію СОС ДІТИ. 

Програма екстреної допомоги за ініціативи та фінансової підтримки 

Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитячі 

містечка».  

Саме в компоненті надання гуманітарної допомоги, а саме: продуктових 

та гігієнічних наборів, непродовольчих товарів та інших речей першої 

необхідності розпочали свою роботу фахівці Фастівського міського центру 

соціальних служб та Громадської організації «Всеукраїнського громадського 

центру «Волонтер». Фахівці надавали допомогу родинам з дітьми, які 

покинули свої домівки через активні бойові дії та знайшли прихисток у 

Фастівській територіальній громаді.  

«Вкрай важливо, щоб у дітей та родин було все необхідне. Ми проводили 

оцінку потреб сім’ї, які прибували до громади, та за результатами отриманих 

даних формували запит для надання найнеобхіднішого», – розповідає 

фахівчиня Центру.   

За 9 місяців роботи 10072 людей, зокрема 2154 дитини отримали статус 

внутрішньо переміщеної особи у громаді та за результатами здійснених оцінок 

потреб надано допомогу 5356 особам. 354 родини з дітьми забезпечено 

необхідним, зокрема:  

 надано більше 338 наборів побутової хімії і гігієни, 772 – 

продуктових наборів;  

 270 родин з дітьми отримали гаряче харчування та забезпечно 8900 

обідами родини, які знайшли прихисток в громаді; 
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 105 дітей забезпечено сезонним одягом; 

 342 школяра, які залишилися на осінньо-зимовий період у 

Фастівській територіальній громаді отримали шкільне приладдя. 

До списку найнеобхідніший речей увійшли: зошити та обкладинки; 

папір та альбоми для малювання; гуашеві і акварельні фарби, 

кольорові олівці; пластилін, клей; косинці, лінійки, ножиці; пенали; 

кулькові ручки, олівці, пензлики, гумки для стирання; 

 150 наборів кухонного та столового приладдя передано 149 сім’ям;  

 домашнім текстилем, який є вкрай потрібен у повсякденному житті 

та для створення затишку на новому місці забезпечено 109 сімей з 

дітьми; 

 аби мати речі першої необхідності і підготуватися до надзвичайної 

ситуації взимку 136 павербенків, 100 світильників з лед-лампою та 

300 ємностей для води надано родинам, які залишаються на 

зимовий період у громаді;  

 більше 1630 сім’ям отримали послуги з консультування, 

роз’яснення та інформування щодо можливостей для дітей, про 

онлайн-навчання, гуртки і студії, оформлення довідок, соціальних 

виплат та іншої допомоги, яку можна отримати у громаді.  

«За ці 9 місяців роботи було багато. Крім складання оцінок потреб, 

оформлення документації, надання речей першої необхідності, важливо було 

підтримувати родини з дітьми, які прибували до громади. Ми завжди питали 

про те, як вони, як влаштувалися на новому місці. Попри безпекову ситуацію 

та екстрені відключення світла ми продовжували надавати допомогу і 

підтримку, бо захист сімей та дітей для нас в пріоритеті», – зазначила 

координаторка Програми від Фастівського міського центру соціальних служб.  

Вдячні всім партнерам та колегам, які доклали максимум зусиль, аби всі, 

хто потребував допомоги її отримував і почувався комфортно на новому місці. 

Проєкт СОС ДІТИ впроваджується МБО БФ СОС Дитячі Містечка 

України та Консорціумом партнерських організацій. 

 

*** 

 

29.11.2022 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-krakivskix-ditsadkax-zyavilisya-miscya-dlya-

malyukiv-z-ukrayini-2624 

У краківських дитсадках з’явилися місця для малюків з України 

Реалізовують проєкт Фонд Internationaler Bund Polska у співпраці з 

Департаментом освіти міста Кракова та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).  

У Кракові нададуть щонайменше 200 безплатних місць у дитсадках для 

дітей-біженців з України. 

Реалізовують проєкт Фонд Internationaler Bund Polska у співпраці з 

Департаментом освіти міста Кракова та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). 
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Співфінансування на дитячий садок у розмірі до 1000 злотих можуть 

надати на період до кінця червня 2023 року.  

У проєкті вже беруть участь 13 дошкільних закладів, проте цей список 

буде поповнюватися. 

 

*** 


