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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  
Центральні органи влади 

 

3.11.2022 

Офіс Президента України 

https://www.president.gov.ua/news/u-mezhah-vizitu-do-portugaliyi-olena-

zelenska-zustrilasya-z-78909 

У межах візиту до Португалії Олена Зеленська зустрілася з Прем’єр-

міністром країни Антоніу Коштою 

Триває візит першої леді України Олени Зеленської до Португальської 

Республіки. У другий день візиту дружина Президента зустрілася з Прем’єр-

міністром Португалії Антоніу Коштою та відвідала українських вимушених 

переселенців. 

Під час зустрічі з очільником португальського уряду Олена Зеленська 

подякувала за гуманітарну та військову підтримку України з боку Португалії. 

Перша леді також відзначила необхідність посилення української ППО для 

захисту від регулярних російських обстрілів. 

«Ми хочемо показати всю ту солідарність з українським народом, яку ми 

відчуваємо. Все, що сталося 24 лютого, повністю змінило Португалію та 

португальський народ», – наголосив Антоніу Кошта. 

Дружина Президента також висловила подяку за ініціативу Португалії 

щодо відбудови українських шкіл. Так, 7 липня під час переговорів між 

Житомирською ОВА, міністерствами освіти України та Португалії й 

португальським державним підприємством Parque Escolar було визначено 

кілька об’єктів для відновлення на Житомирщині. 

Перша леді України та Прем’єр-міністр Португальської Республіки також 

обговорили готовність керівництва португальських шкіл створювати умови 

для того, щоб українські школярі за бажання мали змогу поєднувати очне 

навчання в Португалії та онлайн-освіту на батьківщині. 

Крім того, Олена Зеленська разом з мером міста Кашкайш Карлушем 

Каррейрашем відвідала центр для українських тимчасово переміщених осіб. 

Його облаштували в межах кампанії на підтримку України та 

українського народу SOS UCRÂNIA, яка реалізується під керівництвом 

міського голови. 

У центрі є 232 ліжка для дорослих та дитячі ліжечка, ігровий майданчик, 

кімната для відпочинку, молитовні приміщення, кухня, їдальня, пральня, 

соціальний супермаркет, бокс для домашніх тварин та ветеринарної 

консультації, бездротовий доступ до інтернету. 

Громадяни України, які проживають у центрі, не обмежені в часі 

перебування та мешкають там до моменту підбору мерією іншого постійного 

житла. 

Станом на сьогодні Кашкайш є другим містом у Португалії за кількістю 

зареєстрованих тимчасово переміщених осіб з України (понад 3310 осіб). 
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Олена Зеленська висловила подяку місту та його керівництву за 

підтримку українців і гуманітарну допомогу нашій країні. Вона також 

відзначила важливість рішення муніципалітету Кашкайша щодо 

налагодження побратимських зав’язків з містами Буча та Ірпінь (Київська 

область). 5 липня мерія Кашкайша ухвалила рішення про надання фінансової 

підтримки міським радам Ірпеня та Бучі (500 тис. євро кожній). 

«Ця дружба підтверджується щодня, бо справжніх друзів видно за їхніми 

вчинками», – зазначила Олена Зеленська. 

У другий день візиту вона також взяла участь у заходах Web Summit – 

найбільшої щорічної європейської технологічної конференції, яка триває в 

Лісабоні 1-4 листопада. 

На платформі саміту перша леді поспілкувалася з журналістами світових 

ЗМІ: Reuters, Bloomberg, CNBC, Globo, The Guardian. Зокрема, дружина 

Президента відповіла на запитання про наслідки російської агресії в Україні 

та важливість технологій у протистоянні загарбнику. 

«Я використовую будь-який майданчик, щоб доносити правду про те, що 

відбувається в Україні. Так, фахівці IT-галузі – нова для мене аудиторія, бо я 

швидше користувач. Але водночас – це люди майбутнього, які розробляють 

технології, з якими жити світу. Від них залежить, чи підуть ці технології на 

розвиток, чи будуть зброєю диктаторів», – розповіла Олена Зеленська. 

 

*** 

 

01.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/gromadyany-ukrayiny-za-kordonom-i-nadali-

zmozhut-prodovzhuvaty-v-konsulskyh-ustanovah-termin 

Громадяни України за кордоном і надалі зможуть продовжувати в 

консульських установах термін дії паспортів та вносити в них дані про 

дітей 

Уряд відновив можливість продовжувати термін дії паспортів для виїзду 

за кордон та вносити в них дані про дітей у дипломатичних установах України. 

Наші співгромадяни, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок 

збройної агресії росії, знову можуть безкоштовно продовжувати дію 

паспортів, а також вносити до них відомості про своїх дітей. 

Нагадаємо, минулого тижня консульські установи України припинили 

розгляд відповідних заяв. Підставою стали затверджені 18 жовтня зміни до 

Тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон. Згідно з ними, Тимчасовий порядок став застосовуватись 

посольствами або консульствами України лише у разі відсутності в них 

технічної можливості оформлення, обміну та видачі закордонного паспорта. 

Оскільки згадані технічні можливості в посольствах та консульствах існують, 

прийняті напередодні Урядом зміни ускладнили становище наших громадян 
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за кордоном, і створили ризик залишити українців та їхніх дітей без 

документів. 

Так, оплата за виготовлення нового паспорту становить 120 євро, а для 

більшості українців, що вимушено евакуювалися за кордон, це непосильна 

сума. 

Ця проблема обговорювалася на черговому засіданні Координаційного 

штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ та третіх країн у 

п’ятницю, 28 жовтня. За результатами обговорення Мінреінтеграції разом з 

МЗС та ДМС ініціювали невідкладне внесення на розгляд Уряду проекту акта 

щодо поновлення можливості для українців за кордоном на період дії воєнного 

стану та рік після його припинення безкоштовно продовжувати термін дії 

паспортів та вписувати до них своїх дітей. Розроблена МЗС відповідна 

постанова сьогодні схвалена на засіданні Кабміну. 

Прийняті зміни до пункту 2 постанови КМУ від 28 лютого 2022 р. № 170 

виключають посольства та консульські установи України з переліку органів, 

які мають право надавати вищезазначені послуги лише у випадках відсутності 

у них технічної можливості оформити новий документ. 

Таким чином, посольства та консульства зможуть і надалі приймати заяви 

на продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них 

інформації про дітей. 

Надання цих послуг здійснюватиметься безоплатно протягом одного 

робочого дня. Це дасть змогу забезпечити громадян України дійсними 

паспортними документами в найкоротші терміни, без необхідності витрачати 

на це кошти. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/ipoteka-pid-3-shche-500-simey-vpo-staly-

peremozhcyamy-vidboru-na-otrymannya-pilgovyh-kredytiv 

Іпотека під 3%: ще 500 сімей ВПО стали переможцями відбору на 

отримання пільгових кредитів 

1 листопада Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву відібрав ще 500 родин, які зможуть оформити кредит у межах 

українсько-німецького проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб». 

Ці сім’ї отримали можливість придбати житло у кредит до 30 років за 

найнижчою сьогодні в Україні ставкою 3% на рік. 

Проєкт реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитлом за фінансової 

підтримки Уряду Німеччини, що надав грант через банк KfW. 
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Трансляція відбору відбувалася в режимі реального часу на YouTube-

каналі фонду. Перелік переможців опубліковано за посиланням на сайті 

Держмолодьжитла. 

Нагадаємо, 2 грудня 2020 року Верховна Рада ратифікувала угоду між 

урядами України та Німеччини щодо залучення 25,5 млн євро від німецького 

державного банку розвитку KfW на надання пільгових кредитів ВПО для 

придбання житла. 

Проєкт «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» почав 

працювати у липні 2021 року та був призупинений після початку 

повномасштабної воєнної агресії рф проти України. На початку серпня вперше 

з початку повномасштабної війни було відібрано 300 отримувачів житлового 

кредиту. Відтоді щокілька тижнів проходить відбір сімей з числа ВПО за 

результатами якого вони отримують право на пільговий іпотечний кредит. 

На цей час кредитні договори із сім'ями-переможцями укладено на 

загальну суму 578,1 млн грн. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/uryad-spryamuvav-chergovyy-transh-vyplat-na-

kesh-pidtrymku-ukrayinciv-yaki-evakuyuyutsya-z 

Уряд спрямував черговий транш виплат на кеш-підтримку українців, 

які евакуюються з небезпечних регіонів 

Чергові понад 5,5 мільйонів гривень було виплачено громадянам, які 

вирішили евакуюватися з Донецької та інших областей. Такі виплати 

здійснюють через АТ «Укрпошта» Хмельницької, Львівської, Тернопільської 

та Дніпропетровської областей.  

Загалом українцям які евакуюються за програмою стартової кеш-

підтримки вже виплачено 71 млн грн.  

Допомогу від держави отримали близько 30 тис. громадян. Люди 

гарантовано отримують грошову допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого 

та 3 тис. грн на дітей віком до 18 років та осіб із інвалідністю. 

Гроші видають мобільні відділення Укрпошти безпосередньо на станціях 

прибуття евакуаційного потяга. 

 

*** 

 

03.11.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-rozpovila-de-zaraz-chekayut-

na-evakopotyagy-z-nebezpechnyh-regioniv 
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Ірина Верещук розповіла, де зараз чекають на евакопотяги з 

небезпечних регіонів 

Населення, що евакуюється з прифронтових зон, а також територій, які 

були щойно звільнені, приймають в багатьох регіонах. Наразі це 

Тернопільщина, Полтавщина, Львівщина, Закарпаття, а також Кіровоградська 

область, розповіла Віцепрем’єрка України Ірина Верещук під час одного з 

телеефірів. 

«В цих та інших регіонах готові прийняти людей, що евакуюються, та 

розмістити на зиму, - зазначила посадовиця. - Ми забезпечуємо безкоштовні 

евакуаційні потяги, розселення, продукти харчування, медичний супровід. І 

найголовніше – стартовою допомогою готівкою: 2 тис. грн для дорослого, 3 

тис. грн – для дитини чи людини з інвалідністю. Люди отримують гроші 

просто в дорозі, в потягах чи на пероні, куди вони прибувають. На сьогодні ми 

виплатили вже 75 млн грн. Ми дуже вдячні громадянам, які дослухалися і 

виїжджають на зиму у безпечні місця, щоб не наражати на небезпеку свої сім’ї, 

дітей, маломобільних людей!» - наголосила Ірина Верещук. 

Нагадаємо, з організацією евакуації допомагає спеціальний чат-бот . 

Також можна звернутись на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48. 

Для дзвінків з ТОТ через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер 

+38(096)078-84-33. 

 

*** 

 

31.10.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/inozemni-zvo-nadadut-pidtrimku-

ukrayinskim-studentam-cholovikam-dlya-prodovzhennya-navchannya 

Іноземні ЗВО нададуть підтримку українським студентам-чоловікам 

для продовження навчання 

З 24 лютого 2022 року із запровадженням на території України правового 

режиму воєнного стану українські студенти-чоловіки відповідно до 

законодавства не можуть виїхати за кордон. 

У зв'язку з цим Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся 

до іноземних колег, міністрів освіти, із проханням надати можливість 

українським студентам призовного віку, які зараховані на навчання на 2022/23 

н.р., та студентам старших курсів, навчатися у режимі онлайн або надати їм 

річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти. 

На лист надійшли перші відповіді: 

Міністр освіти і науки Республіки Польща закликав керівництво ЗВО 

дозволити студентам з України навчатися з використанням методів і технік 

дистанційної освіти, а також надавати студентам з України академічні 

відпустки за вимогою. 

Міністр освіти і досліджень Франції звернулася до закладів вищої освіти 

країни надати студентам з України річну перерву в навчанні зі збереженням 
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фінансових умов та раніше зроблених внесків або розглянути можливість 

дистанційного навчання. 

Німецькі федеральні уряди та ЗВО підтримують прохання про надання 

можливості українським громадянам продовжити навчання в умовах 

неможливого виїзду з України через воєнний стан. Водночас до кожного зі 

студентів застосовуватиметься індивідуальний підхід. 

Міністерство освіти і науки Данії зазначило, що для університетів Данії 

передбачена можливість надання студентами відпустки або переведення у 

дистанційний формат навчання. Заклади вищої освіти цієї країни 

встановлюють власні правила щодо онлайн-навчання, надання перерви в 

навчанні тощо. 

Міністерство освіти, науки та спорту Литви рекомендувало закладам 

вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів. 

Азербайджанська сторона готова розглядати звернення громадян України 

щодо можливості навчання в режимі онлайн або надання річної перерви в 

навчанні зі збереженням фінансових умов навчання з урахуванням раніше 

зроблених внесків. 

Листи щодо підтримки українських студентів та сприяння їм у навчанні, 

зокрема в дистанційному форматі, надійшли також від Естонії, Йорданії, 

Казахстану, Канади, Китаю, Північної Македонії та Швейцарії. 

 

*** 

 

01.11.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/pilgovi-krediti-na-zhitlo-dlya-vpo-stanut-

shche-dostupnishimi-rishennya-uryadu 

Пільгові кредити на житло для ВПО стануть ще доступнішими, – 

рішення Уряду 

Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції та розширив можливості 

участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Право 

на пільговий іпотечний кредит отримали ВПО, які мають житло на території 

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

перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких 

затверджений наказом Мінреінтеграції. 

Зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО за рахунок 

коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW) сьогодні 

затверджено на засіданні Кабінету Міністрів. 

Згідно зі змінами, переможці відбору отримують можливість взяти кредит 

на житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому (раніше 25 років). 

При цьому переможець має право обрати житло в іншій адміністративно-

територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати 

кредит. Також збільшено максимальний строк кредитування до 30 років 
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(раніше 20 років) та подвоєно нормативну площу житла на одинокого 

громадянина, яка тепер становить 52,5 кв. метрів (раніше – 21 кв.м). 

З метою зменшення фінансового навантаження на позичальника у 

випадку зниження рівня його платоспроможності встановлено можливість 

здійснення реструктуризації заборгованості. Зокрема, шляхом: 

 розстрочення сплати простроченої заборгованості за кредитом; 

 надання позичальнику пільгового періоду, протягом якого йому 

відтерміновуються платежі з погашення кредиту та сплати відсотків; 

 збільшення строків кредитування (але не більше ніж на 60 місяців). 

Окрім того, знищення або пошкодження житла, на яке надано кредит, що 

відбулося починаючи з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії росії, 

відтепер є підставою для надання позичальнику кредитних канікул, протягом 

яких він може звільнятися від сплати основного платежу та відсотків. Про 

факт пошкодження нерухомості позичальник повинен подати повідомлення 

до Реєстру пошкодженого та знищеного майна відповідно до Порядку, 

затвердженого постановою КМУ № 380. 

Звертаємо увагу, якщо підставою для встановлення кредитних канікул є 

знищення житла, такі кредитні канікули встановлюються до моменту 

отримання громадянином компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/postrazhdali-vid-vijni-ukrayinci-mozhut-

otrimati-dopomogu-u-centrah-dopomogi-vryatovanim 

 

Постраждалі від війни українці можуть отримати допомогу у 

центрах допомоги врятованим 

Центри допомоги врятованим – це державні установи, створені за 

ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, сприяння Урядової Уповноваженої з питань 

гендерної політики та підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі 

народонаселення й місцевих органів влади, де люди, котрі виїхали із зони 

активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, можуть 

отримати комплексну соціально-психологічну підтримку в одному місці. 

Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, місцеві 

мешканці та УСІ, хто звертається до центрів. 

Які послуги (яку допомогу) можна отримати у центрах? 

 первинне психологічне консультування для нормалізації 

психоемоційного стану; 

 консультації соціальних працівників щодо прав і наявної підтримки 

(гуманітарна допомога, інформація з питань розміщення, поселення 

тощо); 
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 консультації юристів системи безоплатної правової допомоги. 

 У разі виявлення випадків насильства, зокрема сексуального: 

 спеціалізоване соціально-психологічне консультування; 

ведення випадку (case management), за яким фахівець центру відповідно 

до потреб постраждалої особи поєднує її з надавачами відповідних послуг 

(наприклад, медичної допомоги, правової допомоги, розміщення у притулку 

для постраждалих від насильства тощо) – фахівець самостійно контактує з 

усіма релевантними надавачами послуг та супроводжує постраждалу особу у 

процесі отримання допомоги. 

У кожному центрі працюють соціальні працівники, психологи, зокрема 

дитячі психологи, юристи та спеціалісти ведення випадків для надання 

комплексної спеціалізованої підтримки. 

Допомога надається безпечно, конфіденційно, безоплатно та безумовно 

(клієнт/-ка не має надавати докази того, що він/вона зазнали насильства, для 

того, щоб отримати підтримку). 

Адреси центрів: 

м. Київ, вул. Райдужна, 6А, пн – пт 9:00 - 17:00, сб 9:00 - 15:00; тел: +38 

(066) 170 48 90 

м. Запоріжжя, Виставковий центр «Козак-Палац», вул. Перемоги, 70Б; пн 

– сб 9:00 - 16:00; тел: +38 (050) 463 16 29 

м. Львів, Львівський палац мистецтв, вул. Миколи Коперника, 17; пн – пт 

10:00 - 18:00; тел: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19 

м. Дніпро, Крутогірний узвіз, 21, Центр сучасного мистецтва DCCC; пн – 

пт 9:00 - 16:00; тел: +38 (099) 245 21 21 

 

*** 

 

03.11.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/zhitlo-dlya-pereselenciv-arma-pochalo-

shukati-upraviteliv-dlya-areshtovanih-sanatoriyiv 

Житло для переселенців: АРМА почало шукати управителів для 

арештованих санаторіїв 

АРМА оголосило конкурси з відбору управителів для низки арештованих 

готелів, санаторіїв та баз відпочинку, які будуть використовуватися для 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та реабілітації 

військовослужбовців. 

Наразі відкриті конкурси оголошено для 22 об’єктів нерухомості у 

Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Миколаївській, 

Дніпропетровській, Полтавській, Київській областях. Зокрема, йдеться про 

готель "Турист" у Києві, лікувально-оздоровчий комплекс "Верховина" в 

Івано-Франківській області, санаторії "Карпати", "Квітка полонини", "Поляна" 

у Закарпатській області, санаторій "Куяльник" в Одесі тощо. 
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Стати управителем можуть як приватні, так і державні або комунальні 

підприємства, які займаються господарською діяльністю за відповідним 

профілем. При цьому один з головних пунктів програми управління кожного 

учасника конкурсу – відсоток загальної площі об’єкта нерухомості, який 

управитель надаватиме для згаданих соціальних цілей. Відповідно, чим вищу 

частку номерного фонду або квадратних метрів для внутрішньо переміщених 

осіб та військовослужбовців запропонує потенційний управитель, тим більш 

конкурентною буде його пропозиція. 

«Лише кілька днів тому ідея АРМА про соціальне використання 

арештованого майна обговорювалася Урядом, а вже сьогодні ми починаємо 

пошук управителів для десятків таких об’єктів. Відтепер арештовані активи 

працюватимуть не тільки на користь економіки та оборони країни, але й 

сприятимуть вирішенню житлових проблем переселенців та реабілітації 

наших захисників», - повідомив очільник Національного агентства Дмитро 

Жоравович. 

Слід зазначити, що соціальне використання арештованих активів є 

поширеною практикою в багатьох європейських країнах та прямо передбачене 

повноваженнями офісів з розшуку та менеджменту активів (закордонних 

аналогів АРМА). Однак в Україні такий механізм законодавчо не закріплений, 

а тому АРМА ініціювало фактичне забезпечення зумовлених війною 

соціальних потреб населення в межах діючих правил та норм законодавства. 

 

*** 

 

01.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

zdijsnili-monitoringovi-viziti-v-miscya-kompaktnogo-prozhivannya-vimushenih-

pereselenciv-u-lvivskij-ivano-frankivskij-ta-zakarpatskij-oblastej 

Працівники Офісу Омбудсмана здійснили моніторингові візити в 

місця компактного проживання вимушених переселенців у Львівській, 

Івано-Франківській та Закарпатській областях 

Українці живуть у правовій державі, тож будь-яке порушення прав 

сприймається гостро. Інституція Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини покликана дбати про те, щоб усі громадяни України знали, що є 

кому захищати їхні права. Працівники Офісу Омбудсмана щодня працюють та 

реагують на кожне звернення. 

Під час повномасштабної війни Росії проти України ми розпочали ще й 

моніторингові візити у місця компактного проживання громадян. Так, 

минулого тижня представник Уповноваженого з прав громадян, постраждалих 

внаслідок збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна спільно з Юлією 

Єршовою здійснили більше 20-ти моніторингових візитів у закладах 

Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. 
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Під час візитів працівники Офісу Уповноваженого звертали увагу на 

дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, зокрема на доступ до освіти, 

медичних послуг, отримання соціальних виплат. 

Варто зазначити, що більшість закладів мають нормальні умови для 

проживання внутрішньо переміщених осіб. Однак варто зупинитися й на 

таких, які потребують фінансування, ремонту, покращення побуту для 

громадян, які вимушено покинули власні домівки через російських 

«визволителів». 

Так, під час моніторингу в селі Оріховиця, що у Закарпатській області, 

виявили чимало проблемних питань. Зокрема близько 30-ти внутрішньо 

переміщених осіб потребують обігрівачів, тумб, стільців, дров. Люди 

проживають у тісному приміщенні з пліснявою на стінах через підвищену 

вологість. У таких умовах розвелися клопи, які кусають дітей. 

Також у цій області в селі Середнє, де в одному із закладів проживають 

майже 50 внутрішньо переміщених осіб (зокрема 20 дітей) теж виявили 

плісняву на стінах. Люди потребують теплого одягу, пральних машин, 

ноутбуків, завдяки яким діти могли б продовжувати дистанційне навчання. 

Офіс Уповноваженого, своєю чергою, звертається до міжнародних 

партнерів та небайдужих організацій, які могли б допомогти людям 

облаштувати нормальний побут як для дорослих, так і дітей. Також закликаємо 

владу звернути увагу на умови проживання в цих закладах внутрішньо 

переміщених осіб. Окрім цього для поновлення прав громадян ми зібрали їхні 

звернення, аби відновити соціальні виплати у повному обсязі. 

Є й заклади, після відвідування яких склалося позитивне враження. Так, 

в одному із закладів підтриманого проживання у Львівській області, де 

мешкають 134 особи (91 — дитина, з них 75 - позбавлені батьківського 

піклування) нещодавно завершилися ремонтні роботи. Додатково планується 

облаштування реабілітаційних кімнат для дітей, які потребують 

індивідуальної програми реабілітації. 

Також добре налагодили роботу із внутрішньо переміщеними особами в 

одному з геріатричних пансіонатів в Івано-Франківській області. Загалом в 

закладі мешкає близько 200 осіб, зокрема 30 внутрішньо переміщених осіб, 10 

з яких – люди з інвалідністю. Вони отримують чотириразове харчування, 

мають дозвілля (нещодавно волонтери та небайдужі влаштували бабусям і 

дідусям фотосесію) та піклування. 

Попри це, навіть у закладах, де люди мають хороші умови, є потреби. 

Серед них – меблі, подушки, ковдри, постільна білизна, кухонний посуд, 

теплий одяг, засоби гігієни, аптечки. 

Офіс Омбудсмана ретельно контролюватиме, як усуватимуть недоліки в 

закладах, де вже відбулися моніторингові візити, задля додержання прав 

внутрішньо переміщених осіб та підопічних закладів. 

 

*** 
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02.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-proviv-zustrich-z-

nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-rumuniyi-v-ukrayini 

Уповноважений провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Румунії в Україні 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 

провів сьогодні зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в 

Україні Александру Віктором Мікулою. 

Під час зустрічі Дмитро Лубінець поділився пріоритетами роботи 

Омбудсмана України в умовах війни, ознайомив з новою структурою Офісу, а 

також з напрямами, в створенні яких виникла потреба після повномасштабної 

збройної агресії Росії проти України. 

Обговорили проблеми внутрішньо переміщених осіб та допомогу, яку ми 

їм надаємо. Уповноважений наголосив на важливості контролю забезпечення 

належних умов для проживання таких категорій осіб. 

Також темою для обговорення стали механізми фіксації та розслідування 

воєнних злочинів спільно з іншими відомствами, задля ефективного 

використання цих фактів як доказової бази в подальшому в судах. Дмитро 

Лубінець наголосив на важливості допомоги тим, хто постраждав від війни. 

Під час розмови Посла Румунії зацікавило питання реагування на 

діяльність церков, які мають чи можуть мати стосунок до Російської 

Федерації. Омбудсман повідомив, що в рамках свого мандата контролює 

дотримання прав усіх церков та релігійних організацій в Україні, а також 

поінформував про зустріч з представниками Всеукраїнської Ради Церков, 

проведену Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини вперше за 

25 років. 

Своєю чергою, Посол Румунії назвав війну в Україні «Війною за 

цінності». Враховуючи великий досвід Румунії в ЄС з питань національних 

спільнот, запропонував направити до Києва експертів з Румунії, які б надали 

консультації й поради щодо покращення і вдосконалення законодавства про 

національні спільноти. 

Також Александру Віктор Мікула надав дані щодо кількості громадян 

України, які перебувають на території Румунії, зі щоденною статистикою по 

категоріях та інформацію щодо діяльності Червоного Хреста в Румунії й те, як 

вони допомагають українцям. 

Дмитро Лубінець подякував за підтримку України та українцям, які 

знайшли прихисток на території Румунії, рятуючись від війни. Крім того, 

Уповноважений попросив передати запрошення Омбудсману Румунії 

відвідати нашу державу в квітні наступного року, з нагоди 25 річниці 

створення Офісу Омбудсмана України. 

 

*** 
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03.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

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

oblasti 

Тривають моніторингові візити до місць компактного проживання 

внутрішньо переміщених осіб у Вінницькій області 

Представники Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які 

постраждали внаслідок збройної агресії проти України, Владислав Закаблук та 

Микита Ларін здійснили моніторингові візити до місць компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб у Вінницькій області з метою 

перевірки додержання прав ВПО. 

Загалом моніторингова група Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини здійснила моніторингові візити до п’яти місць 

компактного проживання, де мешкають майже 600 внутрішньо переміщених 

осіб, розташованих на базі: 

 Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне училище»; 

 Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти 

№ 1 м. Вінниці»; 

 Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 7 м. 

Вінниці»; 

 Комунального закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 9 

Вінницької міської ради»; 

 Вищого художнього професійно-технічного училища № 5 м. Вінниці. 

 

Під час візитів працівники Офісу Уповноваженого приділили особливу 

увагу, зокрема, дотриманню прав внутрішньо переміщених осіб на освіту, 

доступу до медичних послуг, отримання соціальних виплат. 

Моніторингова група Секретаріату Уповноваженого проводила 

опитування мешканців щодо порушення їхніх прав як адміністраціями 

закладів, так і іншими органами державної влади, та приймала відповідні заяви 

для вжиття заходів щодо подальшого реагування. 

За результатами моніторингових візитів встановлено, що заклади мають 

прийнятні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб. Однак 

більшість з них потребують ремонту, покращення побуту для громадян. 

З метою забезпечення дотримання прав внутрішньо переміщених осіб 

будуть надані відповідні рекомендації, зокрема, керівництву закладів, 

Вінницькій обласній військовій адміністрації та Вінницькій міській раді для 

покращення умов проживання відповідних громадян та залучення до цього 

процесу міжнародних та національних гуманітарних організацій. 

 

*** 
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03.11.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/konsultuvannya-ta-gumanitarna-

dopomoga-dlya-vpo-za-miscem-yihnogo-kompaktnogo-prozhivannya-v-m-dnipro 

Консультування та гуманітарна допомога для ВПО за місцем їхнього 

компактного проживання в м. Дніпро 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини Тетяна Стеблій разом з регіональним координатором взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого в Дніпропетровській області Оксаною Крупій 

провели консультування внутрішньо переміщених осіб у місті Дніпро за 

місцем їхнього компактного проживання. До них долучилася інспекторка з 

особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав 

людини в поліцейській діяльності з дислокацією в Дніпропетровській області 

УДПЛ Національної поліції України Наталя Урман. 

Основні питання, з якими зверталися внутрішньо переміщенні особи, 

стосувалися порядку отримання соціальних виплат та послуг, призначених до 

початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за новим місцем 

проживання. Так, наприклад, громадянка Т. зазначила, що, починаючи з 

березня і до сьогодні, вона не має змоги отримати державну допомогу на дітей, 

які виховуються в багатодітних родинах. З усіх питань надані змістовні 

роз’яснення, зокрема, щодо звернення до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини за захистом своїх конституційних прав. 

Окрім цього, працівники Офісу Омбудсмана мали можливість відвідати 

дитячий простір Громадської організації «ПРОЛІСКА», в якому для дітей 

ВПО та місцевої громади щодня проводяться безкоштовні творчі заняття. 

Всім учасникам таких творчих занять та дітям ВПО передали гуманітарну 

допомогу – йогурти від компанії «JM Wirtschaftsberatungs-und Handels GmbH» 

і ТОВ «Акфорт». 

 
 

 

Місцеве самоврядування 
 

02.11.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/minuloyi-dobi-v-oblasti-rozselili-mayzhe-

pivsotni-vnutrishnih-pereselenciv/ 

Минулої доби в області розселили майже півсотні внутрішніх 

переселенців 

Вчора, 1 листопада 2022 року, на Волині знайшли прихисток 44 

вимушено-евакуйовані особи. Загалом в область приїхали 74 964 переселенці. 

Статус ВПО уже мають 60 456 людей. Це становить 42 783 родини, у яких 

18 258 – діти. 

Серед внутрішньо-переміщених осіб: 
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 2 301 людина з інвалідністю, 

 7 786 пенсіонерів, 

 69 багатодітних сімей, 

 10 сімей батьків-одинаків. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/na-volini-vidbulas-koordinaciyna-zustrich-

z-predstavnikami-upravlinnya-verhovnogo-komisara-oon-u-spravah-bizhenciv-

v-ukrayini/ 

На Волині відбулась координаційна зустріч з представниками 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні 

Область продовжує приймати та розміщати внутрішньо переміщених 

осіб, тож обласна військова адміністрація спільно із Управлінням Верховного 

комісара ООН у справах біженців в Україні та організаціями-партнерами 

продовжують роботу щодо залучення гуманітарної допомоги для створення 

комфортних умов людям, що вимушено покинули свої домівки. 

Так, сьогодні, 2 листопада 2022 року, відбулась чергова координаційна 

зустріч за участі керівника офісу Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців Раяна Маршала, голови Львівського офісу Управління ООН 

з координації гуманітарних справ Антона-Джозефа Хагена та керівника офісу 

ЮНІСЕФ в м. Львів Нінке Вопенн. 

Долучилися до зустрічі та обговорення потреб Волині й перший 

заступник голови ОДА Сергій Мовенко, заступник голови ОДА Юрій Гупало, 

які подякували за вже надану допомогу та пророблену роботу в області. 

Сьогодні ж, користуючись нагодою, посадовці акцентували увагу на потребі у 

генераторах для територіальних громад. Адже, якщо росія продовжуватиме 

атакувати енергетичні об’єкти, то необхідно облаштувати пункти обігріву у 

кожній громаді. 

І хоч міжнародні партнери зазначили, що генератори сьогодні у дефіциті, 

все ж порадили підготувати необхідний мінімум-потребу для, а вони 

спробують допомогти. 

Опісля присутні перейшли до обговорення додаткових потреб за різними 

напрямками. Зокрема, детально розповіла про все та відповіла на усі питання 

представників благодійних фондів директор департаменту соціального 

захисту населення Оксана Гобод. 

Нагадаємо, з метою надання допомоги біженцям, шукачам притулку, 

особам без громадянства та внутрішньо переміщеним особам УВКБ ООН 

співпрацює з 8 організаціями-партнерами. Це місцеві та міжнародні 

недержавні організації в усіх областях України, окрім Криму. 

За участі представників УВКБ ООН та представників Волинської 

обласної військової адміністрації було проведено 7 зустрічей. Основна мета 
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зустрічей – це надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб у 

Волинській області, налагодження спільної співпраці, визначення основних 

потреб регіону в даному напрямку. 

 

*** 

 

01.11.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=117325 

Перевірку фактичного місця проживання ВПО здійснюватимуть 

територіальні органи Нацсоцслужби 

14 жовтня Уряд ухвалив постанову №1168 «Про внесення змін до 

Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». 

Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги 

на проживання внутрішньо переміщеним особам у Хмельницькій області 

здійснюється ГУ Національної соціальної сервісної служби у Хмельницькій 

області шляхом проведення вибіркової перевірки фактичного місця 

проживання ВПО, про що складається відповідний Акт. 

За відсутності ВПО за фактичним місцем проживання посадова особа 

Головного управління робить відповідний запис в Акті і залишає ВПО 

повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до 

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем 

перебування на обліку для проходження ідентифікації. 

У разі коли внутрішньо переміщена особа протягом 10 календарних днів 

не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального 

захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на 

проживання з наступного місяця. 

Звертаємо увагу, що у разі зміни адреси свого початкового переміщення 

на іншу, варто найближчим часом звернутися до органів соцзахисту чи 

ЦНАПів. Там отримати довідку ВПО із зазначенням актуальної адреси 

теперішнього проживання. 

 

*** 

 

03.11.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/zhytomyrska-oblast-otrymala-ponad-760-tonn-

gumanitarnoyi-dopomogy-dlya-rodyn-pereselentsiv-z-pivdnya-j-shodu/ 

Житомирська область отримала понад 760 тонн гуманітарної 

допомоги для родин переселенців з Півдня й Сходу 

Житомирщина продовжує бути лідером реалізації спільних ініціатив з 

міжнародними партнерами, зокрема з Дитячим фондом ООН – UNICEF, який 

став координатором підтримки соціальних й освітніх напрямків в області. Вже 
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більш ніж 8 місяців наша область приймає десятки гуманітарних вантажів, що 

стали у пригоді понад 100 тисячам жителів Житомирщини. 

За останній місяць Житомирська область отримала понад 760 тонн 

гуманітарної допомоги для родин переселенців з Півдня й Сходу, що 

постраждали внаслідок воєнної агресії та найбільш незахищених верств 

населення, які потребують особливої уваги. Від початку поточного тижня 

понад 60% гуманітарного вантажу вже розвезли до громад Житомирщини. 

Робота триває кожного дня. 

Наголосимо, що від початку воєнних дій понад 112 тисяч переселенців 

отримали прихисток. Сьогодні офіційно в області проживає понад 71 тисяча 

таких осіб. Більша частина з них – це люди, які втратили усе і потребують 

будь-якої допомоги. 

Кожного дня, у співпраці з міжнародними представництвами та 

Гуманітарним штабом Житомирської ОВА, волонтерська команда «In Touch 

Ukraine Foundation» здійснює постачання потрібних у територіальних 

громадах речей. Сюди входить: засоби гігієни, побутова хімія та інші 

господарські товари. 

 

*** 

 

03.11.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/uarazom-u-zhytomyrskij-oblasti-perebuvaye-

bilshe-36-tysyach-rodyn-iz-chysla-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 

#UAразом: у Житомирській області перебуває більше 36 тисяч родин 

із числа внутрішньо переміщених осіб 

Так, на Житомирщині зареєстровано 36 652 родини внутрішньо 

переміщених осіб, з них 520 багатодітних, дітей — 20 030. Серед яких 

найбільше – у Житомирському районі: більше 15 тисяч родин. 

На території областей, які найближче знаходяться до лінії фронту, 

тривають активні бойові дії. Люди ризикують не лише щосекунди потрапити 

під обстріли, а при відсутності світла, тепла, ліків та їжі взимку вижити буде 

непросто. Єдиний правильний вихід – евакуація! 

Додатково триває підготовка будівель, в яких проживають ВПО, до 

осінньо-зимового періоду та забезпечення їх елементами доступності для 

маломобільних груп населення. 

Також на базі Житомирської обласної військової адміністрації продовжує 

працювати Кол-центр з питань тимчасово евакуйованих осіб, що постраждали 

через російську агресію. 

Контактний телефон Кол-центру: +380 (67) 399-62-72 та +380 (67) 499-29-

16. 

 

*** 
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02.11.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/sogodni-pochinayetsya-bezkoshtovna-evakuaciya-

meshkanciv-donechchini-do-ternopilskoyi-oblasti 

Сьогодні перший рейс: починається безкоштовна евакуація 

мешканців Донеччини до Тернопільської області 

З 2 листопада розпочинається безкоштовна евакуація мешканців 

Донеччини до Тернопільської області. Евакуація здійснюватиметься 

спеціальним поїздом, один раз на чотири дні по парним дням, по таких датах 

- 02.11; 06.11; 10.11; 14.11; 18.11; 22.11; 26.11; 30.11. 

Нагадаємо, щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати 

свою родину від постійних обстрілів, необхідно:  

• залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290, для 

евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за 

номерами: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 

0961085224;  

• дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до 

евакуаційного потягу у Покровську;  

• оселитися у Тернопільській області - це безкоштовно.  

 

Влада надає такі соціальні гарантії: 

• безкоштовне житло;  

• гуманітарна допомога;  

• психологічна допомога; 

• медична допомога тощо;  

• соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних 

організацій через платформу "єДопомога". 

 

*** 

 

02.11.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/gumanitarnij-hab-yednannya-pokrovskoyi-mva-

vidkrito-u-chervonogradi-na-lvivshchini 

Вісті з гуманітарних штабів: хаб "Єднання" Покровської МВА 

відкрито у Червонограді на Львівщині 

1 листопада Покровською міською військовою адміністрацією відкрито 

гуманітарний штаб у м. Червоноград Львівської області. 

Червоноград вже став прихистком для переселенців з усіх куточків 

країни. Понад тисячу мешканців Покровської громади евакуювалися до цього 

регіону у першу хвилю евакуації. Зараз у Червоноградській громаді діють 

шість закладів компактного розселення для внутрішньо переміщених осіб. 

З метою забезпечення єдиної ефективної системи логістичного 

супроводу, організації та координації гуманітарної допомоги для внутрішньо 
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переміщених осіб на період дії воєнного стану, Покровська міська військова 

адміністрація відкрила на території міста Гуманітарний хаб «Єднання». 

Працівники хабу надають безоплатну консультаційну, продовольчу або 

непродовольчу допомогу покровчанам, які були вимушені покинути 

територію громади та перебувають на підконтрольних уряду України 

територіях 

«Ми працюємо для наших мешканців, аби вони відчували підтримку своєї 

громади навіть далеко від дому. Зараз непростий час, і наша мета – полегшити 

період адаптації, соціалізації та допомогти у реалізації власного потенціалу 

покровчанам в умовах евакуації. Ми допомагаємо з розселенням у місцях 

компактного розміщення, отриманням гуманітарної допомоги та доступом до 

соціальних послуг, – розповідає працівниця хабу Наталія Поспєлова. – З 

першого дня роботи стало зрозуміло, що наш хаб – потрібна організація, на 

яку чекали. Особисто відвідали нас вже 14 осіб, 8 осіб звернулися за 

телефоном. Пройшли онлайн анкетування 11 осіб. Звертаються й мешканці 

інших громад». 

Надалі у хабі «Єднання» передбачається проведення зустрічей, семінарів 

та тренінгів з залученням фахівців з соціальних, юридичних, медичних питань. 

Хаб у Червонограді став першим, але не останнім центром допомоги для 

внутрішньо переміщених покровчан. Аби евакуація проходила більш 

комфортно та організовано, Покровська військова адміністрація планує 

відкрити такі заклади у всіх областях потенційного та реального розміщення 

наших земляків. 

Хаб «Єднання» знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Івасюка, 3. 

 

*** 

 

03.11.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/gromadi-oblasti-otrimuyut-gumanitarnu-

dopomogu-yaku-rozdadut-pereselencyam-na-svoyih-teritoriya 

Громади області отримують гуманітарну допомогу, яку роздадуть 

переселенцям на своїх територіях 

3 листопада Гуманітарний штаб Полтавської ОВА передав гуманітарну 

допомогу для ВПО, які проживають у громадах області. 

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надало набори 

кухонного посуду – 230 і 3270 штук, 8000 комплектів постільної білизни і 990 

подушок. 

Заступник начальника Полтавської ОВА Катерина Рижеченко розповіла, 

що допомогу отримують не лише заклади масового проживання переселенців, 

а й громади, в яких переселенці проживають у приватних домогосподарствах. 

«Наші міжнародні партнери зараз активно допомагають ВПО, за що ми їм 

дуже вдячні. Від УВКБ ООН надійшло багато комплектів постільної білизни, 

тому є можливість розподілити її не лише у місця масового проживання 
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переселенців, а й роздати пропорційно за запитами громадам, щоб вони 

передали ці речі ВПО на своїх територіях, – розповіла Катерина Рижеченко. – 

Також отримали, окрім посуду, подушки і ковдри, щоб підготуватися до 

холодної пори. Заклади масового проживання регулярно отримують допомогу 

від міжнародних організацій через гуманітарний обласний штаб. Уся допомога 

також пропорційно розділяється й на громади, є спеціальні форми звіту, 

партнери перевіряють, чи надійшла допомога». 

Представники громад задоволені отриманою допомогою, особливо 

напередодні зими. Крім постільної білизни й посуду, отримали ще й гігієнічні 

засоби та шкільне приладдя від ЮНІСЕФ. 

«Ми отримали великі набори гігієни для колективних центрів для прання 

та прибирання. У нас у громаді 3 заклади дошкільної освіти, в яких 

проживають 115 переселенців. Але ця цифра змінюється, бо хтось виїжджає, 

хтось приїжджає, тому потреба в гуманітарній допомозі завжди є», – розповіла 

начальник гуманітарного відділу виконавчого комітету Щербанівської 

сільської ради Леся Осадча. 

Також днями Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України передало на Полтавщину першу партію ковдр (250 штук), 

пледів (1280 штук), ліжок із матрацами (150 штук). 

Крім того Товариство Червоного Хреста України передало гуманітарну 

допомогу 889 рушників, 2000 кухонних наборів, 1385 матраців, 1008 подушок 

та засоби гігієни. Все це пізніше роздадуть громадам для потреб ВПО. 

 

*** 

 

31.11.2022 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/118109 

На Харківщині більш ніж 54 тисячі осіб знайшли житло в межах 

програми «Прихисток» 

Внутрішньо переміщеним особам у Харківській області надали для 

поселення понад 15 тисяч житлових об’єктів. 

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення 

Харківської ОВА. 

Як зазначає директор Департаменту Юрій Шпарага, компенсація 

фізичним особам, які надали житло ВПО, відбувається згідно з Постановою 

КМУ «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період 

воєнного стану». Відповідно до документу, починаючи з 1 жовтня компенсація 

за одного проживаючого становить 30 грн за добу, тобто в межах 900 грн за 

місяць. 

Щоб отримати компенсації, власникам житлових приміщень, які 

безоплатно розміщують ВПО під час дії воєнного стану, потрібно: 
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• внести інформацію про наявне житло, доступне для розміщення ВПО, 

до веб-ресурсу «Прихисток», або надати її виконавчому комітету 

сільської, селищної чи міської ради або безпосередньо в органи 

соціального захисту населення за містом проживання; 

• не пізніше наступного дня за днем розміщення переселенців власник 

житла повинен подати заявку до ОМС, де зазначає дату поселення та 

дані людей, які поселилися; 

• щомісяця до 5 числа подавати заявку виконкому щодо кількості днів 

та кількості людей, які проживали за програмою; 

• щомісяця до 20 числа отримати на свій банківський рахунок кошти – 

компенсацію за розміщення кожної людини. 

«Сума компенсації розраховується залежно від кількості днів – який 

період людина користувалася житлом. Компенсація виплачується коштом 

державного бюджету і стовідсотково надається у безготівковій формі», - 

уточнив Юрій Шпарага. 

Також, за словами директора Департаменту, держава компенсує оплату 

комунальних послуг установам будь-якої форми власності, які надали 

прихисток ВПО. Розмір компенсації юридичним особам складає 450 грн за 

одну людину в місяць. 

Довідка. За даними Департаменту соціального захисту населення 

Харківської ОВА, наразі в межах області нараховується понад 400 тисяч ВПО. 

Харків’ян, які виїхали за межі регіону і сьогодні проживають в інших областях 

України, - 762 тисячі. 

 

*** 

 

31.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/44594 

Представниця Омбудсмена з прав людини відвідала на Львівщині місця 

поселення ВПО 

З візитом на Львівщині побувала Представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини Ольга Алтуніна. Разом з 

представниками Львівської ОВА вона відвідала місця, де мешкають ВПО та 

оглянули місця для поселення, які потребують ремонту. 

Представники УВКБ ООН оглянули місця поселення ВПО, щоб 

розширити місця, провести ремонт та надати матеріальну допомогу. 

Зокрема, консультаційно-координаційний центр для ВПО в 

Золочівському районі, Журавненський будинок підтриманого проживання 

психоневрологічного профілю, Обласний центр прийому ВПО та шелтер 

Арена-Львів, модульне містечко в Сихівському районі Львова. 

До теми: Представник Омбудсмена з прав людини розпочала 

моніторинговий візит у місця проживання ВПО на Львівщині. 
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Станом на сьогодні на Львівщині проживають 107 113 внутрішньо 

переміщених осіб. З них 10 602 осіб проживають в закладах 

комунальної/державної форми власності, 96 511 осіб - в приватному секторі. 

В підвідомчих інтернатних установах департаменту соціального захисту 

населення (геріатричних, психоневрологічних, ЦСПД та дитячих будинках 

інтернатах) перебуває 2327 осіб, з них 624 особи з числа внутрішньо 

переміщених осіб, що потребують стороннього догляду, це люди з 

евакуйованих установ та ті, які виїхали самотужки. 

В області затвердили нову обласну Програму реалізації пріоритетних 

інфраструктурних проєктів у Львівській області, в межах якої заплановано 

відремонтувати 29 закладів у 22 територіальних громадах та створити 3 359 

місць для ВПО. Проміжні підсумки: створено 942 місця, відремонтовано 10 

закладів. 

 

*** 

 

01.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/44817 

Понад 6 млн грн компенсували закладам усіх форм власності 

Львівщини за тимчасове розміщення ВПО 

З обласного бюджету від початку повномасштабного військового 

вторгнення росії виділили вже 6,2 млн грн для часткової грошової компенсації 

установам, закладам організаціям усіх форм власності за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб на території області. 

Окрім того, для часткової компенсації оплати комунальних послуг за 

період функціонування Координаційного центру з надання допомоги 

внутрішньо переміщеним особам та Тимчасового пункту короткотермінового 

перебування внутрішньо переміщених осіб на території Львівщини з 

обласного бюджету скерували 1 млн грн. 

Зазначені видатки здійснюються у межах реалізації Комплексної 

програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного 

стану в Україні, на яку загалом в обласному бюджеті передбачено 24 млн 

гривень. 

Порядок надання часткової грошової компенсації установам, закладам, 

організаціям усіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) 

внутрішньо переміщених осіб на території області затверджено наказом 

голови Львівської обласної військової адміністрації від 15.04.2022 №62/22. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/44843 
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Пів тисячі вимушених переселенців взяли участь у проєкті «Мандруй 

Львівщиною. Історія другої домівки» 

Упродовж двох місяців тривали мандрівки туристичними локаціями 

Львівської області. За цей час організували 23 виїзди до Львова, Тустані, 

Крехова та Звенигорода. 

Проєкт «Мандруй Львівщиною. Історія другої домівки» започаткували 

управління туризму та курортів Львівської ОВА спільно з Мальтійською 

службою допомоги. 

Завдяки проєкту, вимушені переселенці поглибили свої знання про наш 

регіон, щоб повертаючись у свої рідні міста могли розповісти про Львівщину, 

як про патріотичний, туристичний край, зі своєю цікавою історією. 

«Не всі мали змогу оселитись у великих містах. А коли ти перебуваєш 

місяцями у маленькому селі, серед незнайомих людей, то хочеться простих 

речей, яким в буденному житті не надавав значення. Тому ці виїзди, як ковток 

свіжого повітря, які повертають на мить спогадами у мирний час», – ділиться 

враженнями Анатолій із Харкова. 

Найбільше захоплення в екскурсантів викликала архітектура, зокрема 

храми, природа Карпат і гостинність місцевих. 

«Я в захоплені від львівських храмів, думала таке можна побачити лише 

в Європі. Коли проходиш біля церкви, то завдяки розповіді екскурсовода ця 

будівля оживає, ти розумієш про що говорять її розписи, як час та 

підпорядкованість певній владі, змінювала її призначення і наскільки по-

іншому можна сприймати святиню, якщо вміти відчитувати певні знаки та 

символи», – розповідає Людмила, яка переїхала на Львівщину із Бахмута. 

Проєкт не лише мав на меті організувати дозвілля для ВПО, а й 

підтримати туристичну галузь Львівщини – гідів, перевізників, заклади 

харчування, туристичні об'єкти, які значно постраждали з початком війни в 

Україні. 

 

*** 

 

03.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/44992 

На Дрогобиччині запрацює новий творчий простір для дітей ВПО 

На Дрогобиччині свої двері відчинить новий творчий простір, який 

функціонуватиме для дітей ВПО, що живуть у районі.  

Тут діти переселенці зможуть отримати можливість розвивати свої 

комунікативні, творчі та інші важливі соціальні навички, а також можливість 

навчатись  та здобувати додаткові знання. Під час навчань кожен учасник 

матиме доступ до інтернету та ноутбуків, де діти зможуть освоювати нові 

навички.  

Водночас учасники центру зможуть відвідувати творчі майстер-класи, 

грати в ігри, переглядати мультфільми. Це зможе суттєво покращити 
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емоційний та психологічний стан дітей ВПО, котрі внаслідок російської 

агресії пережили складні психологічні потрясіння. 

Організатори нового соціального центру запевняють, що на базі простору 

працюватимуть фахові психологи, котрі будуть готові допомогти дітям 

подолати їхні життєві труднощі. Або принаймні підтримувати до допомагати  

дітям ВПО інтегруватись у нове середовище.  

Реєстрація дітей від 6-  

Крім того, 3 та 4 листопада можна буде зареєструватись наживо за 

адресою: місто Дрогобич, вул. Івана Франка, 20 (Народний дім імені Івана 

Франка). Час запису з 16:00 до 18:00.  

Проєкт реалізується чеською гуманітарною організацією «Людина в біді» 

People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ 

Канади  Global Affairs Canada (GAC).  

Нагадаємо, що від початку повномасштабного російського вторгнення, на 

Дрогобиччину приїхали понад 35 241 внутрішньо переміщених осіб, з них 11 

109 — діти. 

 

*** 

 

04.11.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/45109 

У Червонограді тривають ремонтні роботи у гуртожитку, де 

мешкатимуть ВПО 

Гуртожиток в Червонограді, в якому будуть проживати ВПО, один з 

наймасштабніших об’єктів, ремонт якого департамент економічної політики 

Львівської ОВА реалізовує за кошти обласного бюджету. 

Читайте також: На Львівщині створюють умови для проживання 

працівників релокованих підприємств 

Тут вже завершили ремонтні роботи на 4 та 5 поверхах та створили 150 

місць для ВПО. 

Тривають внутрішні роботи на 3 поверсі: улаштували електромережі, 

встановили радіатори, замінили вікна та двері. Відтак, найближчим часом тут 

створять ще 75 місць. 

Вартість ремонту 14,8 млн гривень, з яких 2 мільйони – кошти бюджету 

Червоноградської міської ради. 

«Ми - перша область, яка запустила обласну програму саме по ремонту 

будівель для проживання ВПО, бо це значно дешевше ніж будувати з нуля, не 

збільшує кількість «довгобудів», яких більш ніж достатньо ще з 90-х років, 

покращує умови проживання і для студентів»,-  зазначили у департаменті 

економічної політики. 

Нагадаємо, що загалом у межах Програми реалізації пріоритетних 

інфраструктурних проєктів у Львівській області заплановано відремонтувати 

25 об’єктів, що забезпечить створення майже 3 тисяч додаткових місць для 
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проживання ВПО та працівників релокованих підприємств. Загальний обсяг 

фінансування з обласного бюджету складає 157,3 млн грн. 

 

*** 

 

31.10.2022 

Тернопільська обласна державна адміністрація 

https://oda.te.gov.ua/news/v-ukrayini-stvoreno-servis-yuridichnij-poradnik-

dlya-vpo 

В Україні створено сервіс «Юридичний порадник для ВПО» 

В Україні створено сервіс (чатбот) «Юридичний порадник для ВПО», 

розроблений швейцарсько-українською Програмою EGAP та командою БФ 

«Право на захист» за підтримки Мінреінтеграції та Мінцифри. Чат-бот працює 

24/7 на базі найпопулярніших соцмереж в Україні - Facebook, Viber та 

Telegram за посиланнями: Viber: https://cutt.ly/zzeWP2q Telegram: 

https://cutt.ly/qzeW2sX Facebook (Messenger): http://m.me/IDP.legal.aid.  

Сайт проекту доступний за посиланням: https://chatbot.r2p.org.ua/ За 

допомогою чат-бота можна знайти інформацію про доступне житло, 

гуманітарну та іншу допомогу, працюючі аптеки та магазини, особливості 

виїзду та перебування за кордоном, проїзд блокпостів та евакуацію, 

відновлення особистих документів, виплату пенсії та багато іншого.  

Також «Юридичний порадник для ВПО» містить практичні рекомендації, 

як діяти у тих чи інших випадках, зразки необхідних процесуальних та інших 

документів, контакти державних установ та організацій, інтерактивні мапи, 

інфографіки та корисні посилання. Крім того, користувачі мають змогу 

оперативно отримувати повідомлення про важливі новини за допомогою пуш-

розсилок.  

В разі необхідності отримання консультацій, громадяни можуть 

звертатися щоденно з 7:00 до 22:00 за телефонами гарячої лінії БФ «Право на 

захист»: VODAFONE: +38 (099) 507 50 90; KYIVSTAR: +38 (068) 507 50 90; 

LIFECELL: +38 (093) 507 50 90. 

 

*** 

 

31.10.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/dlya-pereselenciv-na-kalushchini-peredali-

gumanitarnu-dopomogu 

Для переселенців на Калущині передали гуманітарну допомогу 

Про чергову партію гуманітарної допомоги для територіальних громад 

Калуського району, де проживають внутрішньо переміщені особи, повідомив 

Віталій Ільчишин Заступник Голови Івано-Франківської ОДА . 

За словами посадовця, передали продукти, ковдри, засоби гігієни вдалося 

завдяки співпраці з міжнародними донорами. 
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Також за дорученням начальника обласної військової адміністарції 

Світлани Онищук переселенці в Калуській, Болехівській, Верхнянській, 

Войнилівській, Новицькій, Рожнятівській, Дубівській, Брошнів-Осадській, 

Перегінській, Спаській, Долинській, Вигодській та Витвицькій громадах 

сукупно отримають 8 палет консерв, 18 палет цукру, 10 палет макаронів, 8 

палет борошна. 

Окрім продуктів харчування, люди також отримають 8 палет ковдр, 

подушок, пледів. А також засоби гігієни, а саме: 2 палети підгузників, 2 палети 

серветок, 2 палети рушників паперових та туалетного паперу, 2 палети 

санітарно-гігієнічних засобів. 

«Не припиняємо співпрацювати з міжнародними партнерами, аби 

забезпечити ВПО всім необхідним, адже наближається зима, і потрібно 

готуватись до неї вже зараз. Дякуємо партнерам за допомогу. Переконаний, 

що тільки спільними зусиллями ми можемо перемогти», – переконаний 

Віталій Ільчишин. 

 

*** 

 

01.11.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/dlya-gromad-kolomijskogo-rajonu-yaki-

prijnyali-pereselenciv-peredali-gumanitarnu-dopomogu 

Для громад Коломийського району, які прийняли переселенців, 

передали гуманітарну допомогу 

Сьогодні громади Коломийщини, які надали прихисток для внутрішньо 

переміщених людей, отримали гуманітарну допомогу від міжнародних 

донорів, яку залучила обласна державна адміністрація. Це, зокрема, продукти 

харчування (борошно, цукор, м’ясні консерви), засоби гігієни, а також 

подушки і ковдри. 

За словами заступника голови обласної державної адміністрації Вадима 

Созоника, зважаючи на те, що попереду нас чекає зимовий період, у громад, 

які прийняли переселенців, існує потреба у забезпеченні ВПО продуктами 

харчування та теплими речами. 

«Ми тісно співпрацюємо з громадами області, щоб своєчасно 

забезпечувати переселенців всіма необхідними речами. Відповідно до 

кількості внутрішньо переміщених людей та їх потреб ми пропорційно 

розподіляємо допомогу між громадами», –  розповів Вадим Созоник. 

За словами заступника голови ОДА, залучити гуманітарну допомогу 

вдалося завдяки співпраці з міжнародними партнерами, такими як Польща, 

Чехія, Румунія. 

Як зізнаються у Коломийській міській громаді, задовільнити самотужки 

потреби усіх переселенців було б надзвичайно складно. Адже громада 

прихистила понад 13 тисяч людей, котрі проживають як у хостелах, так і у 

приватному секторі. 
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ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 
Центральні 

 

3.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/96558-jak-pereselentsjam-podatisja-na-

kompensatsiju-za-zrujnovane-zhitlo-komentar-juristiv 

Як переселенцям податися на компенсацію за зруйноване житло: 

коментар юристів 

Переселенці з територій України, постраждалих від війни, можуть подати 

звернення на отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Як 

це зробити – у багатьох містах України безкоштовно розповідають юристи. 

Зокрема, правові консультації надають на базі гуманітарного штабу 

Лисичанської міської військової адміністрації в Дніпрі, повідомляє "Радіо 

Свобода". 

Юристка Всеукраїнського благодійного фонду "Горєніє" Інна Токарєва 

розповідає, як переселенці, чиє житло зруйноване або пошкоджене через 

війну, можуть подати звернень на отримання компенсації. 

Два основні способи: онлайн – через застосунок "Дія" та в паперовому 

вигляді – через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса. 

В обох варіантах слід заповнити певну форму, вказавши персональні дані 

власника оселі та дані про зруйноване житло. 

"Перший крок – це подання заяви (інформаційного повідомлення) в 

«Дію» або в ЦНАП. У випадку самостійного заповнення форми в «Дії» людина 

сама несе відповідальність за достовірність поданих даних, у випадку подання 

через ЦНАП – працівник ЦНАПу. Що треба знати? Подає заяву власник. У 

«Дії», якщо це майно існує в Державному реєстрі нерухомих прав, то 

інформація про нього підтягується автоматично. З випадаючого меню можна 

вибрати, яке саме нерухоме майно було пошкоджене. Якщо право власності 

було зареєстроване раніше і не внесене до реєстру, то цей пункт заповнюється 

вручну. У ЦНАПі обов’язок адміністратора – перевірити оригінальність 

документів на право власності, встановити особу власника, оскільки 

відповідальність за правдивість даних – на адміністраторі", – розповідає 

юристка. 

Також заявник має детально описати, яких саме руйнувань зазнала його 

домівка. 

"Для чого це потрібно? Бо потім створюватиметься комісія для 

обстеження зруйнованого житла, і може вийти так, що людина написала – «там 

все зруйновано», а комісія прийшла, подивилася – немає вікон, немає дверей, 

але тримальні стіни є. І може йти мова про недостовірність наданих даних, а 

це може стати підставою для відмови в компенсації", – говорить правниця. 
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Щодо осіб, які проживали в зруйнованій оселі, каже юристка, правники 

рекомендують вказувати не тільки власника, й усіх людей, які мешкали з ним. 

Це може стати доказом для продовження виплати адресної допомоги на 

проживання переселенцеві потім – після деокупації його населеного пункту 

або завершення активних бойових дій. 

До поданої заяви людина має долучити до п’яти фотографій зруйнованого 

житла. 

"Якщо людина була присутня під час руйнування майна, ми радимо 

зробити самій ці фотографії або відео, а також зробити акт обстеження 

руйнування – у довільній формі, власноруч, записати – дату пошкодження, 

якщо відомо – внаслідок якого обстрілу чи вибуху був пошкоджений будинок 

чи квартира. Радимо фіксувати очевидців, записати їхні дані, номери 

телефонів, соцмережі, аби потім цих осіб можна було знайти й вони могли 

бути свідками. Якщо людина на місці подій – викликаються правоохоронні 

органи та ДСНС, якщо вони є, вони складають протокол огляду місця події, 

акт про пожежу тощо", – каже юристка. 

Але де взяти фото, якщо оселя постраждала від обстрілів за відсутності 

мешканців? 

"Це найбільш болюче питання. Що ми радимо. Якщо людина не 

перебувала на місці подій при руйнуванні житла, місто окуповане, доступу 

немає, зв’язку немає, – ми радимо моніторити ЗМІ й соцмережі. Якщо є 

повідомлення про «приліт» у ЗМІ, телеграм-каналах тощо, навіть 

повідомлення чи відео окупаційної «влади» – це теж докази. Радимо все це 

збирати, фіксувати джерела й зберігати: на смартфоні, на гугл-диску, на 

флешці", – пояснює Інна Токарєва. 

Адміністраторка Лисичанського ЦНАПу Олена Родкіна каже: з липня, 

відколи їхня установа працює в Дніпрі, допомогли оформити заявки на 

компенсацію за зруйноване житло десяткам людей. Це робили через 

застосунок «Дія». Паперове ж оформлення документів розпочали два тижні 

тому. Податися у такий спосіб уже допомогли п’ятьом людям. 

"Обов’язково мати при собі паспорт, ІНН, знати номер свого телефону та 

адресу електронної пошти, бажано – мати на руках свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно. Шість простих кроків, боятися наробити 

помилок не треба, з усім допоможемо. Саме оформлення заявки займає до 10 

хвилин. Якщо є певні нюанси щодо документів, потрібна консультація 

юристів або є проблеми з інтернетом, – то до пів години. Ми прийняли п’ять 

паперових заяв. Це люди з Донецької та Луганської областей. Звідки саме 

приїхала людина – неважливо, надають цю послугу всі ЦНАПи, які мають на 

це повноваження", – розповіла адміністраторка ЦНАПу. 

Переселенцям, які виїхали з "гарячих точок", юристка Інна Токарєва 

також радить звертатися до правоохоронних органів на мирній території. 

Опинившись у безпеці, треба піти до поліції й написати заяву про втрачене 

житло. Скільки минуло часу з моменту втрати – неважливо, каже правниця. 

Правоохоронні органи мають відкрити кримінальне провадження. 
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*** 

 

31.10.2022 

«Евакуація.City» 

https://evacuation.city/articles/246878/v-irlandii-zbuduyut-500-modulnih-

budinkiv-dlya-ukrainciv-koli-mozhna-poselitisya 

В Ірландії збудують 500 модульних будинків для українців: коли можна 

поселитися? 

В Ірландії збудують 500 модульних будинків для українців. Уряд обіцяє 

віддати їх в експлуатацію в січні-лютому 2023. 

Про це пише Irish Examiner.  

Модульні будинки планують ввести в експлуатацію з січня-лютого 2023 

року. Будинки розташують на території казарм Сил оборони Ірландії, а також 

на землях, які нададуть інші державні органи.  

За даними Irish Examiner, Ірландія прийняла 56 000 переселенців з 

України.  10 000 з них уже працюють. 

Дублінський Citywest Transit Hub, де раніше зупинялися українці, які 

рятуються від війни, закрили.  

Через це в кінці жовтня понад 30 переселенців залишилися на ночівлю в 

аеропорту та центрі для бездомних. 

Ймовірно, деяким людям доведеться спати на вулиці, заявив Міністр у 

справах дітей Ірландії Родерік О'Горман. Однак, сім'ї з дітьми та представників 

вразливих категорій населення розселятимуть першочергово.  

За словами прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна, уряд співпрацює з 

благодійниками, щоб надати українцям житло. Однак доступ до таких 

притулків обмежений. 

 

*** 

 

02.11.2022 

«Евакуація.City» 

https://evacuation.city/articles/247333/u-zakinutih-sanatoriyah-truskavcya-

oblashtuyut-zhitlo-dlya-pereslenciv 

У закинутих санаторіях Трускавця облаштують житло для 

переселенців 

Санаторії "Янтар" та "Рубін" у Трускавці облаштують для переселенців. 

Вони були законсервовані близько 8 років. 

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на юридична фірму 

Integrites. Вона виступає консультантом Трускавецької міської громади за цим 

проектом. 

У санаторіях облаштують для евакуйованих: 

 помешкання, 

 їдальні, 
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 соціальні центри. 

 Загальна площа реконструкції – близько 32 тисяч квадратних метрів. 

Проєкт реалізують на основі державно-приватного партнерства, щоб 

інтегрувати переселенців в життя регіону. 

Санаторії "Рубін" та "Янтар" збудували у Трускавці у 1980–их роках. У 

2014 році їх законсервували.  

Інший трускавецький готель "Женева" прийняв у себе понад 1 100 людей 

з початку війни. Протягом кількох місяців переселенці могли жити там 

безкоштовно – їх розселила місцева влада. 

 

*** 

 

03.11.2022 

«Евакуація.City» 

https://evacuation.city/articles/247060/pereselyayut-z-goteliv-do-baz-

vidpochinku-u-bolgarii-prodovzhili-programu-zhitla-dlya-ukrainciv 

З готелів до баз відпочинку: у Болгарії продовжили програму житла 

для українців 

Уряд Болгарії продовжив житлову програму для переселенців з України. 

Проте з готелів потрібно буде переїхати до державних баз відпочинку. Зміни 

починають діяти з 3 листопада. 

Про це пише Болгарське національне радіо.  

31 жовтня у Болгарії завершився термін дії програми розміщення у 

готелях українців, що врятувались від війни з росією. Тепер впродовж 15-ти 

днів  переселенців розселять по державних базах відпочинку.  

Зміни починають діяти з 3 листопада. Наразі для українців готові надати 

34 тисячі закладів. Спочатку займатимуть об'єкти вздовж Чорного моря, потім 

– у глибині країни. 

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв запевнив, що уряд не 

має планів припиняти цю допомогу у зимовий період. Міністр також 

наголосив, що на сьогодні Болгарія залишається однією з небагатьох країн, які 

безкоштовно надають українцям житло на "невизначений термін".  

У Болгарії наразі зареєстровано 142,81 тисячі переселенців з України. За 

жовтень їх кількість збільшилася на 6,6 тисяч, у вересні – на 4,3 тисячі людей.  

На початку червня болгарська влада анонсувала переїзд українців  з 

прихистків у готелях на узбережжі Чорного моря до інших центрів для 

евакуйованих.  Тих українців, які потребували безкоштовного житла, 

оформляли у "буферні центри" в Єлхово та Сарафово.  

Багато з тих людей, хто приїхав до "буферних центрів" ввечері 31 травня, 

не залишилися там на ночівлю. Вони планували орендувати житло самостійно. 

 

*** 

 

01.11.2022 
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«Евакуація.City» 

https://evacuation.city/articles/247064/yes-vidilyaye-100-miljoniv-yevro-

dlya-pidtrimki-ukrainciv-za-kordonom-yaki-kraini-otrimayut-groshi 

ЄС виділяє 100 мільйонів євро для підтримки українців за кордоном: 

які країни отримають гроші? 

Єврокомісія виділяє ще 100 мільйонів євро на допомогу українським 

переселенцям. Їх отримають сім країн. 

Про це повідомляють на сайті Єврокомісії.  

Перший транш розміром понад 400 мільйонів євро ЄС передала у травні. 

Ці гроші отримали: Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина та Чехія.  

 Другий транш нададуть: Польщі, Словаччині, Чехії, Болгарії, Естонії, 

Латвії та Литві. 

 Гроші можна використати, щоб надати переселенцям їжу, доступ до 

транспорту та тимчасовий притулок.  

"Ці гроші мають також підвищити спроможність країн-членів інтегрувати 

у соціальне життя українських громадян, включаючи найбільш уразливі 

категорії, зокрема дітей без супроводу", – йдеться у повідомленні. 

 

*** 

 

31.10.2022 

«Евакуація.City» 

https://evacuation.city/articles/246850/azejbardzhan-zminiv-pravila-dlya-

ukrainciv-skilki-mozhna-zalishatisya-v-kraini 

 

Азербайджан змінив правила для українців: скільки можна 

залишатися в країні? 

Українці, які рятуються від війни у Азербайджані, тепер можуть 

залишатися в країні безстроково. 

Про це повідомив начальник Головного управління міграційного 

контролю міграційної служби Азербайджану Руфат Ібрагімов.  

Раніше на території країни можна було залишатися лише протягом 90 

днів.  

"У зв'язку з нинішньою ситуацією цей часовий ліміт знято. Тобто 

громадяни України після закінчення 90 днів можуть залишатися в нашій 

країні", – каже Ібрагімов. 

Особливо актуальною зміна є для українців, які змушені виїжджати з 

окупованих територій через Крим чи росію.  

Історії евакуації з Маріуполя та Херсона через росію читайте за 

посиланням.  

Переселенців, які вже перебувають за кордоном, закликають залишатися 

там до весни.  

"Звичайно, кожен вирішує сам, ми демократична країна, але моя 

рекомендація і прохання залишається незмінними: якщо є можливість 
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залишитися в Європі через зиму, а уже навесні повернутися і відбудовувати 

нашу державу, я дуже щиро сподіваюся, звільнену від окупанта в цілому", – 

сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Ірина Верещук. 

 

*** 

 

02.11.2022 

«Евакуація.City» 

https://evacuation.city/articles/247300/ukrainci-yaki-viihali-dodomu-

mozhut-povernutisya-v-yes-na-zimu-umovi 

Українці, які вже приїхали додому, можуть повернутися в ЄС на зиму: 

умови 

Українські переселенці, які отримали тимчасовий захист в ЄС, але 

повернулися додому, можуть знову приїхати в країни Євросоюзу. Усе через 

"сувору воєнну зиму" в Україні. 

Про це заявив глава МВС Чехії Віт Ракушан.  

П'ята частина з більш ніж 4 мільйонів переселенців, які прибули в ЄС,  

повернулися в Україну.  

"Якщо хтось виїхав в Україну, живе в Україні, вже отримав тимчасовий 

захист в одній з країн ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не 

дозволяють йому залишитися на зиму в Україні", - сказав міністр. 

Українці повертатимуться в ЄС через брак умов для зимівлі вдома, 

припустив Віт Ракушан.  

При цьому Чехія зможе розмістити у себе пів мільйона людей.  

"Я вже давно кажу, що для того, щоб мати можливість забезпечити гідне 

розміщення, все, що перевищує пів мільйона прибулих – це вже велике 

навантаження як для системи охорони здоров'я, так і для системи освіти, але 

перш за все для гідного розміщення. Безумовно, не вдасться побудувати 

імпровізовані намети взимку, ситуація буде набагато складнішою", – додав 

Ракушан. 

 

*** 

 

02.11.2022 

«Евакуація.City» 

https://evacuation.city/articles/247450/evakuaciya-z-deokupovanih-teritorij-

skilkom-lyudyam-vdalosya-viihati 

Виїхали 22 тисячі людей: навіщо евакуюватися з деокупованих 

територій? 

Українців, які живуть у деокупованих містечках України, закликають 

евакуюватися. Усе через заміновані ділянки, відсутність критичної 

інфраструктури та комунікацій. Скільки людей вже виїхали у безпечніші 

регіони? 
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Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій Ірина Верещук у ефірі національного телемарафону.  

Станом на початок листопада з деокупованих територій виїхали 

приблизно 22 тисячі людей. Це переважно жінки з дітьми, люди з інвалідністю 

та пенсіонери.  

На Харківщині обласна військова адміністрація пропонує людям поїхати 

до Харкова. Їх розміщають у гуртожитках місцевих університетів, які вже 

облаштовані для переселенців.  

Щонайменше ще три області готові прийняти евакуйованих, каже Ірина 

Верещук.  

"До прикладу, Тернопільська область у нас готова прийняти людей з 

евакуаційних поїздів, Львівська область, а також Полтавщина – всі готові 

розмістити людей і пережити зиму", – наголосила Верещук. 

Евакуацією з деокупованих містечок займається, зокрема організація 

Восток SOS.  

Вони допомагають виїхати із нещодавно звільнених: Лиману, Дробишева, 

Святогірська, Ярової, Куп'янська та населених пунктів поруч. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3605958-sergij-borzov-

vinniccina-prihistila-ponad-1800-pereselenciv-z-malomobilnih-grup-

naselenna.html 

Сергій Борзов: Вінниччина прихистила понад 1800 переселенців з 

маломобільних груп населення 

Вінниччина з початку війни прихистила 1843 переселенців з 

маломобільних груп населення. 

Про це Укрінформу повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов, 

передає Укрінформ. 

«У зв’язку із веденням активних бойових дій на території нашої країни, 

наявні реальні загрози життю та здоров’ю осіб з інвалідністю та осіб похилого 

віку змушені були шукати прихисток в закладах системи соціального захисту 

населення області. Загальна кількість клієнтів будинків-інтернатів 

(геріатричні, психоневрологічні, дитячі) - 1 843 осіб (з них транзитом 391 

особа)», - сказав Борзов. 

Зокрема, йдеться про людей з Донецької (207 особи), Луганської (14 осіб) 

Дніпропетровської (18 осіб) Київської (7 осіб) Харківської (63 осіб) 

Миколаївської (3 особи) Херсонської (1 особа) областей. 

Для маломобільних груп населення на Вінниччині налагоджена робота 

обласних, оздоровчих санаторіїв та територіальних центрів, а також 

стаціонарні відділення територіальних центрів соціального обслуговування, 

заклади охорони здоров’я. 
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Читайте також: Сергій Борзов: Вінниччина за експортом товарів займає 

четверте місце серед регіонів України 

Посадовець зазначив, що починаючи з 24 лютого у Вінницькій області 

транзитом було розміщено понад 500 тис осіб.. В територіальних громадах 

було організовано пункти зустрічі переміщених осіб, визначено 

координаторів, відповідальних за поселення у кожній громаді - вони на зв'язку 

24/7. 

За статистикою, статус внутрішньо переміщеної особи отримали 182 987 

осіб. В 134 колективних центрах розміщено 4 377 особи. У приватному секторі 

проживає 178 610 осіб. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3606253-pereselenci-v-ukraini-

najbilse-potrebuut-roboti-i-zitla.html 

Переселенці в Україні найбільше потребують роботи і житла 

(ОПИТУВАННЯ) 

Внутрішньо переміщені особи в Україні найбільше потребують роботи та 

житла і рідше відчувають себе у безпеці. 

Про це свідчать передані Укрінформу результати соцдослідження, 

проведеного Gradus Research. 

Як показало опитування, найбільше мігрують мешканці сходу України — 

61%. Друге місце посідає південь, але вже зі значуще меншим відсотком — 

21%. Мешканці заходу та центру частіше залишаються на своєму постійному 

місці проживання. А кияни та мешканці півночі частіше декларують 

повернення додому після тимчасової міграції. 

Львівська область залишається найпопулярнішим напрямом внутрішньої 

міграції, як, загалом, й інші області заходу України. 

Згідно з результати опитування, 65% переселенців потребують грошей — 

це тотожно з тими, хто залишився на постійному місці проживання. Проте 40% 

потребують роботи, а 29% — безпечного житла. Це значущо більше, ніж серед 

тих, хто не переїжджав (27% та 19% відповідно), вказують соціологи. 
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Серед ВПО значно нижча частка людей має роботу — 55% (проти 66% 

серед тих, хто не змінив місце проживання). При цьому 82% говорять про 

зменшення доходу через війну — це найвищий показник серед усіх категорій. 

“Ті збитки та потреби, що актуалізувалися у внутрішньо переміщених 

осіб через війну, роблять їх надзвичайно вмотивованими. Адже вони бажають 

відновити той рівень життя, який мали раніше. Саме тому в роботодавців є 

можливість знайти працівника не лише з гарною кваліфікацією, а й зі 

стимулом працювати якісно”, — коментує засновниця та директорка Gradus 

Research Євгенія Близнюк. 

Також опитування засвідчило, що кількість переселенців, які відчувають 

себе у безпеці, значно менша, ніж серед інших аудиторій — 23%. А проте 85% 

декларує доброзичливе ставлення місцевого населення до себе. 

Про отримання гуманітарної допомоги від держави кажуть 52% ВПО, цей 

показник більший, ніж в тих, хто не переїхав (24%). В основному вони 

отримують допомогу у вигляді харчових продуктів (77%), грошей (50%), 

засобів гігієни (27%). Водночас кошик внутрішньо переміщених осіб не 

змінився — ВПО купують такі ж продукти, що й ті, хто не покидав домівку 

через війну. 

“Загалом бачимо, що внутрішньо переміщені українці переживають дещо 

складніші обставини з роботою, доходами та житлом, порівняно з 

громадянами, які залишилися на місцях постійного проживання. Однак 

прагнення повернутися до звичних умов життя стимулює їх швидше 

адаптуватись на новому місці проживання”, - підсумували соціологи. 

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research 

упродовж 23-26 вересня методом самозаповнення анкети в мобільному 

додатку. Опитано 2000 респондентів. 
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*** 

 

02.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3606324-zelenska-vidvidala-v-

portugalii-ukrainskih-bizenciv-u-centri-ekstrenoi-dopomogi.html 

Зеленська відвідала в Португалії українських біженців у центрі 

екстреної допомоги 

Перша леді України Олена Зеленська відвідала в португальському місті 

Кашкайш українських біженців у центрі екстреної допомоги. 

Як передає Укрінформ, про це Зеленська написала у Телеграмі. 

За словами дружини Президента, перші дві з половиною сотні 

переселенців з України прибули до португальського міста Кашкайш ще у 

середині березня. Вона додала, що люди в стані першого шоку від війни та 

вимушеного переїзду одразу отримали теплий і продуманий прийом у цьому 

центрі екстреної допомоги. 

“Умови тут скромні, але є все необхідне. Українські тимчасові 

переселенці можуть залишатися в центрі доти, доки для них не знайдеться 

постійне житло”, - повідомила Зеленська. 

Умови для українських переселенців забезпечила команда SOS 

UCRÂNIA під керівництвом мера міста Кашкайш Карлуша Каррейраша. 

Зеленська відвідала в Португалії українських біженців у центрі екстреної 

допомоги / Фото: Олена Зеленська, Telegram 

“Сьогодні мала нагоду познайомитись і з центром, і з паном 

Каррейрашем, подякувати йому та його місту за неймовірну гостинність”, - 

написала Зеленська. 

Кашкайш – друге місто у десятимільйонній Португалії за кількістю 

зареєстрованих тимчасово переміщених осіб з України: їх тут вже 3310. Для 

українців діє безкоштовна юридична підтримка, курси з вивчення мови є 

доступ до освіти, охорони здоров’я, а також сприяння у пошуках роботи. 

Муніципалітет дотепер продовжує збір та відправку гуманітарної допомоги в 

Україну. 

“Навіть більше: після російських злочинів у Бучі та Ірпені Кашкайш 

захотів стати побратимом цих міст. І це братерство лише підтверджується 

щодня, бо справжніх братів видно з їхніх вчинків. Дякуємо, Кашкайш, 

дякуємо, Португаліє”, - зазначила дружина Президента. 

Також вона опублікувала відео з цього центру, де зустрілася з українцями. 

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня у німецькому містечку 

Кельстербах дружина Президента України Олена Зеленська відвідала 

українських біженців. 

 

*** 
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03.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3606777-pereselencipracivniki-

zaes-maut-pravo-na-kompensaciu-za-zitlo-rozasnenna-energoatoma.html 

Переселенці-працівники ЗАЕС мають право на компенсацію за житло 

- роз’яснення Енергоатома 

Працівники ЗАЕС, які є внутрішньо переміщеними особами і не 

працевляштовані, можуть розраховувати на часткову компенсацію вартості 

житла. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у 

Фейсбуці. 

"Працівники тимчасово окупованої Запорізької АЕС, які є внутрішньо 

переміщеними особами (евакуйованими з тимчасово окупованих м. 

Енергодар, Запорізької області або зони спостереження ВП ЗАЕС) і 

перебувають на підконтрольній Україні території та не працевлаштовані, 

можуть розраховувати на часткову компенсацію вартості житла", - йдеться у 

повідомленні. 

Зокрема, таким працівникам можуть частково компенсувати щомісячну 

плату за орендоване житло – у розмірі мінімальної зарплатні в Україні. Для 

отримання компенсації необхідно написати заяву, зібрати необхідний пакет 

документів та надіслати його в центральний офіс "Енергоатома". 

Крім того, Енероатом опрацьовує питання часткової компенсації за 

житло, пошкоджене внаслідок обстрілів. 

Повідомляється, що колцентр консультативної допомоги працівникам 

ЗАЕС із початку роботи отримав майже 150 звернень, які стосуються 

житлових питань. 

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" працевлаштував 179 працівників 

Запорізької атомної електростанції, які евакуювалися з Енергодара, на інших 

АЕС. 

На початку жовтня НАЕК "Енергоатом" запустив колцентр для 

консультативної допомоги працівникам компанії, які опинилися на тимчасово 

окупованій росією території. 

 

*** 

 

04.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3607851-urad-napravit-34-

miljoni-na-kompensacii-za-rozmisenna-pereselenciv.html 

Уряд направить 34 мільйони на компенсації за розміщення 

переселенців 

Кабінет Міністрів направить понад 34 мільйони гривень на компенсацію 

державним та комунальним закладам за безоплатне розміщення внутрішньо 

переміщених осіб. 
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Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль під час засідання уряду. 

"З резервного фонду виділимо понад 34 млн грн компенсації державним 

та комунальним закладам за безоплатне розміщення переселенців. Це 

дозволить їм розрахуватися за комунальні послуги й далі приймати ВПО", - 

сказав Шмигаль. 

За його словами, наразі по всій Україні понад 2 тисячі закладів відкрили 

свої двері для 150-и тис. внутрішньо переміщених осіб. Від початку 

повномасштабної війни держава компенсувала їм понад 459 млн грн витрат на 

оплату комунальних послуг. 

Шмигаль наголосив, що з 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 

млн внутрішньо переміщених осіб і також від початку повномасштабної війни 

коштом державного бюджету формують продовольчі набори, які місцева 

влада розподіляє серед переселенців та мешканців прифронтових громад. 

"Сьогодні ухвалимо рішення, що дозволить прискорити процес роздачі 

цих продуктів. А також дозволить пріоритетно видавати продуктові набори 

тим ВПО, які мають право на допомогу від держави та міжнародних 

організацій", - сказав Шмигаль. 

Окрім того, він повідомив, що уряд компенсує пекарям вартість послуг із 

випікання хлібобулочних виробів коштом частини продукції, яку вони 

переробляють. Таким чином на прифронтових територіях бізнес працюватиме 

і люди будуть із хлібом. 

 

*** 

 

04.11.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3607855-urad-zminiv-poradok-

zabezpecenna-pereselenciv-bezkostovnimi-produktovimi-naborami.html 

Уряд змінив порядок забезпечення переселенців безкоштовними 

продуктовими наборами 

Кабінет Міністрів змінив порядок забезпечення переселенців 

продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства 

економіки. 

Зазначається, що безкоштовні продуктові набори з продуктів тривалого 

зберігання від держави відтепер отримуватимуть і ті внутрішньо переміщені 

особи, котрі мають, відповідно до законодавства, право на грошову допомогу 

за рахунок коштів держбюджету або у рамках допомоги від міжнародних 

організацій. 

«Ми зробили порядок надання допомоги більш гнучким та одночасно 

закріпили обов’язковість забезпечення громадян встановленими обсягами 

продуктів», - зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія 

Свириденко. 
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За її словами, ухвалене рішення розширить коло та покращить 

забезпечення людей, що потребують допомоги. 

Також будуть більш ефективно використані запаси раніше закупленого 

зерна для забезпечення хлібом населення, що потребує допомоги. Згідно з 

ухваленими змінами, передбачена можливість компенсації послуг зі 

зберігання зерна чи випікання хліба частиною продукції. 

У міністерстві наголошують на необхідності дотримуватися обсягів 

кожного товару на особу, передбачених законодавством (із допустимим 

відхиленням ± 25% для чаю та кави, ±20% - для інших продуктів). При цьому 

встановлено можливість взаємозаміни товарів – у разі відсутності продукти 

можуть бути замінені наявними (але не більше 4 позицій). 

 

*** 

 

02.11.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/pilgovi-kredyty-dlya-vnutrishnih-

pereselencziv-stanut-dostupnishymy/ 

Пільгові кредити для внутрішніх переселенців стануть 

доступнішими 

Відтепер пільговий іпотечний кредит за програмою KfW для внутрішньо 

переміщених осіб став доступнішим. 

Право на отримання такого кредиту отримали особи, які мають житло на 

території громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій 

або які перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні. Відповідний перелік 

періодично оновлюється Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. 

Як повідомили в Мінреінтеграції, таке рішення ухвалив Кабмін. 

Окрім цього, ухваленим рішення передбачена ще низка змін, а саме: 

1. Іпотеку можна взяти на житло, яке було реконструйовано не більше ніж 

35 років тому (раніше було 25). 

2. Ті, хто отримає кредит, можуть придбати житло в іншому населеному 

пункті, ніж було вказано у заявці на отримання кредиту. 

3. Максимальний термін кредитування збільшили до 30 років (раніше 

було 20). 

4. Нормативну площу житла на одинокого громадянина подвоїли – тепер 

вона становить 52,5 квадратних метрів (раніше – 21). 

5. У разі зниження рівня платоспроможності позичальника, 

заборгованість дозволили реструктурувати: 

 через розстрочку заборгованості; 

 надання пільгового періоду, протягом якого платежі з погашення 

кредиту та сплати відсотків відтермінувуватимуться; 

 збільшення строків кредитування (але не більше ніж на 60 місяців). 
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6. У разі знищення або пошкодження житла, на яке надано кредит, що 

відбулося починаючи з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії росії, 

позичальнику надаватимуть кредитні канікули, протягом яких він 

звільнятиметься від сплати основного платежу та відсотків. У разі знищення 

житла такі канікули надаватимуть до моменту отримання власником 

компенсації за знищену нерухомість. 

Про факт пошкодження нерухомості позичальник повинен подати 

повідомлення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна відповідно до 

Порядку, затвердженого постановою КМУ № 380. 

 

*** 

 

04.11.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/meshkancziv-pryfrontovyh-regioniv-zaraz-

pryjmayut-u-pyaty-oblastyah/ 

Мешканців прифронтових регіонів зараз приймають у п’яти 

областях 

Мешканців прифронтових та деокупованих територій, які хочуть 

евакуюватися в інші регіони України, наразі приймають у п’яти областях. Як 

заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Ірина Верещук під час телеефіру, наразі це Закарпатська, Кіровоградська, 

Львівська, Полтавська та Тернопільська області. 

Переселенців безоплатно забезпечують місцями в евакуаційних потягах, 

житлом, харчами, медичним супроводом. 

Окрім того, одразу в потягах чи на перонах евакуйовані отримують 

грошову допомогу – 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи 

особу з інвалідністю. Таким чином вже виплатили 75 млн грн. 

Для евакуації можна: 

 скористатися спеціальним чат-ботом: @Minre_1548_Help_Bot; 

 зателефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48; 

 звернутися через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber за номером: 

+38(096)078-84-33. 

 

*** 

 

04.11.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/dlya-meshkancziv-donechchyny-u-lystopadi-

zapustyat-sim-evakuaczijnyh-potyagiv-na-ternopilshhynu/ 

Для мешканців Донеччини у листопаді запустять сім евакуаційних 

потягів на Тернопільщину 

У листопаді мешканців Донеччини евакуюватимуть на Тернопільщину, а 

не на Кіровоградщину, як це було раніше. Як повідомили в Донецькій обласній 
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військовій адміністрації, для цього передбачено сім евакуаційних потягів, які 

курсуватимуть раз на чотири дні. 

Рейси призначені на 6, 10, 14, 18, 22, 26 та 30 листопада. Потяг 

відбуватиме з Покровська о 16.30. 

Для безкоштовної евакуації потрібно залишити відповідну заявку за 

одним з номерів телефонів: 098 890 33 18 або 066 285 62 90. Для евакуації 

людей з інвалідністю чи тяжко хворих потрібно зателефонувати за одним з 

номерів: 099 710 48 72, 099 311 53 36, 099 311 53 14, 096 108 60 48, 096 108 52 

24. До вокзалу Покровська підвозитимуть безкоштовними автобусами. 

Евакуйованих безкоштовно забезпечать: 

 житлом у комунальних закладах; 

 гуманітарною допомогою; 

 психологічною та медичною допомогою. 

Окрім цього, переселенці матимуть право на щомісячну державну 

допомогу на проживання в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на 

дитину чи особу з інвалідністю. На вокзалі в Тернополі також видаватимуть 

одноразову грошову допомогу в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 

грн на дитину чи особу з інвалідністю. 

Загалом протягом листопада було передбачено вісім евакуаційних рейсів 

з Донеччини. Перший евакуаційний потяг на Тернопільщину вирушив 2 

листопада – усього евакуювалися 277 людей. 

 

*** 

 

04.11.2022 

Social.com.ua 

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

zabezpechuvatymut-bezoplatnym-prodovolstvom/ 

Внутрішніх переселенців додатково забезпечуватимуть безоплатним 

продовольством 

Механізм забезпечення внутрішньо переміщених осіб безоплатними 

продовольчими товарами вдосконалили. Як повідомили в Міністерстві з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відповідну постанову 

ухвалив Кабінет Міністрів України. 

Постановою знімають обмеження на безоплатну видачу продовольчих 

товарів тривалого зберігання внутрішнім переселенцям, які мають право на 

грошову допомогу. Таким чином, українці зі статусом ВПО мають право не 

лише на грошову підтримку, але й на забезпечення продовольством. 

Окрім цього, обласні військові адміністрації отримали додаткові 

можливості для забезпечення випікання хліба. Як наголошують в 

Мінреінтеграції, це особливо важливо для деокупованих регіонів, військові 

адміністрації яких часто мають зерно або борошно, але не можуть оплатити 

випікання хліба через брак коштів. Ухвалене рішення дозволить забезпечити 

місцевих мешканців хлібом. 
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*** 

 

31.10.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=pratsyuje-bezkoshtovna-psyholohichna-liniji-

dlya-zhinok-vpo-ty-ne-odna 

Працює безкоштовна психологічна лінії для жінок-ВПО “Ти не одна” 

За ініціативи громадської організації «Правозахисний центр Ліга жінок-

виборців» у Дніпропетровській області продовжується підтримка роботи 

безкоштовної психологічної лінії для жінок “Ти не одна”.  

Психологи громадської організації надають щоденні психологічні 

консультації для жінок-ВПО з Луганської, Донецької, Запорізької областей, 

консультації проходять онлайн за попереднім записом по Skype, Zoom, Viber і 

за телефоном гарячої лінії. Особлива увага приділяється жінкам, які 

постраждали від насильства під час війни.  

Консультації надаються всім жінкам – ВПО за попереднім записом на 

гарячу лінію, також особлива увага приділяється людям з інвалідністю – ВПО.   

Для запису на консультації зателефонуйте за телефоном гарячої лінії +380 

50 193 47 36 або напишіть 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).  

 

*** 

 

01.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=vpo-mykolajivschyny-mozhut-otrymaty-

psyholohichnu-dopomohu 

ВПО Миколаївщини можуть отримати психологічну допомогу 

У межах реалізації проекту «Сприяння інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб у громадах Миколаївської області» громадською 

організацією «Громадська платформа»  розпочато надання  психологічної 

допомоги для ВПО місцевих громад Миколаївщини на базі громадського 

центру сприяння реінтеграції ВПО. 

ВПО відчувають тривогу, трапляються панічні атаки, часто вони близькі 

до депресії чи навіть на межі, саме тому важлива психологічна підтримка.  

У громадському віртуальному центрі працює психолог, який надає 

психологічну підтримку внутрішньо переміщеним особам, дана допомога є 

безкоштовно. Консультації будуть надаватися у форматі відео, телефонної 



43 
 

розмови або в текстовому листуванні чи при офлайн зустрічі. Окрему увагу 

буде приділено дітям до 18 років, які стали свідками бойових дій та отримали 

сильну психоемоційну травму.  

Безкоштовні консультації для мешканців, яким тривожно і хто не може 

самотужки впоратись з переживаннями у зв’язку із повномасштабною війною 

росії проти України є дуже важливими.  Також під час консультацій буде 

здійснено профілактику емоційного вигорання в умовах довготривалого 

стресу, встановлено та підтримано продуктивний контакт з особами та 

родинами ВПО. 

Для запису на консультації напишіть листа на електронну адресу 

platforma.lg@gmail.com або зателефонуйте за номером +38 050 623 35 04. 

Проєкт впроваджується  ГО «Громадська платформа» 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). 

 

*** 

 

01.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=vpo-mykolajivschyny-mozhut-otrymaty-

pervynnu-pravovu-dopomohu 

ВПО Миколаївщини можуть отримати первинну правову допомогу 

У межах реалізації проекту «Сприяння інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб у громадах Миколаївської області» громадською 

організацією «Громадська платформа»  розпочато «Надання первинної 

правової допомоги внутрішньо переміщених осіб на базі громадського центру 

сприяння реінтеграції ВПО» в містах Миколаївщини.  

Допомога надається з таких питань: 

 робота державних та місцевих установ; 

 дії у разі втрати документів; 

 нотаріальні дії під час воєнного стану; 

 правила перетину кордону та обмеження виїзду за межі України; 

 реєстрація новонароджених; 

 правила перетину кордону для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 оформлення виплат ВПО; 

 оформлення довідки переселенця; 

 правове оформлення трудових відносин; 

 інші правові питання. 

Юридична допомога надається офлайн та онлайн. Офлайн інструменти 

надання допомоги – виїзна правова допомога або в офісі організації в м. 

Миколаїв.   
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Для запису на консультацію напишіть листа на електронну адресу 

platforma.lg@gmail.com або зателефонуйте за номером +38 050 623 35 04. 

Проєкт впроваджується  ГО «Громадська платформа» 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). 

 

*** 

 

01.11.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=na-odeschyni-pochaly-robotu-mobilni-

bryhady-psyhosotsialnoji-pidtrymky-dlya-vpo-z-invalidnistyu 

На Одещині почали роботу Мобільні бригади психосоціальної 

підтримки для ВПО з інвалідністю 

В Одеській області починають роботу  Мобільні бригади психосоціальної 

підтримки, які будуть надавати психологічні консультації та здійснювати 

супровід ВПО з інвалідністю у відносинах з органами влади та соціальними 

службами в наступних громадах – Одеса, Болград, Ізмаїл, Бєлгород-

Дністровський.  

Діяльність проводиться у рамках проекту “Соціальна інтеграція та захист 

прав внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, постраждалих від війни в 

Одеській області”, який реалізує громадська організація «Суспільна Служба 

Правової Допомоги». 

Експерт Мобільної бригади допомагатиме внутрішньо переміщеним 

особам з інвалідністю у комунікації з органами влади, заповненні необхідних 

заяв та документів.  

Для отримання допомоги зателефонуйте за номером гарячої лінії +38 099 

278 19 13. 

Проєкт впроваджується ГО «Суспільна Служба Правової Допомоги» 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). 

 

*** 

 

02.11.2022 

Gazeta.pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183472,29099282,1047-1072-1084-1086-

1089-1094-1100-1041-1110-1078-1077-1085-1094-1110-1074.html 

Замосць. Біженців з України навчають "жити по-польськи" 
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Безплатний курс "Життя по-польськи", який створили у місті 

Люблінського воєводства, передбачає кілька десятків годин уроків польської 

мови, історії та інформатики для біженців, які втекли від війни в Україні. 

80 людей навчаються, ще 60 осіб зареєструвалися на безплатний курс 

"Життя по-польськи", який організували у польському місті Замосць, пише 

polsatnews.pl. 

Повідомляється, що такою формою навчання можуть скористатися 225 

біженців з України. Курс організувала "Fundacja Potrafisz Polsko!" Перші 

заняття стартували в середині жовтня. Вони проходять при катедральній 

парафії в Замості. Учасники – люди, які втекли від війни та оселилися поблизу. 

"Цей проект створили для людей від 18 років, але ми також маємо двох 

учасників, яким понад 70 років", – повідомив Олександр Войтина, 

координатор навчальних курсів у Замості. 

Програма передбачає 20 годин польської мови, а також по 10 годин історії 

та інформатики. 

Під час курсу біженці мають навчитися розмовляти і читати польською 

мовою, дізнаються про важливі історичні моменти, зокрема ті, що пов’язані з 

польсько-українськими відносинами. Також біженців навчать відкривати 

рахунок у банку, купувати нерухомість, а також користуватися соціальною та 

житловою допомогою. 

Всім учасникам курсів надають житло. Після закінчення навчання 

учасники отримають зошити та сертифікати, які зможуть пред’явити під час 

пошуку роботи. 

 

*** 

 

04.11.2022 

Gazeta.pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183832,29105917,1055-1086-1083-1100-

1089-1100-1082-1080-1081.html 

Польський уряд назвав, скільки українців працюють на спрощених 

умовах. "Гарна новина" 

Ситуація на польському ринку праці "подібна до минулорічної, тому поки 

що немає жодних тривожних симптомів", запевняє міністерка сім'ї та 

соціальної політики Марлена Малонг. Вона каже, що біженці з України 

швидко знаходять роботу у Польщі, і це - гарна новина. 

Не в останню чергу і завдяки українцям, у Польщі сьогодні – другий 

найнижчий рівень безробіття в ЄС. У вересні цей показник становив 5,1 

відсотка, проте, ймовірно зросте до 5,4 відсотка наступного року, зазначила 

Марлена Малонг в ефірі TVP1. 

Робота у Польщі. Назвали найзатребуваніші професії на ринку праці 

Працевлаштування українців у Польщі: скільки осіб має роботу 
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"Близько 650 тисяч громадян України працюють у нашій країні за 

спрощеними правилами. Це дуже гарна новина", – зазначила Марлена Малонг. 

Водночас вона підкреслила, що "в країні ще є нові пропозиції роботи". 

Нагадаємо, уряд запровадив спрощені правила для біженців з України 

після нападу Росії. Це мало допомогти українцям швидко знайти своє місце на 

польському ринку праці. Усі українці, незалежно від того, коли вони прибули 

до Польщі – до чи після 24 лютого 2022 року – можуть легально працювати у 

будь-якого польського роботодавця та без додаткових дозволів. Головною 

умовою для працевлаштування є легальне перебування у Польщі. 

 

*** 

 

31.10.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/306538-kirovogradsina-prijmatime-pereselenciv-z-

mikolaivskoi-zaporizkoi-ta-hersonskoi-oblastej/ 

Кіровоградщина прийматиме переселенців з Миколаївської, 

Запорізької та Херсонської областей  

Кіровоградщина прийматиме переселенців з Миколаївської, Запорізької 

та Херсонської областей. Про це Суспільному розповіла заступниця голови 

координаційної ради з розміщення переселенців Людмила Поліщук. 

Кіровоградщина має до п'яти тисяч вільних місць. Переселенці з 

Донеччини приїздили на Кіровоградщину евакуаційними потягами з 2 серпня 

по 29 жовтня. Тепер Міністерство реінтеграції ухвалило рішення, що їх 

прийматиме Тернопільська область. За словами Людмили Поліщук, за майже 

два місяці приїхали 34 потяги та привезли 3 865 людей. "Практично всі 

громади брали в цьому участь за виключенням Голованівського району. 

Жителі Донецької області прибували в нашу область і отримували допомогу 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів. Дорослі: дві тисячі, діти та люди 

з інвалідністю – три тисячі. Це одноразова допомога". 

Нині забезпечують переселенців, які живуть у приватному секторі, 

твердим паливом. "Крім того, співпрацюємо з громадською організацією "10 

квітня", яка буде надавати допомогу у купівлі електрообігрівачів і буржуйок", 

– сказала Людмила Поліщук. 

Усього з початку вторгнення Росії в Україну Кіровоградщина прийняла 

170 тисяч людей з зони бойових дій. З них 92 тисячі залишилися в області. 

 

*** 

 

31.10.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/306792-u-sumah-provedut-inventarizaciu-zemli-de-

planuut-pobuduvati-modulne-mistecko/ 
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У Сумах проведуть інвентаризацію землі, де планують побудувати 

модульне містечко 

На сесії Сумської міськради 31 жовтня депутати ухвалили рішення щодо 

проведення інвентаризації ділянки по вул. Ковпака. Тут можливе 

розташування модульного містечка, повідомляють в міськраді. 

Обласний осередок Товариства Червоного Хреста України планує 

побудувати житло для переселенців на ділянці площею 2,5 га. Наразі вже є 2 

млн доларів першого внеску для впровадження проєкту, зазначають у 

міськраді з посиланням на керівника обласної організації Товариства 

Червоного Хреста Ігоря Шаповала. 

Питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації 0,9380 га земель комунальної власності Сумської громади по 

вул. Ковпака, 59/4 було 38-м у переліку. 

На сесії Сумської міськради 31 серпня депутати не підтримали проєкт 

рішення про надання земельної ділянки "Червоному Хресту" під будівництво 

містечка для переселенців. 

 

*** 

 

31.10.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/306638-splacuvatimut-tilki-komunalku-dla-

mariupolciv-u-dnipri-remontuut-gurtozitok/ 

Сплачуватимуть тільки комуналку. Для маріупольців у Дніпрі 

ремонтують гуртожиток 

Тридцять п'ять квартир буде у гуртожитку для маріупольців у Дніпрі, 

який планують відремонтувати до кінця цього року. Реконструюють будівлю 

за гроші іноземних партнерів та Маріупольського міського бюджету. Після 

ремонту тут житимуть переселенці з Маріуполя, які втратили житло. 

Розподілятиме новій оселі міська рада. Кому в першу чергу — розповідає 

Суспільне. 

Будівля була покинута вісім років. Ремонтні роботи тут розпочали у 

вересні. Зараз у будівлі готують підлогу для залиття бетоном, монтують 

профілі під гіпсокартон, лагодять електрику. Далі — заміна вікон. 

"Міняємо проводку, стіни — гіпс на першому поверсі, потім рідкі 

шпалери, лінолеум, натяжна стеля з освітленням", — розповідає начальник 

проєктного відділу підрядної організації Данило Черниш. 

На першому поверсі гуртожитку буде дитяча кімната та пральня. 

Житимуть люди в окремих квартирах. 

"19 однокімнатних та 16 двокімнатних квартир. Гуртожиток складається 

з чотирьох поверхів, на першому поверсі знаходяться дві однокімнатні та три 

двокімнатні квартири", — каже Данило Черниш. 

На кожному поверсі облаштують два санвузли, душові та кухні. 
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Реконструкцію гуртожитку роблять коштом Міжнародної організації 

міграції та маріупольського бюджету. Всього витратять 36 мільйонів гривень. 

Ремонт планують завершити до кінця 2022-го року. 

За словами заступника міського голови Маріуполя Сергія Захарова, 

заявки на проживання прийматимуть у міськраді. 

"По-перше, це ті, хто має велику потребу в житлі. По-друге, це 

спеціалісти необхідні для Маріуполя, — медичні працівники, працівники 

освіти, поліція, військові, їхні родини", — називає він тих, кому надаватимуть 

кімнати першочергово. 

"Ми цю будівлю взяли в оренду в аграрно-економічного університету 

міста Дніпро. Підписали договір з фондом держмайна на період війни плюс 

три роки після воєнного часу. Ми будемо там сплачувати платню чотири 

відсотки на рік від оцінювальної вартості будівлі. Це десь 23 тисячі гривень на 

місяць. Ми бажаємо далі цей проєкт розширювати. Вже в нас є ще дві такі 

будівлі в Кропивницькому й одна під Чернівцями, — розповів Захаров. 

Зараз, каже Захаров, на підконтрольній Україні території понад 200 тисяч 

переселенців з Маріуполя. 

 

*** 

 

01.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/307032-pidijmaemo-riven-zitta-tut-u-cernivcah-

kolisnij-protituberkuloznij-centr-stav-prihistkom-dla-pereselenciv/ 

"Підіймаємо рівень життя тут". У Чернівцях колишній 

протитуберкульозний центр став прихистком для переселенців 

У Чернівцях на території колишнього протитуберкульозного дитячого 

санаторію облаштували прихисток для вимушених переселенців. Від початку 

повномасштабного вторгнення там прийняли приблизно трьох тисяч людей. 

Зараз проживає близько 250. 

Вимушені переселенці створили три благодійні фонди й займаються 

волонтерством. Зокрема, соціально-психологічною та гуманітарною 

допомогою. Суспільне розповідає, як облаштували будівлю колишнього 

санаторію. 

До повномасштабного вторгнення санаторій був ліквідований, відтак для 

переселенців там облаштовували спальні місця, відновили опалення та 

провели центральне водопостачання. Зараз на території планують 

відремонтувати ще один корпус, аби збільшити кількість місць. 

Марина Гончарова-Кругляк живе в одній кімнаті з чоловіком та п'ятьма 

дітьми. Розповідає, що вимушено виїхали з Донецької області та спочатку 

жили в чернівецькому дитсадку. Там було мало місця для сім'ї. У колишньому 

санаторії в кімнаті мають кілька столів та перегородки між ліжками. 
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"Тут і школа поблизу і садочок. Маємо столи окремі для обідів, окремо 

для дітей, коли у них дистанційне навчання. Ми тут нічого не платимо, але я 

особисто займаюся волонтерством тут", — розповідає жінка. 

До війни в одному з корпусів санаторію, облаштували притулок для 

людей, які постраждали від домашнього насильства. Після початку вторгнення 

також почали приймати вимушених переселенців, розповідає директор центру 

соціально-психологічної допомоги Анатолій Хомік. 

"Поселення відбувались цілодобово, ми за ніч могли поселити 36-38 

людей за ніч, волонтери довозили, сам особисто їхав за людьми. І так що в сумі 

у нас вийшло, що максимально у нас перебувало 283 особи. Було холодно, 

один корпус не опалювався, ми запускали тепло", — розповідає Хомік. 

Від початку вторгнення на території санаторію переселенці створили три 

благодійні фонди, де допомагають із забезпеченням гуманітарної допомоги, 

техніки та соціально-психологічної допомоги іншим. 

"Намагаємось підняти рівень життя, зробити тут гідні умови. Зробили 

систему фільтрації води на весь прихисток, зробили інтернет. У наших планах 

зробити комп’ютерний клас, аби діти навчались", — розповідає житель 

прихистку Ренат Шеріпов. 

Зараз у двох корпусах санаторію проживає понад 250 людей. Втім, 

кількість охочих поселитись збільшується, розповів Хомік. Відтак, планують 

ремонт ще одного корпусу, де облаштують 130 додаткових спальних місць. 

Також на території будуть котельню на твердому паливі. 

Роботу закладу фінансують благодійники, комунальні послуги оплачує 

держава. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/308090-najbilse-pereselenciv-u-kirovogradskij-

oblasti-z-doneccini/ 

Найбільше переселенців у Кіровоградській області – з Донеччини 

З початку вторгнення Росії в Україну найбільше в Кіровоградську область 

приїхало жителів Донецької області (28,3 тисяч людей) та Харківської (19,9 

людей). Про це під час брифінгу розповіла радниця патронатної служби 

апарату Кіровоградської обласної військової адміністрації Галина Пастух. 

З 24 лютого 2022 року на Кіровоградщину приїхали 170 тисяч людей з 

інших областей. Залишились жити 92 тисячі 600. 

З 1 серпня 2022 року область прийняла 34 евакуаційні потяги, якими 

приїхали 3 865 людей з Донецької області, з них – 879 дітей. 

Для проживання переселенців визначили 208 об’єктів на 97 687 місць, з 

них: 

 зайнятих 92 630, 

 вільних 5 057. 



50 
 

Люди живуть в приміщеннях дитячих садочків, шкіл, соціальних 

гуртожитків, інтернатах та приватних будинках. 

Довідки отримали 91 768 людей, з них: 

 працездатного віку – 47 295; 

 дітям – 25 909; 

 людям з інвалідністю – 3 815; 

 пенсіонерам – 14 749. 

Призначили допомогу на проживання на суму 1 254,7 мільйонів гривень, 

її фінансує Мінсоцполітики. Допомогу виплатили по жовтень 2022 року, 

заборгованості немає. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/308318-ponad-sim-tisac-tonn-gumanitarki-aki-

miznarodni-spivtovaristva-ta-organizacii-dopomagaut-kirovogradsini/ 

Понад сім тисяч тонн гуманітарки. Які міжнародні співтовариства 

та організації допомагають Кіровоградщині 

Вісім міжнародних співтовариств та організацій допомагають жителям 

Кіровоградської області та переселенцям, які переїхали в регіон, з початку 

повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це під час брифінгу 

розповіла радниця патронатної служби апарату Кіровоградської обласної 

військової адміністрації Галина Пастух. 

За її інформацією, найвагомішу підтримку надають представництва: 

 Управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних 

справ в Україні; 

 Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у 

справах біженців в Україні, які також працюють через свою 

партнерську громадську організацію "Десяте квітня"; 

 Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй – ЮНІСЕФ; 

 Міжнародної організації з міграції; 

 Агентства Всесвітньої Продовольчої Програми Організації 

Об'єднаних Націй; 

 Товариства Червоного Хреста; 

 Міжнародної неурядової організації "АКТЕД"; 

 Міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів". 

"Вони дають чималу підтримку у збережені продовольчої безпеки, 

підтримці вразливих верств населення та переселенців, забезпеченні захисту 

прав дітей, організації місць компактного проживання, організації охорони 

здоров'я, наданні фінансової підтримки та інших викликів на тлі російської 

агресії". 
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Крім того, в області свою роботу розпочали представництва 

Швейцарського та Данського Червоних Хрестів. Вони зосереджують свою 

роботу на підготовці місць проживання переселенців до осінньо-зимового 

періоду та наданні невідкладної допомоги, засобів гігієни, продуктів. 

На 1 листопада для Кіровоградщини зібрали 7022 тонни 150 кілограмів 

гуманітарної допомоги. Загальний обсяг відправленої гуманітарної допомоги 

складає 6625 тонн 360 кілограмів. Її відправляють іншим областям України. 

У Кіровоградській області працює й хаб для збору гуманітарної допомоги 

від населення, підприємств, організацій та приватних підприємців. 

 

*** 

 

03.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/308224-majze-pat-tisac-ziteliv-kirovogradsini-

bezkostovno-prihistili-pereselenciv/ 

Майже п'ять тисяч жителів Кіровоградщини безкоштовно 

прихистили переселенців 

У Кіровоградській області безкоштовно прихистили переселенців та 

подали заяви на отримання грошової компенсації від держави (соціальна 

програма "Прихисток") близько п'яти тисяч людей. Про це під час брифінгу 

розповіла радниця патронатної служби апарату Кіровоградської обласної 

військової адміністрації Галина Пастух. 

Жителі Кіровоградської області розмістили у себе понад 15 тисяч людей, 

що покинули свої домівки через російську військову агресію. 

За період з березня по вересень 2022 року загальна сума нарахованих 

відшкодувань власникам житла склала 37,2 мільйона гривень. 

З 1 жовтня 2022 року сума компенсації становить 30 гривень за кожен 

день проживання однієї людини. До цього вона була 14,77 гривень. 

 

*** 

 

03.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/308844-na-hmelniccini-zapracuvala-karta-vpo-so-ce/ 

На Хмельниччині запрацювала карта ВПО. Що це 

Для ефективної співпраці громад і донорських організацій в 

Хмельницькій області створили інтерактивну карту потреб внутрішньо 

переміщених осіб. Діє вона в рамках Партнерського майданчика міжнародної 

допомоги. Це єдина серед областей України систематизована карта потреб 

внутрішньо переміщених осіб. 

Про це Суспільному розповів модератор Партнерського майданчика 

міжнародної допомоги, в рамках якого діє карта, Станіслав Куценко. 
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Аби допомогти людям, які були вимушені залишити свої домівки, в 

області створили інтерактивну карту. Регіональна менеджерка благодійного 

фонду "Рокада" Тетяна Сич працює з інтерактивною картою потреб 

внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькій області. Розповіла, їх 

організація спеціалізується на підтримці таких родин. Карта, за словами 

Тетяни Сич, допомагає скоординувати дії. 

"Комунікація зараз стоїть на першому місці. Для того, щоб ми разом, у 

співпраці з іншими організаціями, у співпраці з органами влади змогли дати 

швидку і якісну допомогу усім родинам вимушених переселенців", — сказала 

Тетяна Сич. 

Список організацій, які допомагають громадам, розміщений в розділі 

"Партнери", розповів модератор Партнерського майданчика міжнародної 

допомоги, в рамках якої діє інтерактивна карта, Станіслав Куценко: "Тут є всі 

їхні логотипи. Зараз їх близько 20, на сайті розміщених. Але, загалом, у нас до 

70 партнерів, з якими зараз встановлюється співпраця. І я впевнений, тут їхня 

кількість буде збільшуватися". 

За словами Станіслава Куценка, інтерактивна карта – публічна. Дані 

потреб до неї вносить відповідальна особа, яка закріплена за кожною 

тергромадою. 

"Тергромада розміщує свої потреби на цій карті, далі міжнародний фонд 

може перевірити цю інформацію. Визначитися для себе, чи він може 

задовольнити ці потреби. Він робить постачання певних товарів, послуг, робіт. 

І адміністрація верифікує, що дійсно таке постачання відбулося, і переселенці 

отримали допомогу", — сказав Станіслав Куценко. 

На розробку інтерактивної карти потреб внутрішньо переміщених осіб у 

Хмельницькій області знадобилося близько трьох місяців. Ідея її створення 

належить Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Зробив карту 

Партнерський майданчик міжнародної допомоги, автором якого є Станіслав 

Куценко. 

"Карта детально промальована. Наприклад, Кам’янець-Подільський 

район. Ми на нього заходимо, тут є інформація про кожну громаду. Якщо 

підвести, то видно інформацію про громаду, кількість населення, кількість 

переселенців. І сайт, якщо зайти, то видно потреби безпосередньо 

тергромади", — розповів Станіслав. 

Це єдина серед областей України систематизована карта потреб 

внутрішньо переміщених осіб, розповів начальник Хмельницької обласної 

військової адміністрації Сергій Гамалій: "Карта буде оновлюватися що два 

тижні. Будуть нові потреби, ті потреби, що закрили, будуть зникати. І вважаю, 

це буде найбільш ефективно". 

Уряд, каже Сергій Гамалій, вже розглядає можливість створення аналогів 

карти. 

 

*** 
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04.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/309780-u-skolah-kirovogradsini-navcautsa-ponad-

sist-tisac-ditej-pereselenciv/ 

У школах Кіровоградщини навчаються понад шість тисяч дітей-

переселенців 

У школах Кіровоградщини навчаються 6 359 дітей-переселенців. Про це 

під час брифінгу розповіла радниця патронатної служби апарату 

Кіровоградської обласної військової адміністрації Галина Пастух. 

За її інформацією, 3 321 дітей-переселенців навчаються в школах області, 

3 038 – дистанційно за межами Кіровоградщини. У дитячих садочках 909 

вихованців ВПО. "Проблем з їх влаштуванням до навчальних закладів немає", 

– сказала Галина Пастух. 

На Кіровоградщині розмістили 12 релокованих закладів освіти з 

Донецької, Луганської та Херсонської областей. Серед них Донецькі 

національний медичний університет та державний університет внутрішніх 

справ; Херсонський державний аграрно-економічний університет, два обласні 

центри туризму та краєзнавства учнівської молоді з Донецької та Луганської 

областей тощо. 

 

*** 

 

04.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/310128-v-ukraini-48-miljona-pereselenciv-smigal-

rozpoviv-ak-dopomagatimut-vpo-u-2023-roci/ 

В Україні — 4,8 мільйона переселенців. Шмигаль розповів, як 

допомагатимуть ВПО у 2023 році 

З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо 

переміщених осіб, а загальна кількість переселенців складає 4,8 млн. Про це 

на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 

Суспільне. 

За його словами, одним з найважливіших завдань уряду є комплексна 

підтримка ВПО та жителів деокупованих територій. 

"З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо 

переміщених осіб. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, складає 

4,8 млн. Це співвідносно з населенням кількох великих обласних центрів. Наш 

обов’язок — подбати про цих людей, забезпечити їх харчуванням, житлом, 

роботою", — сказав прем'єр. 

За словами Шмигаля, від початку повномасштабної війни уряд формує 

продовольчі набори, які місцева влада розподіляє серед переселенців та 

мешканців прифронтових громад. 

"Сьогодні ухвалимо рішення, що дозволить прискорити процес роздачі 

цих продуктів. А також дозволить пріоритетно видавати продуктові набори 
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тим ВПО, які мають право на допомогу від держави та міжнародних 

організацій", — зазначив він. 

Уряд також компенсує пекарям вартість послуг із випікання хліба за 

рахунок частини продукції, яку вони переробляють. Таким чином на 

прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть із хлібом. 

Крім того, Кабмін виділить з резервного фонду понад 34 млн грн 

компенсації державним та комунальним закладам за безоплатне розміщення 

переселенців. 

Це дозволить їм розрахуватися за комунальні послуги й далі приймати 

ВПО. Наразі по всій Україні понад 2 тис. закладів відкрили свої двері для 150 

тисяч внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни 

держава компенсувала їм понад 459 млн грн витрат на оплату комунальних 

послуг", — зазначив Шминаль. 

 

*** 

 

04.11.2022 

24 Канал 

https://zakordon.24tv.ua/blik-polshhi-shho-take-yak-nim-

koristuvatisya_n2191575 

Естонія працює над вдосконаленням послуг для українських біженців 

У МВС Естонії оголосили про посилення контролю над біженцями з 

України. Це роблять для покращення надання їм соціальних послуг і певнішої 

оцінки здатності Таллінна приймати їх і надалі. 

Так, естонське МВС ініціює зміни до закону про іноземців. Згідно з ним, 

усі особи, які перебувають в Естонії й мають режим міжнародного або 

тимчасового захисту, будуть зобов'язані повідомляти органам влади актуальне 

місцеперебування й свої контактні дані. 

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, надавати 

таку інформацію українських біженців просили й раніше і це робило чимало 

людей. Втім, щоб покращити організацію роботи з біженцями, таку вимогу 

потрібно зробити обов'язковою. 

Це дасть змогу оперативно вносити необхідні уточнення, зекономить 

робочий час чиновників, але найголовніше – забезпечить необхідну підтримку 

і допомогу українським біженцям, починаючи з надання місць у школах або 

дитсадках і закінчуючи наданням медичних послуг, робочих місць і вивченням 

мови, – пояснив Ляенеметс. 

Крім того, уряд Естонії вжив заходів щодо посилення контролю на 

кордоні, зокрема у сфері покращення інформаційного обміну між естонськими 

та українськими прикордонниками. Також заплановано додатковий 

тимчасовий і вибірковий прикордонний контроль на естонському кордоні. 

Водночас в МВС Естонії підкреслили, що такі зміни у законодавстві не 

означають, що біженців з України розглядають як загрозу національній 

безпеці країни. 
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*** 

 

31.10.2022 

24 Канал 

https://zakordon.24tv.ua/skilki-ukrayintsiv-perebuvatime-za-kordonom-

kinets-2022-roku_n2188281 

Скільки українських біженців перебуватиме за кордоном на кінець 

2022 року: невтішні прогнози НБУ 

Через безпекові ризики та енергетичну кризу прогнозують збільшення 

потоку біженців за кордон. У НБУ назвали приблизну кількість українців, які 

залишатимуться за межами України, щонайменше, до кінця поточного року. 

Як йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 

2022 року, країнам Європи слід бути готовим до збільшення потоку мігрантів 

з України. Зокрема, виїзд українців за кордон зумовлюють високі безпекові 

ризики через війну, які збережуться щонайменше до середини 2023 року. 

Крім цього, серед причин виїзду називають непростий опалювальний 

сезон, який очікує українців у 2022 – 2023 років. Усе через постійні атаки Росії 

по об'єктах енергетичної системи України. Тож, за прогнозами НБУ, на кінець 

цього року за межами України перебуватимуть 8 мільйонів наших земляків. 

Зі зменшенням безпекових ризиків з другої половини наступного року 

очікується активізація повернень громадян, хоча наприкінці 2024 року за 

кордоном, за припущеннями НБУ, усе ще залишатиметься близько 5 мільйонів 

осіб, що зумовить відповідне зменшення робочої сили та закладає ризики для 

післявоєнного відновлення, – йдеться в звіті НБУ. 

За даними ООН, з 24 лютого до 30 вересня Україну покинуло 13,4 

мільйона осіб, а повернулося – 6,3 мільйона осіб. Ще 4,2 мільйона українців 

отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. 

 

*** 

 

31.10.2022 

24 Канал 

https://zakordon.24tv.ua/yak-podatisya-timchasoviy-zahist-ispaniyi-

pokrokova-instruktsiya_n2188499 

Як податися на тимчасовий захист в Іспанії: покрокова інструкція 

та що змінилося для українців 

З 24 лютого Європа відкрила свої кордони для українців, які їдуть в 

пошуках прихистку від війни. Відтоді уже понад 4,2 мільйона біженців 

отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Як це правильно зробити 

в Іспанії, покроково розповідаємо далі. 

Для отримання тимчасового захисту в Іспанії громадянам України 

необхідно пройти 5 етапів. Ділимося детальною інструкцією оформлення всіх 

документів безкоштовно та самостійно. 

Нові правила для українців 
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З жовтня тимчасовий захист не оформлюють за українським внутрішнім 

паспортом чи свідоцтвом про народження. Якщо у вас немає закордонного 

паспорта, вам необхідно звернутися до консульства або посольства України і 

отримати документ, в якому зазначені ваші дані латиницею та ваша 

національність. 

5 кроків оформлення тимчасового захисту в Іспанії 

Запис на отримання тимчасового захисту 

Необхідно зателефонувати за номером +34910474444 та призначити 

зустріч у потрібному вам місті. Усі оператори говорять українською. 

Попередньо приготуйте закордонний паспорт, адже для запису будуть 

потрібні ваші дані. 

Основні центри тимчасового захисту розташовані в Мадриді, Барселоні, 

Аліканте та Малазі. Інформація про дату запису вам прийде в SMS. 

Оформлення білого аркуша тимчасового захисту 

Необхідно прийти до центру, до якого ви заздалегідь записалися. З собою 

треба мати закордонні паспорти, свідоцтва про народження дітей (бажано з 

перекладом на іспанську). Процедура складається із заповнення анкет, взяття 

відбитків пальців, присвоєння номера NIE, реєстрації номера соціального 

страхування (у деяких центрах на місці), фото та видачі білого аркуша. 

Орієнтуйтеся, що вся процедура займає 1 – 1,5 години. 

Білий аркуш дає право працювати, дійсний рік, але не дає право 

подорожей. 

Запис на запит карти резидента TIE 

Після отримання білого аркуша за QR-кодом, який на ньому вказано, вам 

необхідно записатися на зустріч для подачі документів для TIE. Заздалегідь 

потрібно скачати з мережі та заповнити анкету EX-17, а також сплатити Tasa 

790-012 (державне мито). У 2022 році воно становить 16,08 євро. 

Записатися на зустріч онлайн не так легко, тому рекомендуємо пробувати 

вночі або рано-вранці. А ще дивіться і найближчі до вас передмістя. 

Подання документів на TIE до поліції 

Приходити в поліцію необхідно не пізніше зазначеного часу запису, який 

вам прийде на е-мейл. Документи, які ви повинні взяти з собою: закордонні 

паспорти, білі аркуші про тимчасовий захист, заповнені анкети, документ про 

сплату мита, кольорове фото на білому тлі розміром 32х26 міліметрів. Після 

подачі документів вам повідомляють, скільки чекати на видачу карти 

(приблизно 30 – 40 днів) і одразу видадуть аркуш Resguardo. 

Отримання картки TIE 

Залежно від центру видачі, вам можуть одразу призначити зустріч на 

отримання картки або її необхідно буде знову забронювати самостійно на 

сайті. При отриманні картки ви віддасте аркуш Resguardo, виданий у поліції, 

знову потрібно пред'явити закордонний паспорт, а ще у вас повторно візьмуть 

відбитки пальців. Картка TIE – ваш фінальний документ, термін її дії до 4 

березня 2024 року, і з нею вже можна подорожувати та їздити в Україну. 
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04.11.2022 

24 Канал 

https://zakordon.24tv.ua/praga-vidkriye-shhe-odin-tsentr-dopomogi-

ukrayintsyam-yaki-prozhivayut_n2190633 

Прага відкриє ще один центр допомоги українцям, які проживають у 

місті 

Мерія Праги спільно з ЮНІСЕФ відкриє центр допомоги українським 

біженцям, які вже деякий час проживають в столиці Чехії та стикаються з 

різними труднощами. Про це повідомив празький мер Зденек Гржиб. 

Муніципалітет Праги у співпраці з Дитячим фондом ООН до кінця року 

відкриє ще один центр допомоги біженцям з України. Він буде зосереджений 

на підтримці українців, які тривалий час перебувають в мегаполісі та мають 

проблеми, наприклад, з житлом чи освітою. Він працюватиме паралельно з 

Регіональним центром допомоги Україні. 

За словами Гржиба, точна дата відкриття Центру супроводу біженців з 

України поки невідома, це залежатиме від залучення нових працівників. 

Координатор центру Геті Мубін планує відкрити його наприкінці листопада 

або на початку грудня. Працюватиме центр спочатку в тестовому режимі. 

Завданням працівників буде допомога біженцям у питаннях розміщення, 

отримання освіти чи у наданні соціально-правових консультацій. Координатор 

додав, що заклад буде відкритий для всіх біженців – незалежно від типу візи. 

Речниця посольства України Тетяна Окопна відреагувала на такий підхід 

Праги та всієї Чехії до допомоги біженцям. 

Ми дуже вдячні, що Прага однією з перших вирішила підійти до 

комплексного вирішення ситуації тимчасово переміщених громадян України, 

– сказала вона, додавши, що досвід столиці може слугувати взірцем і для 

інших регіонів. 

До слова! З початку повномасштабної війни в Україні до Праги приїхало 

майже 100 тисяч осіб, у тому числі понад 30 тисяч дітей. 

 

*** 

 

31.10.2022 

UAMEDIA 

https://uamedia.eu/society/dlya-ukrayinciv-iz-tex-industriyi-dije-mentorska-

programa-u-stokgolmi-1893 

Українські біженці у Швеції просять збільшити їхню добову допомогу 

Наявної допомоги в 71 крону на день (на місяць близько 2200 крон або 

220 євро) українцям зовсім недостатньо, особливо в умовах життя, що 

дорожчає. 
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З проханням збільшити соціальну допомогу для біженців з України 

виступили українські активісти різних українських товариств Швеції 29 

жовтня на сторінках найбільшої шведської газети Expressen. 

Активісти поскаржилися на те, що наявної допомоги в 71 крону на день 

(на місяць близько 2200 крон або 220 євро) українцям недостатньо, особливо 

в умовах життя, що дорожчає. Деякі з них отримують безкоштовне 

харчування, але тоді сума, що видається, зменшується до 19 крон на день. 

Вони розповіли, що вихідці з України змушені влаштовуватися на роботу 

на невигідних умовах, працювати на небезпечних виробництвах і навіть їхати 

зі Швеції на батьківщину. При цьому зарплата біженця не може перевищувати 

допомогу, тому що в іншому випадку він за законом втрачає допомогу. 

Члени українсько-шведських організацій закликали до солідарності та 

запровадження для українців послаблень — можливості безкоштовно вивчати 

шведську мову, можливості користуватися Агентством з працевлаштування та 

можливості отримувати зарплату, не втрачаючи допомоги, а також закликали 

збільшити цю допомогу, яка не змінювалася з 1994 року. 

 

*** 

 

31.10.2022 

UAMEDIA 

https://uamedia.eu/society/yak-ukrayinski-diti-navcayutsya-u-litvi-2225 

Як українські діти навчаються у Литві 

Навіть якщо умовна сім'я не планує затриматись у Литві надовго, 

вивчення литовської мови для дітей є обов'язковим. 

За даними Департаменту статистики, за вісім місяців війни Литва 

прийняла майже 69 тис. біженців з України. 24 тис. з них – діти. Оскільки 

бойові дії тривають, а частина територій окупована, багато хто так і не зміг 

повернутися на батьківщину. У зв'язку з цим перед державою постало питання 

продовження утворення неповнолітніх українців на території Литовської 

Республіки, пише Delfi. 

Як розповіли виданню у місцевій Міносвіти, очікуючи на приплив 

біженців, ще в перші дні війни у міністерстві створили окрему інтернет-

сторінку для українців та шкіл. Англійською, литовською та українською 

мовами були оприлюднені контакти відповідальних осіб, рекомендації, а 

такожінструкції для вчителів та керівників гімназій та прогімназій. 

"Литовські школи були готові до прийому учнів, які не говорять по-

литовськи, у нас є підготовлені рекомендації та методики. <...> Ми 

рекомендували школам, щоб для кожної дитини, що прибула, був 

встановлений адаптаційний період, протягом якого вона освоюється, 

знайомиться з іншими дітьми у класі, емоційно відновлюється, включається 

до освітньої неформальної діяльності тощо. Для кожного учня складається 

індивідуальний навчальний план", – каже представник Міносвіти Дайнорас 

Лукас. 
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Безпосередньо підпорядкована міністерству школа Вільнюський будинок 

литовців надавала віддалені консультації вчителям та школам, які приймали 

дітей-біженців. Учнів старших класів з України зобов'язали складати 

держіспити – за винятком литовської мови та літератури. "Завдання та 

інструкції оцінювання переклали українською мовою. Сім українських 

абітурієнтів, які цього року складали іспити на атестат зрілості в Литві, 

отримали сотні [максимальний бал]". Також Міносвіти ЛР та Міносвіти 

України надали українцям можливість скласти національний вступний тест – 

він потрібен випускникам, які бажають вступати до українських вишів. Іспит 

проходив очно – у Каунасі. 

Навчання у школах ділиться на три категорії. У першому випадку 

українців приймають до звичайних класів. Тут вони вивчають усі предмети 

разом із литовськими однолітками. Окрема увага приділяється інтенсивному 

вивченню литовської. Другий спосіб – дітей поміщають у так звані 

вирівнюючі класи. Це означає, що в першому півріччі вони вчать лише 

литовську мову – від 20 до 25 години на тиждень. Починаючи з другого 

півріччя, до програми включають ще кілька предметів: географію, історію та 

громадянознавство. Процес навчання у таких класах займає близько року, 

після цього діти йдуть у загальні класи. Третій варіант – навчання у 

вирівнюючих групах. Ця модель фактично нічим не відрізняється від другого 

способу, але в цьому випадку діти навчаються не в класах, а групами – не 

більше ніж чотири особи. Всі ці моделі призначені головним чином для тих, 

хто має намір залишитись у Литві надовго. 

"Діти, які планують залишитися в Литві на рік або менше, можуть 

навчатися дистанційно – за українськими загальноосвітніми програмами, в 

українських школах, українською мовою. Поки дитина дистанційно 

навчатиметься в українській школі, їй нададуть освітню підтримку в Литві, з 

дитиною, її сім'єю та самою школою, в якій вона навчається дистанційно, 

підтримуватимуть контакт литовські фахівці". 

Навіть якщо умовна сім'я не планує затриматись у Литві надовго, 

вивчення литовської мови для дітей є обов'язковим. Усі зареєстровані у 

місцевих школах мають вивчати державну мову – у різних обсягах та різними 

темпами, але відповідно до рівня володіння мовою за європейською системою 

(A1-B2). 

"Там, де це можливо, у литовських школах викладається українська мова, 

– вказує Дайнорас Лукас. – Для кожного учня під час адаптаційного періоду 

складається індивідуальний план. Відповідальні фахівці у школах вирішують, 

які предмети вивчатиме дитина, скільки у неї буде уроків і т.д. .п. Наприклад, 

якщо вона дуже добре знає математику і випереджає своїх однолітків у Литві, 

у такому разі деякий час вона може не вивчати її. Ці години можна виділити 

на додаткове вивчення литовської мови чи іншого предмета». За його словами, 

дітям з України допомагають інтегруватися у литовськомовному середовищі. 

Дітям-біженцям охоче допомагають і їхні литовські однолітки, і вчителі, 

і помічники освітян. Нерідко в класи, в яких є україномовні діти, 
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працевлаштовують вчителів, які прибули з України. Дітям також допомагають 

інтегруватись фахівці – психологи, соціальні педагоги. Окрім того, школи 

шукають українські підручники, комп'ютерні програми українською мовою. 

Представник міністерства стверджує, що у новому навчальному році як 

батьки, так і вчителі помітили позитивні зміни. "Цього навчального року 

набагато легше: діти, які навчаються з минулого навчального року, трохи 

навчилися литовської, вчителі також здобули більше практики". 

Як відомо, у Литві діє розгалужена мережа шкіл з російською мовою 

навчання – вони працюють за литовськими програмами, але більшу частину 

предметів у них дітям можуть викладати російською мовою. За даними 

Міносвіти, сьогодні у них навчаються 20% українських дітей. 63% здобувають 

знання у школах з литовською мовою навчання, 15% – навчаються 

українською мовою. Охочі навчатися українською можуть робити це не лише 

дистанційно, а й очно: у чотирьох литовських школах сформовано групи та 

класи, де українці можуть навчатися за українськими навчальними 

програмами. Одна з них у Каунасі – Všį „Herojus“, одна в Шяуляї – це 

прогімназія В. Кудиркос і дві у Клайпеді – прогімназії „Santarvės“ та „Pajūrio“. 

Варто зазначити, що дві згадані клайпедські школи – це прогімназії з 

російською мовою навчання. Школа „Santarvės“ стала одним із перших 

навчальних закладів, на базі якої були сформовані українські класи. Міносвіти 

має намір розширювати цю мережу. 

Оскільки вагома частина дітей-біженців навчаються у литовських школах 

з російською мовою навчання, деякі політики та інфлюєнсери виступили з 

критичними заявами на адресу міністерства та місцевої влади. Суть закидів 

така: Міносвіти, мовляв, свідомо штовхає українських дітей до «російських 

шкіл». Чиновники такі звинувачення заперечують. "Ні, це неправда. Сім'ї 

можуть вільно обирати, в яких школах навчатимуться їхні діти. Як уже 

згадувалося вище, вони також можуть навчатися українською мовою – або у 

школах Литви, але за українськими освітніми програмами , або дистанційно – 

в українських школах Яку мову навчання виберуть сім'ї, що прибули, залежить 

від того, як довго вони планують залишатися в Литві", – пояснив Дайнорас 

Лукас. 

Міносвіти рекомендує українцям обирати школи з литовською мовою 

навчання – "це допомагає дітям швидше вивчити мову та почуватися краще". 

У той же час, запевняють чиновники, всі школи в Литві є литовськими 

школами, незалежно від того, якою мовою там навчаються. Усі вони 

працюють за встановленими державою вимогами та затвердженими 

навчальними програмами. У всіх школах нацменшин у Литві навчають 

литовську мову, частина предметів викладається литовською. 

За даними Служби зайнятості, станом на кінець жовтня у Литві було 

працевлаштовано 494 працівники сфери освіти з України. 57 з них – вчителі 

початкових класів, 46 – вчителі початкових та середніх класів, двоє – вчителі 

професійних училищ. У Департаменті міграції стверджують, що сьогодні у 

Литві перебувають понад 2 тис. вчителів з України. Більшість – це вчителі 
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початкових класів, дошкільної освіти, викладачі англійської мови, 

фізкультури, математики та історії. Для українських вчителів було створено 

спрощену процедуру працевлаштування – від них не вимагають знання 

литовської мови. Вони можуть почати працювати, освоїти мову протягом двох 

років і після цього скласти іспит на категорію. Педагоги, якщо вони хочуть 

викладати у школах, мають підтвердити свою кваліфікацію у спрощеному 

порядку. Від них не вимагають звертатись до Центру оцінки якості освіти з 

пакетом документів, достатньо просто направити папери до Міносвіти. 

 

*** 

 

02.11.2022 

UAMEDIA 

https://uamedia.eu/society/dlya-ucniv-z-ukrayini-zminili-pravila-ispitiv-v-

ceskix-skolax-ta-universitetax-2249 

Для учнів з України змінили правила іспитів в чеських школах та 

університетах 

Учні, що отримали візу тимчасового захисту, будуть звільнені від 

складання єдиного іспиту з чеської мови, якщо вони подадуть відповідну 

заяву. 

Для учнів з України змінили правила іспитів в чеських школах та 

університетах 

В Чехії змінили правила прийому на навчання до середніх та вищих 

професійних навчальних закладів на 2023/2024 навчальний рік для дітей з 

України, які отримали візу тимчасового захисту. Нові правила діють з 27.10. 

2022, повідомляє Міністерство освіти, молоді та спорту ЧР. 

В цьому навчальному році міністерство рекомендує сфокусуватися на 

вивченні чеської мови як ключовій передумові успішної адаптації та інтеграції 

в Чеській Республіці. 

Зокрема, учні, що отримали візу тимчасового захисту, будуть звільнені 

від складання єдиного іспиту з чеської мови, якщо вони подадуть відповідну 

заяву, а їхні знання чеської мови буде перевірено шляхом усної співбесіди. 

Що стосується єдиного іспиту з математики, то абітурієнти зможуть 

складати тест українською мовою, подавши запит на складання іспиту саме 

українською. Також можна здавати іспит чеською мовою. 

Що ж стосується мови вступного іспиту, то її вибір міністерство 

залишило на директора школи. Завдання можна буде виконати українською 

мовою або чеською мовою. В останньому випадку учні з України матимуть на 

25% більше часу та можливість використовувати словник. 

 

*** 
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01.11.2022 

UAMEDIA 

https://uamedia.eu/society/vze-maize-12-600-ukrayinskix-skolyariv-

navcayutsya-v-irlandskix-skolax-2269 

Вже майже 12 600 українських школярів навчаються в ірландських 

школах 

Станом на 1 листопада в ірландських школах навчалося 12 544 

українських школярів. 

Вже майже 12 600 українських школярів навчаються в ірландських 

школах 

Кількість українських дітей, які навчаються в ірландських школах, 

продовжує зростати, і зараз школи по всій Ірландії відвідують майже 12 600 

учнів. 

Департамент освіти повідомив, що станом на 1 листопада в ірландських 

школах навчалося 12 544 українських школяра. 

З них 7 948 учнів відвідують початкові школи та 4 596 – середні школи. 

Наприкінці вересня ця цифра становила 11 809 осіб, тобто протягом 

місяця було зараховано ще 735 учнів. 

У школах Дубліна навчається 1905 українських учнів, у Корку – 1253, а в 

Керрі – 1200. 

Інформація для батьків українською та російською мовами про доступ до 

освіти в Ірландії доступна на сайті gov.ie/Ukraine. 

 

*** 

 

01.11.2022 

UAMEDIA 

https://uamedia.eu/society/ukrayinskix-bizenciv-viselyayut-iz-goteliv-u-

bolgariyi-ti-nezadovoleni-ta-vimagayut-pereglyanuti-risennya-uryadu-2250 

Українських біженців виселяють із готелів у Болгарії, ті незадоволені 

та вимагають переглянути рішення уряду 

«Життя у валізі» — під таким гаслом десятки українців зібралися на акцію 

протесту в центрі Сонячного Берега. 

Українських біженців виселяють із готелів у Болгарії на Сонячному 

Березі. Відповідно до рішення місцевої влади їх мають переселити на державні 

бази. 

«Життя у валізі» — під таким гаслом десятки українців зібралися на акцію 

протесту в центрі Сонячного Берега, символічно склавши свої валізи у центрі 

курорту. 

Українські біженці вимагають перегляду рішення уряду про переселення 

їх із готелів на держбази. Вони хочуть, щоб програма була продовжена, і вони 

залишилися в готелях. 

За їхніми словами, умови на держбазах є жахливими. Крім того, деякі діти 

вже ходять до школи у Несебрі, багато українців уже знайшли роботу. 
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Тим часом деякі готельєри сьогодні відмовилися подавати сніданок 

біженцям. Причина в тому, що вчора закінчилася програма їхнього 

розміщення в готелях і незрозуміло, хто платитиме готельєрам, доки українців 

не переселять на держбази. 

Готельєри навіть пригрозили, що з сьогоднішнього дня почнуть виселяти 

українців із готелів, хоча поки що неясно, на яких держбазах їх планують 

розміщувати. 

Українці вимагають, щоб уряд переглянув своє рішення та залишив їх у 

готелях на зиму. 

 

*** 

 

02.11.2022 

UAMEDIA 

https://uamedia.eu/society/u-moldovi-ukrayinciv-rozselili-z-moldexpo-do-

insix-centriv-2271 

У Молдові українців розселили з Moldexpo до інших центрів 

Біженці з України, які знаходилися в центрі тимчасового розміщення на 

Moldexpo, були переведені в інші центри країни з більш розвиненою 

інфраструктурою, повідомляє noi.md. Переміщення людей відбулося протягом 

останніх двох тижнів жовтня і було здійснено Міністерством праці та 

соціального захисту населення спільно з Єдиним центром кризового 

управління, адміністрацією Moldexpo та Агентством публічної власності. 

105 осіб, з яких 62 жінки, 12 чоловіків та 31 дитина, були доставлені до 8 

центрів тимчасового розміщення в муніципії Кишинів, Криулянах, Нових 

Аненах, Хинчештах, Страшенах та Оргеєві. 

Зазначається, що кожен переклад здійснювався з урахуванням потреб 

кожної людини: робота, доступ до дитячого садка чи школи тощо. 

В даний час в центрі Moldexpo немає біженців. Тож у холодний період 

заклад буде закрито. Рішення було прийнято з урахуванням підвищення 

ефективності споживання енергоресурсів у зимовий час та зниження витрат, 

оскільки система опалення павільйону Moldexpo працює на природному газі 

та генерувала б величезні щомісячні рахунки. 

 

*** 

 

03.11.2022 

UAMEDIA 

https://uamedia.eu/society/bilsist-bizenciv-z-ukrayini-v-niderlandax-vze-

vlastuvalisya-na-robotu-2275 

Більшість біженців з України в Нідерландах вже влаштувалися на 

роботу 

У Нідерландах переважна більшість українців, які втекли від війни, вже 

знайшли роботу. 
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Про це повідомляє NOS. 

"Зараз у Нідерландах проживає близько 55 тисяч українців віком від 18 

до 65 років. До Агентства зі страхування співробітників (UWV) надійшло 46 

тисяч повідомлень від роботодавців, які прийняли на роботу українців, або 

близько 83%. До кінця серпня це було ще майже 60 %", - йдеться у 

повідомленні. 

Зазначається, що кількість працевлаштованих осіб може бути дещо 

меншою, ніж у звітах UWV. Наприклад, один українець може мати дві роботи 

у двох роботодавців, і тому це може бути зафіксовано як два повідомлення про 

працевлаштування. 

Більшість українців знайшли роботу у сфері громадського харчування 

через агенції з працевлаштування. Багато людей працюють в Амстердамі та 

Гаазі. 

Слід зазначити, що нідерландські роботодавці, які страждають на дефіцит 

кадрів, дуже задоволені роботою українців. А інтеграція українців на ринок 

праці відбувається набагато швидше за інших претендентів на притулок. 

Як повідомлялося, у Нідерландах з 1 листопада 2022 року діють нові 

правила щодо українців, які через війну були змушені залишити власні 

будинки. 

У паспорті потрібно мати позначку, яка б підтверджувала статус 

тимчасового захисту. 

З 1 листопада 2022 року наклейка або О-документ від Служби імміграції 

та натуралізації (IND) є обов'язковими для українців при працевлаштуванні. 

Така наклейка у паспорті є доказом надання тимчасового захисту та 

доступу до ринку праці. 

 

 

*** 

 

03.11.2022 

UAMEDIA 

https://uamedia.eu/society/u-polskomu-misti-bizenciv-z-ukrayini-vcat-ziti-

po-polski-ta-daruyut-noutbuki-2276 

У польському місті біженців з України вчать жити по-польськи та 

дарують ноутбуки 

В місті Замосць (Люблінське воєводство) для біженців з України 

організовано безкоштовний курс “Життя по-польськи”. Організатором 

виступила фундація "Potrafisz Polsko!", пoвідoмляє Yavp.pl. 

Участь у такому курсі загалом зможуть взяти 225 українців: 80 у жовтні 

вже почали навчання. Зараз тривають записи на другий набір. Щоб записатися, 

потрібно зателефонувати за номером 691 984 663 або написати на електронку 

rmw.zamosc2022@gmail.com. 

Проєкт скерований для дорослих (18+) біженців з України, які оселилися 

в Замості та околицях. Їм викладатимуть польську мову (20 годин), історію та 
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інформатику (по 10 годин), а також розповідатимуть, як відкрити рахунок у 

банку, купити нерухомість у Польщі, скористатися соціальною та житловою 

допомогою. Під час навчання учасників забезпечують харчуванням, 

страхуванням та, за потреби, доглядом за дітьми. 

Після закінчення курсу “Життя по-польськи” громадяни України 

отримають ноутбуки та сертифікати. 

 

 
 
Регіональні 

 

31.10.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/96488-pereselentsjam-z-luganschini-bezkoshtovno-

budut-vidavati-liki-adresa 

Переселенцям з Луганщини безкоштовно будуть видавати ліки: 

адреса 

В Одесі по вул. Катерининська, буд. 32 у гуманітарному штабі для 

переселенців особам з Луганської області будуть безкоштовно видавати ліки. 

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА. 

Наразі у центра є можливість надати ліки для категорій людей : 

 інсулінозалежні; 

 з захворюваннями щитовидної залози; 

 вагітні (вітаміни). 

Видача буде проводитись за наявністю документів:  

 паспорт; 

 довідка ВПО; 

 ідентифікаційний номер; 

 довідка від лікаря.   

Звертатися за телефоном "гарячої лінії": 099 013 20 26 (з понеділка по 

п'ятницю з 10:00 до 14:00). 

 

*** 

 

02.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/96535-pereselentsi-z-luganschini-mozhut-otrimati-

medichnu-konsultatsiju-onlajn 

Переселенці з Луганщини можуть отримати медичну консультацію 

онлайн 

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ 

продовжує надавати послуги онлайн. Про це повідомляє прес-служба ЛОВА. 
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Пацієнти Центру та інші внутрішньо переміщені особи можуть отримати 

безоплатну онлайн-консультацію лікарів КНП "ЦПМСД №2".  

Фахівці безкоштовно консультують дорослих і дітей та призначають їм 

відповідне лікування. 

Скористатися послугами медиків можна з будь-якого міста та країни. 

За випискою електронних рецептів та електронних направлень до лікарів-

спеціалістів та на стаціонарне лікування, за необхідністю, звертатися за 

телефонами: 

Семьонова Олена Іванівна, лікар-терапевт - 0951658777, 

Павлова Тетяна Артемівна, лікар-терапевт - 09992005042, 

Чехова Віра Іванівна, лікар-терапевт - 0509705239, 

Личагіна Людмила Степанівна, лікар-терапевт - 0660128223,  

Кобець Надія Миколаївна, лікар-терапевт - 0995308709, 

Гунько Раїса Федорівна, лікар-терапевт - 0999572322, 

Бондаренко Тетяна Миколаївна, сімейний лікар - 0509057543; 

Лемешко Вікторія Василівна, сімейний лікар - 0508865902, 

Манько Ігор Володимирович, сімейний лікар - 0665836877, 

Жихор Олена Іванівна, лікар-педіатр - 0501043525, 

Землянко Віра Савеліївна, лікар-педіатр - 0508607243, 

Левандовська Вікторія Володимирівна, лікар-педіатр - 0500438243, 

Маслєннікова Валентина Іванівна, лікар-педіатр - 0990052659, 

Потьомкіна Ірина Вікторівна, лікар-педіатр - 0953188414. 

 

*** 

 

02.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/96548-u-kievi-vpo-mozhut-otrimati-konsultatsiju-vid-

luganskoi-oblasnoi-sluzhbi-zajnjatosti 

У Києві ВПО можуть отримати консультацію від Луганської 

обласної служби зайнятості 

В Києві фахівці Луганської обласної служби зайнятості надають 

інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням. Про 

це повідомляє прес-служба ЛОВА. 

За допомогою необхідно звернутися до гуманітарного хабу Гірської 

громади для переселенців з Луганщини. 

Відвідувачів інформують про можливості пошуку роботи через єдиний 

портал вакансій ДСЗ; грантові програми, спрямовані на підтримку 

підприємницької діяльності; можливості професійного навчання дорослого 

населення.  

Також надають консультації щодо трудового законодавства, наприклад, 

як діяти якщо людина не звільнилась та бажає перебувати на обліку в центрі 

зайнятості. 
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 Прийом здійснюється щосереди за адресою: м. Київ, вул. Мала 

Житомирська, 6/3. 

 

*** 

 

03.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/309262-u-cernivcah-do-kinca-listopada-vidkriut-

ponad-30-kimnat-modulnogo-mistecka/ 

У Чернівцях до кінця листопада відкриють понад 30 кімнат 

модульного містечка 

У Чернівцях до кінця листопада зведуть 32 кімнати модульного містечка. 

Їх облаштовують для переселенців. Фінансують проєкт німецькі партнери. 

Про це на сторінці у Facebook повідомив міський голова Роман Клічук. 

Містечко уже підключили до усіх комунікацій. На таку кількість кімнат 

на території планують встановити п'ять туалетів, три душові, кухню та 

їдальню. Також у модульному містечку планують облаштувати дитячу та 

громадську кімнати. 

Що відомо: 

 Проєкт безкоштовно створила команда українського архітектора 

Слави Балбека. На сайті бюро йдеться, що вартість проєкту становить 

приблизно 350-550 доларів за метр квадратний. 

 Раніше міська рада підписала меморандум з двома організаціями, які 

надали на будівництво містечка 3 мільйони євро. 

  

*** 

 

04.11.2022 

«Евакуація.City» 

https://evacuation.city/articles/247709/u-chernivcyah-zvodyat-modulne-

mistechko-dlya-pereselenciv-koli-mozhna-poselitis- 

У Чернівцях зводять модульне містечко для переселенців: коли можна 

поселитись? 

До кінця листопада у Чернівцях можуть з'явитися перші модульні 

будинки для проживання переселенців. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Роман 

Клічук.  

Згідно з планом мерії, модульне містечко зможе прийняти до 250 

переселенців, а дві третини модулів проєктують для проживання сімей. Всі  

інші будиночки призначені для індивідуального помешкання. Попередньо 

влада Чернівців очікує, що люди зможуть проживати в містечку упродовж 3 

років – до моменту завершення відновлення постраждалих від війни областей.  

До кінця листопада будуть готові: 

 32 кімнати,  
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 5 санвузлів,  

 3 душові,  

 кухня, 

 їдальня,  

 дитяча та громадська кімната.  

 "Звісно, що кожен вимушено переселений українець мріє повернутись до 

свого рідного дому. Це питання часу, та наше місто повинне забезпечити і 

надати прихисток всім, хто цього потребує вже зараз", – пише Клічук. 

 

*** 

 

01.11.2022 

«Волинь Online» 

https://volynonline.com/pereselenczi-na-volyni-mozhut-otrymaty-bezplatni-

yurydychni-poslugy-u-go-volynskyj-instytut-prava/ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ НА ВОЛИНІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ БЕЗПЛАТНІ 

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ У ГО «ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА» 

Допомога надається в рамках реалізації проекту «Консорціум захисту 

України – Захист життя через інтегровану багатосекторну допомогу». Для 

ознайомлення із можливостями громадської організації в Луцькому міському 

центрі зайнятості організували семінар. 

Про це повідомляють на веб-сайті Луцької міськради. 

Юристи та адвокати організації на семінарі в центрі зайнятості, 

розповідали як допомагають внутрішньо переміщеним особам розірвати 

трудові відносини з роботодавцем у так званій «сірій зоні», на території 

бойових дій. Обговорили можливості працевлаштування за сумісництвом, 

відкритті власного бізнесу. 

Окремо присутнім роз’яснили зміни трудового законодавства щодо 

захисту права працівників у воєнний час. Повідомили про особливості 

укладання та розірвання трудового договору, умови надання відпустки, 

причини призупинення трудового договору. 

На завершення заходу внутрішньо переміщені особи отримали 

індивідуальні консультації, контакти для юридичної підтримки та вирішення 

правової допомоги. 

 

*** 

 

31.10.2022 

«Кременчуцький Телеграф» 

https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10111973-bf-karitas-poltava-u-

kremenchuci-reyestruye-pereselenciv-na-otrimannja-finansovoji-dopomogi.html 

БФ «Карітас Полтава» у Кременчуці реєструє переселенців на 

отримання фінансової допомоги 
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Протягом трьох днів з 31-го жовтня по 2-ге листопада Благодійний фонд 

«Карітас Полтава» у Кременчуці проводить реєстрацію ВПО, які зареєстровані 

на території Кременчуцького району, на отримання фінансової допомоги у 

розмірі 6660 грн для кожного члена сім’ї (до 4-х членів у сім’ї разом із 

представником). 

Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної 

військової адміністрації Олег Лєднік. 

Реєстрація проводиться у спортивній залі медичного коледжу за адресою: 

м.Кременчук, вул. Червона Гірка,41. 

Час реєстрації – з 9.00 до 16.30. 

Допомогу від БФ «Карітас Полтава» можуть отримати шість категорій 

ВПО, за критеріями вразливості: 

 особи з інвалідністю; 

 особи, які мають важке захворювання; 

 самотні люди поважного віку (60+) або домогосподарство з одного-

двох літніх людей, які не мають підтримки рідних; 

 самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних 

людей; багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей); 

 вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років. 

Для реєстрації на отримання допомоги слід надати такі документи: 

 паспорт (оригінал); 

 ідентифікаційний код (оригінал); 

 довідка ВПО; 

 рахунок ІBAN; 

 документи, що підтверджують критерій вразливості. 

Які є обмеження для отримувачів допомоги: 

 тільки для ВПО, які не отримували допомогу 16200 грн на оплату 

комунальних послуг від «Карітас Полтава»; 

 тільки для ВПО, зареєстрованих після 24 лютого 2022 року; 

 тільки для ВПО, які востаннє отримували грошову допомогу від 

міжнародних фондів не пізніше ніж 31 серпня 2022. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Остров 

https://www.ostro.org/ua/lugansk/society/news/651148/ 

У Лисичанському гумштабі в Дніпрі консультуватимуть щодо 

компенсації за зруйноване житло (контакт) 

У Дніпрі на базі гуманітарного штабу Лисичанської міської військової 

адміністрації 3 листопада переселенців будуть консультувати щодо 

оформлення компенсації за житло, зруйноване рашистами. Про це повідомила 

Луганська ОВА у своєму Телеграм-каналі 2 листопада. 
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"О 10:00 3 листопада на базі гуманітарного штабу Лисичанської міської 

військової адміністрації юристом Благодійного фонду "Горєніє" буде 

проведено консультацію для ВПО з питань отримання компенсації за 

зруйноване житло, механізму отримання коштів, механізму подачі звернення 

на отримання компенсації", – сказано в повідомленні. 

Уточняється, що крім того, адміністратор ЦНАПу у м. Лисичанськ 

надасть роз’яснення щодо реєстрації повідомлення про пошкоджене або 

зруйноване власне нерухоме майно внаслідок військової агресії та переліку 

документів і відомостей, необхідних для цього. 

"Також під час даної зустрічі внутрішньо переміщені особи матимуть 

можливість індивідуально отримати безоплатну правову допомогу з будь-яких 

інших питань", – йдеться в повідомленні. 

Підкреслюється, що записатись на консультацію можна за телефоном 

+38050 524 00 37 (Ольга Володимирівна). 

Адреса проведення консультації: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 

81. 

 

*** 

 

03.11.2022 

Прочерк 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/106276-v-oblasti-oblikovano-161-

tisjacha-398-vnutrishno-peremischenih-osib 

В області обліковано 161 тисяча 398 внутрішньо переміщених осіб 

Станом на 1 листопада в області обліковано 161 тисяча 398 внутрішньо 

переміщених осіб. З них з 24 лютого – 150494 особи. Про це інформують 

«Прочерку» в департаменті соціального захисту населення ОДА. 

Також станом на початок листопада в області налічується 6109 вільних 

місць для переселення ВПО. 

З метою сприяння координації дій центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, військових формувань, органів місцевого самоврядування, 

підприємство тощо утворений міжвідомчий координаційний штаб щодо 

дотримання прав ВПО. 

Детальніше стаття про інтеграцію ВПО на Черкащині в аспектах 

соцзахисту, роботи та місць проживання згодом на «Прочерку» у розділі 

ПРАВЦЕНТР, де ми збираємо наболілі питання і відповіді у форматі 

журналістики рішень. 

 

*** 

 

03.11.2022 

Прочерк 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/106263-za-majzhe-shist-misjatsiv-

odne-z-upravlin-oda-peredalo-do-gromad-majzhe-500-ton-yizhi-dlja-vpo 
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За майже шість місяців одне з управлінь ОДА передало до громад 

майже 500 тон їжі для ВПО 

Із 28.04.2022 по 10.10.2022 Управління екології та природних ресурсів 

Черкаської обласної державної адміністрації було відповідальним за 

організацію отримання, обліку та видачі гуманітарних вантажів для потреб 

області, крім медикаментів та виробів медичного призначення. 

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит «Прочерку» стосовно 

допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

За вказаний період Управлінням передано до територіальних громад 

області гуманітарну допомогу для потреб внутрішньо переміщених осіб, 

зокрема: 466338 кг продуктів харчування, 26591 кг засобів гігієни, 65697 кг 

іншого (одяг, рушники, взуття, ковдри, пледи, подушки, постільна білизна 

тощо). 

 

*** 

 

02.11.2022 

Карпатський об’єктив 

http://life.ko.net.ua/?p=138351 

На Закарпатті розпочався другий етап проєкту щодо облаштування 

житла для ВПО 

Розпочато другий етап проєкту Товариства Червоного Хреста по 

проведенню ремонтних робіт в будівлях, які можливо облаштувати під 

тимчасове житло для громадян, що вимушено покинули свої домівки та 

оселилися на Закарпатті. 

Цього разу обрано три об’єкти для ремонтних робіт, а саме: 

адміністративну будівлю в місті Тячів, частину будівлі місцевої пожежної 

охорони в селищі міського типу Тересва та один з корпусів обласного будинку 

дитини в місті Свалява. 

Ремонтні роботи проводитимуть в місті Тячів – ФОП Кинів Є.В., в смт. 

Тересва – ПП «Прометей -Д», в м. Свалява – ТОВ «Лідер Буд-М». 

Вартість робіт – понад п’ять мільйонів гривень. 

Підписано трьохсторонні угоди будівельного підряду між Закарпатською 

обласною організацією Товариства Червоного Хреста, власниками будівель та 

підрядниками. 

Про це інформує Червоний Хрест Закарпаття. 
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Міжнародні та вітчизняні недержавні організації 
 

03.11.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/293905-u-lvovi-planuyut-

stvoriti-mobilnu-brigadu-sotsialno-psikhologichnoji-dopomogi-vnutrishno-

peremishchenim-ukrajinkam-z-ditmi 

У Львові планують створити мобільну бригаду соціально-

психологічної допомоги внутрішньо переміщеним українкам з дітьми 

Центр матері і дитини «Незламні матусі», який у Львові збудували для 

вагітних переселенок, відвідали представники міжнародних організацій World 

Vision International та HealthRight International. Гості ознайомились з роботою 

Центру та поспілкувались з його мешканками, а також розповіли про 

реалізацію проєкту «Надання міжсекторальної підтримки ВПО та 

постраждалим внаслідок війни в Україні» у Львові. 

«В межах проєкту створені 8 мобільних бригад кризового реагування для 

надання гуманітарної допомоги, соціально-психологічної та іншої підтримки 

переселенцям з дітьми та постраждалим внаслідок війни у Києві, Львові, 

Вінниці, Ужгороді, Чернівцях і Дніпропетровській області. У співпраці з 

управлінням соціального захисту плануємо створити ще одну мобільну 

бригаду соціально-психологічної допомоги сім’ям з дітьми саме у Львові», - 

розповів віце-президент із надзвичайних гуманітарних питань World Vision 

International Марк Сміт. 

Нагадаємо, що Центр матері і дитини «Незламні матусі» – це два будинки 

для вагітних жінок-переселенок, які звели в районі Тракту Глинянського. 

Загальна площа двох двоповерхових будинків – 1300 м2. В кожному з них 

облаштували всі найнеобхідніші умови для комфортного тимчасового 

розселення вагітних жінок, які мають статус внутрішньо переміщених осіб: 

спальні кімнати, пральні, душові, вбиральні, кімнати відпочинку, дитячі зони, 

кухні, їдальні, котельні. А поряд із житлом облаштували благоустрій: хідники, 

оглядовий і дитячий майданчики та навіть озеро. 

Загалом у будиночках можуть жити одночасно понад 100 осіб (вагітних 

або породіль з дітьми). Зараз там мешкає 14 матусь: 11 уже народили діток, 

троє жінок – в очікуванні. Усі ці жінки переїхали до Львова з Луганської, 

Донецької, Запорізької, Херсонської, Харківської та Дніпропетровської 

областей. Також у Центрі разом із матусями перебуває 25 дітей: троє 

дошкільнят, 11 немовлят і 11 школяриків. Три родини – багатодітні. 

Довідка 

Міжнародна організація HealthRight International з 2005 року працює в 

Україні у сфері охорони громадського здоров’я та захисту прав людини. 

Діяльність організації спрямована на такі сфери: репродуктивне, материнське, 

неонатальне, дитяче і підліткове здоров’я; попередження поширення ВІЛ і 
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комплексні послуги ВІЛ-інфікованим людям; попередження та реагування на 

гендерно зумовлене і домашнє насильство; та психічне здоров’я. Організація 

реалізує проєкти в 22 областях України, а також у Києві. 

Міжнародна християнська організація World Vision International з 1947 

року надає допомогу дітям та потребуючим групам населення. На 

сьогоднішній день організація працює у понад 100 країнах світу. У зв’язку із 

війною, World Vision International розпочала гуманітарні проєкти в Україні 

задля захисту дітей та допомоги постраждалим від війни. 

 

*** 

 

04.11.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/96598-na-ivano-frankivschini-volonteri-oblashtuvali-

shelter-dlja-pereselentsiv-video 

На Івано-Франківщині волонтери облаштували шелтер для 

переселенців 

У Надвірній, що на Івано-Франківщині, волонтери благодійного фонду 

"Карітас-Надвірна" облаштували прихисток для людей, які втратили житло 

через війну. У ньому зможуть тимчасово проживати приблизно сто людей. 

Про це кореспондентці розповів логіст організації Василь Будзак, повідомляє 

"Суспільне". 

З його слів, кошторис проєкту складає майже 8 млн грн. Гроші для 

ремонту шелтера надав "Український гуманітарний фонд" у межах проєкту 

"Гідна допомога внутрішньо переміщеним особам у західній частині України". 

Ремонт у прихистку розпочали ще у серпні. Приміщення, де облаштували 

шелтер, у довгострокову оренду волонтерам надала Надвірнянська міська 

рада, каже Василь Будзак. 24 жовтня сюди почали заселяти перших 

мешканців. Зараз у прихистку тимчасово проживають 47 людей, які переїхали 

з Чернігівщини, Запоріжжя та Донеччини. 

"У нас, звісно, є черга. Вже є планове заселення. Є ще деякі нюанси, 

можливо, дещо не дороблене, але люди вже є. Ми знаємо, в які кімнати вони 

будуть заселятися. Ми їх розподіляємо за категоріями, наприклад, щоб старші 

люди жили в одній кімнаті. Бо в нас немає стільки кімнат, щоб можна було 

жити по двоє. Тому від п'яти до семи людей проживатимуть в одній кімнаті. 

Ми стараємося, щоб усі вони були задоволені, щоб були комфортні умови для 

мешканців", — розповів Будзак. 

Прихисток облаштували на двох поверхах. У приміщенні є підвал із 

захисним укриттям. Усього у шелтері волонтери облаштували 14 нових 

кімнат, пральню, кабінет психолога та дитячу відпочинкову кімнату. 

За словами Будзака, волонтери планують відкрити ще один шелтер для 

переселенців у селищі Битків Надвірнянського району. У приміщенні старої 

амбулаторії вже розпочали ремонтні роботи. 

 



74 
 

*** 

 

04.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/310090-vinnica-otrimala-rozvivauci-igri-ta-

sportivnij-inventar-vid-ditacogo-fondu/ 

Вінниця отримала розвиваючі ігри та спортивний інвентар від 

дитячого фонду 

37 ящиків із розвиваючими іграми та спортивним інвентарем передали 

вінницькій громаді від дитячого фонду ООН "UNICEF". Отримують її діти-

сироти та позбавлені батьківського піклування, а також родини переселенців, 

які виховують прийомних дітей. 

Про це Суспільному розповіла директорка міського центру соціальних 

служб Наталя Добровольська. 

Спортивний інвентар від дитячого фонду ООН "UNICEF" отримала Надія 

Журба. Жінка — переселенка зі Словʼянська. Разом із чоловіком виховують 

трьох прийомних дітей. До Вінниці переїхали на початку квітня. 

"З дітьми треба чимось займатися. Ми все залишили вдома. М'ячі, шашки, 

це дуже актуально. Дітям треба чимось займатися", — каже переселенка Надія 

Журба. 

Металеві ящики вагою до 30 кілограмів. Прийомним родинам 

переселенців у Вінниці їх видають із середини жовтня, після підписання 

меморандуму з міжнародною благодійною організацією "СОС Дитячі 

Містечка", розповіла Наталя Добровольська. 

"Це перший транш , який прийшов. Ще буде таких багато", — розповіла 

Наталя Добровольська. 

Ящики двох видів: в одному розвиваючі та настільні ігри, фарби, 

пластилін. 

В іншому набори для спорту: футбольні та волейбольні мʼячі, жилетки, 

скакалки, шахи та шашки, канцелярське приладдя. 

"Ящики будемо роздавати внутрішньо переміщеним особам, дітям-

сиротам та позбавлених батьківського піклування, реабілітаційним центрам, 

які є на території Вінниці", — пояснила Наталя Добровольська. 

Наразі Вінниця отримала 37 таких ящиків. Таку допомогу нададуть і 

центрам реабілітації для дітей з інвалідністю. Серед них і громадська 

організація "Вінниця Даун Синдром". 

"Така допомога, це не на один день. Тут все, що нам необхідно, гарний 

вклад. Ми кожному дякуємо", — говорить представниця ГО "Вінниця Даун 

Синдром" Наталя Косніцька. 

Вінниця отимала розвиваючі ігри та спортивний інвентар від дитячого 

фонду 

Окрім Вінниці, допомогу від Юнісеф роздаватимуть ще у трьох містах 

Вінниччини - Хмільнику, Жмеринці та Погребищі. 
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*** 

 

01.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/307600-u-lvovi-u-centri-dzerelo-pracue-proekt-

unicef-dla-ditej-z-invalidnistu-aki-postrazdali-vid-vijni/ 

У Львові у центрі "Джерело" працює проєкт UNICEF для дітей з 

інвалідністю, які постраждали від війни 

Дитячий фонд ООН UNICEF і центр "Джерело" у Львові допомагають 

сім’ям переселенців, де є діти з труднощами в розвитку. Проєкт передбачає 

кілька видів допомоги: консультація, фізична реабілітація, підбір 

реабілітаційного обладнання тощо. Про це Суспільному розповіла кураторка 

проєкту в Україні Тетяна Міщук. 

Катерина Ліпова із сім’єю до Львова переїхала із Мелітопольського 

району, який зараз тимчасово окупований. У жінки 5-ро дітей і двоє із них 

отримують підтримку у львівському "Джерелі". 8-річний син займається, 

зокрема, у логопеда. 

"Це як виграти лотерейний квиток, тому що тут і обстеження, і дуже 

багато рекомендацій: куди звернутись, до якого лікаря, де обстеження треба 

зробити. Ми все робимо, що говорять, кожного разу приходимо, займаємось", 

— каже переселенка із Запорізької області Катерина Ліпова. 

Із сім’єю Катерини працюють у проєкті "Джерела" із UNICEF. За ним 

безкоштовно надають допомогу сім’ям із дітьми, які мають труднощі розвитку 

і яким довелось втекти від воєнних дій. Це можуть бути консультації, певні 

заняття чи допомога у підборі необхідного реабілітаційного обладнання, 

візків. 

"Припустимо, звернулася сім’я: вона приходить на першу зустріч і ми 

вивчаємо потреби, які є. Батьки озвучують, що би вони хотіли, що потребують. 

Тоді вже скеровуємо до фахівців. І "ведемо" цю сім’ю", — каже координаторка 

проєкту на Львівщині Ольга Майкут. 

Від червня на Львівщині проконсультували у межах проєкту понад 800 

сімей, а надали певні види послуг майже двом сотням родин. 

"Як і будь-яка людина, яка втікає від війни, яка шукає допомоги, шукає 

де жити, то ті сім’ї ще змушені шукати якихось додаткових опцій для своїх 

діток, які мають труднощі в розвитку. Для когось окрім того пошуку житла ще 

треба подумати де посадити дитину, в яке обладнання, як спілкуватися із цією 

дитиною, якщо є якісь труднощі психологічного розвитку", — каже кураторка 

проєкту в Україні Тетяна Міщук. 

Такий проєкт від UNICEF загалом діє у 7 областях України. Окрім Львова 

спеціальну допомогу надають у Волинській, Закарпатській, Івано-

Франківській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях. 

 

*** 
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31.10.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/306760-na-poltavsini-vpo-reestruut-na-oformlenna-

finansovoi-dopomogi-hto-moze-otrimati/ 

На Полтавщині ВПО реєструють на оформлення фінансової 

допомоги: хто може отримати 

У Полтаві за більш ніж тиждень понад тисячу переселенців зареєстрували 

на отримання фінансової допомоги. Понад 6,5 тисяч гривень виплачує 

благодійний фонд "Карітас Полтава", каже його працівниця Карина Лисакова. 

Отримати гроші можуть певні категорії внутрішньо переміщених осіб. 

Людмила Гончаренко приходила до благодійного фонду, аби оформити 

фінансову допомогу для себе та чоловіка. 

"Ми із Краматорська, дізналися із соцмереж, що тут дають допомогу 

фінансову. Ми обоє пенсіонери з чоловіком. Доходи в нас тільки дві пенсії – 2 

тисячі 100 гривень і 2 тисячі 600 гривень у діда. У мене чоловік після інсульту, 

шкутильгає, гроші всі ідуть на ліки, так що нам ця допомога дуже вагома", – 

розповідає жителька Краматорська Людмила Гончаренко. 

Реєструвати переселенців для отримання фінансової допомоги у розмірі 

6 660 гривень почали із 20 жовтня. Надає її благодійний фонд "Карітас 

Полтава". За більш ніж тиждень оформили понад тисячі заяв, каже 

соцпрацівниця фонду Карина Лисакова. 

"Це одноразова грошова допомога. Ми працюємо з вразливими 

категоріями населення – це люди з інвалідністю, важкохворі, багатодітні, з 

дітьми до трьох рочків", – говорить Карина Лисакова. 

Отримати гроші також можуть вагітні жінки, одинокі матері, батьки чи 

опікуни, люди, яким більше 60 років тощо. 

"Якщо в нас 60 плюс, то ми реєструємо, наприклад, чоловіка і жінку. 

Якщо у нас в сім’ї є людина з інвалідністю, то ми також додаємо членів 

родини", – каже соцпрацівниця благодійного фонду "Карітас Полтава" Карина 

Лисакова. 

За день у фонді опрацьовують близько двох сотень заяв, каже 

соцпрацівник благодійного фонду Максим Набока. 

"О 9-й годині відкривається офіс, виходить наш працівник, розповідає їм 

інформацію, також роздає талончики, по яких по черзі вони заходять. Потім 

ми приймаємо по одному, люди підходять, приносять нам пакет документів, 

ми їх реєструємо. По пакету документів – це паспорти, коди, довідки ВПО, 

реквізити розрахункового рахунку, на який будуть перераховуватись кошти, і 

документи, які підтверджують ту чи іншу категорію", – каже розповідає 

Максим Набока. 

Загалом допомогу від фонду планують виплатити для 25 тисяч 

переселенців у регіоні. 

 

*** 
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31.10.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=dopomoha-vpo-yaki-prozhyvayut-v-

najviddalenishyh-hromadah-chernivetskojioblasti 

Допомога ВПО, які проживають в найвіддаленіших громадах 

Чернівецької області 

Саме на підтримку та допомогу внутрішньо переміщеним особам була 

спрямована реалізація проєкту «Рука допомоги біженцям», який 

запроваджений громадською організацією «Пошук інновацій» в рамках суб-

гранту проєкту ЕU4CSOs Emergency Actions за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. 

 В рамках реалізованого проєкту було доставлено до місць проживання та 

роздано 330 продуктових пакетів, включаючи засоби гігієни та базові медичні 

препарати, сім’ям переселенців із зони бойових дій, які на даний час 

проживають в найвіддаленіших громадах Чернівецької області. Проєктом 

вдалось охопити 4 громади. 

 Вищеперераховану допомогу отримали сім’ї (в основному сім’я 

складалась із 2-5 осіб) із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а саме 

жінки з неповнолітніми дітьми, особи віком 65+, люди з особливими 

потребами, які приїхали із окупованих територій, з міст та сіл, де й досі 

ведуться бойові дії. 

 Отримуючи допомогу, люди ділились пережитим та щиро дякували за 

допомогу,”…ми їхали в нікуди, і навіть не думали, що зможемо виїхати 

живими!”,”…ми залишились бомжами, в нас навіть ложки немає, але ми живі 

і виїхали з пекла!”,”…ми не маємо куди повертатись, наш будинок зрівняли із 

землею” – досить часто чули такі слова при роздачі допомоги, передбаченої 

проєктом. Ця допомога стала дійсно “рукою допомоги” в скрутному становищі 

для цих людей в громадах, де оселились, хто тимчасово, а хто вже і на постійне 

місце проживання. 

 Публікація підготовлена в рамках суб-гранту проєкту ЕU4CSOs 

Emergency Actions за фінансової підтримки Європейського Союзу, що 

реалізується БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне». 

 Її зміст є виключною відповідальністю суб-грантера проєкту EU4CSOs 

Emergency Actions ГО «Пошук інновацій» і не обов’язково відображає 

позицію Європейського Союзу. 

 

*** 

 

31.10.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=hromady-rivnenschyny-otrymaly-pidtrymku-

zavdyaky-prohrami-shelter 

Громади Рівненщини отримали підтримку завдяки програмі 

«Шелтер» 
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Дрібна і велика побутова техніка, продуктові і непродовольчі товари, 

засоби індивідуального захисту – ось неповний перелік того, що вдалося 

передати у громади Рівненщини логістичному центру ... 

Дрібна і велика побутова техніка, продуктові і непродовольчі товари, 

засоби індивідуального захисту – ось неповний перелік того, що вдалося 

передати у громади Рівненщини логістичному центру Громадянської мережі 

ОПОРА/Рівне протягом останніх трьох місяців. Це стало можливим завдяки 

підтримці Фонду Східна Європа, Fondation de France та партнерських 

організацій із закордону. 

Щоб створити комфортніші умови для проживання вимушено 

переміщених людей у прихистках Рівненщини за кошти Фонду Східна Європа 

та Fondation de France організація закупила дрібну і велику побутову техніку: 

пральні машини, електрочайники, конвектори, мікрохвильові печі та праски.  

Передали таку техніку у місця компактного проживання людей, які 

розташовані у Володимирецькій, Сарненській, Костопільській та 

Дядьковицькій громадах. Попередньо волонтери логістичного хабу ОПОРИ 

спілкувалися із представниками громад і вивчали потреби шелтерів у техніці, 

аби закупити саме те, що необхідно. 

Для внутрішньо переміщених людей та місцевих мешканців, які 

постраждали від російської агресії, організація закупила цукор, олію, крупи, 

макарони, консерви, печиво і сформувала 350 продуктових пакетів. 

Протягом вересня-жовтня таку допомогу отримали люди, які проживають 

у Володимирецькій, Гощанській, Радивилівській, Березнівській, Сарненській, 

Степанській, Костопільській, Дядьковицькій, Клеванській та Демидівській 

громадах. 

Разом з тим людям роздавали засоби індивідуального захисту (маски, 

рукавички, антисептики), такі необхідні у період поширення інфекційних 

захворювань. 

Завдяки PromoUkraїne, друзям-полякам Katarzyna Długa, Prezes Fundacji 

PSH Lewiatan, Blisko Twoich Potrzeb, Aneta Szuprytowska, Prezes Zarządu, 

Lewiatan Północ, Andrzej Derengowski, Igor Tracz логістичному хабу вдалося 

допомогти також сім’ям із дітками засобами гігієни та дитячого харчування, 

продуктами. Завдяки Артему Барбаруку та Тетяні Фроловій змогли 

підтримати людей, які потребують покращення умов проживання у 

Млинівській громаді, меблями та побутовою технікою. 

Для логістичного хабу рівненської ОПОРИ досвід співпраці із Фондом 

Східна Європа з метою гуманітарної підтримки людей – не перший. Під час 

попередньої хвилі програми «Шелтер» протягом березня-червня організація 

придбала побутову техніку, окремі позиції продуктів харчування та 

забезпечила їх транспортування до центрів перебування вимушено 

переміщених людей та індивідуально до місць їхнього проживання. За цей 

період до організації надійшло 98 звернень від центрів та 109 індивідуальних 

від людей. Всі заявки було оброблено і надано посильну допомогу. Загалом у 



79 
 

центрах, яким передавали допомогу, у той період мешкало понад 1500 

внутрішньо переміщених людей. 

Ефективно розподіляти допомогу логістичному хабу допомагає якісна 

комунікація із Головним управлінням соціальної сервісної служби у 

Рівненській області, місцевими органами соціального захисту, 

представниками громад та окремих прихистків. Саме ці люди щоденно 

спілкуються із людьми у громадах, добре знають ситуацію, конкретні 

проблеми і потреби. 

 

*** 

 

30.10.2022 

Gazeta.pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183472,29088604,1059-1055-1086-1083-

1100-1097-1110-1088-1077-1072-1083-1110-1079-1086-1074-1091-1102-1090-

1100.html 

Стипендія для українців у Любліні: як у Польщі здійснюють мрії 

біженців 

Понад 200 біженців з України вже скористалися спеціальною стипендією 

у Любліні. Програму започаткувало товариство Homo Faber. Вона допомагає 

українцям розвиватися і вдосконалювати таланти. 

На реалізацію ідеї організація витратила 125 тисяч злотих, які зібрала на 

аукціоні. Таким чином Homo Faber хоче допомогти біженцям швидше знайти 

себе в новій реальності, повідомляє TOK FM. 

Одна зі стипендіаток, 17-річна Катерина, приїхала з Кривого Рогу разом 

із молодшим братом. Батьки змушені були залишитися в Україні. Дітьми в 

Польщі опікуються друзі родини. 

Загалом стипендії надали понад 200 особам. Наприклад, біженці, яка 

займалася кондитерськими виробами в Україні, купили плиту. Багато підлітків 

хотіли продовжити своє захоплення спортом - у когось не було взуття, м'яча, 

форми для занять дзюдо. Це все вони отримали в рамках творчої стипендії. 

Комусь організація оплатила заняття вокалом чи грою на інструменті. 

 

*** 

 

31.10.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/306760-na-poltavsini-vpo-reestruut-na-oformlenna-

finansovoi-dopomogi-hto-moze-otrimati/ 

На Полтавщині ВПО реєструють на оформлення фінансової 

допомоги: хто може отримати 

У Полтаві за більш ніж тиждень понад тисячу переселенців зареєстрували 

на отримання фінансової допомоги. Понад 6,5 тисяч гривень виплачує 
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благодійний фонд "Карітас Полтава", каже його працівниця Карина Лисакова. 

Отримати гроші можуть певні категорії внутрішньо переміщених осіб. 

Реєструвати переселенців для отримання фінансової допомоги у розмірі 

6 660 гривень почали із 20 жовтня. Надає її благодійний фонд "Карітас 

Полтава". За більш ніж тиждень оформили понад тисячі заяв, каже 

соцпрацівниця фонду Карина Лисакова. 

Отримати гроші також можуть вагітні жінки, одинокі матері, батьки чи 

опікуни, люди, яким більше 60 років тощо. 

"Якщо в нас 60 плюс, то ми реєструємо, наприклад, чоловіка і жінку. 

Якщо у нас в сім’ї є людина з інвалідністю, то ми також додаємо членів 

родини", – каже соцпрацівниця благодійного фонду "Карітас Полтава" Карина 

Лисакова. 

За день у фонді опрацьовують близько двох сотень заяв, каже 

соцпрацівник благодійного фонду Максим Набока. 

 

*** 

 

02.11.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/308400-na-frankivsini-vidkriut-reabilitacijnij-centr-

dla-vijskovosluzbovciv-ta-pereselenciv/ 

На Франківщині відкриють реабілітаційний центр для 

військовослужбовців та переселенців 

На початку березня 2023 року у селі Гринівці Тлумацької громади 

запрацює реабілітаційний центр для військових та переселенців. Його 

відкриють у межах співпраці Тлумацької міськради та релігійної громади 

"Вільні християни". Незабаром розпочнеться ремонт будівлі, в якій буде 

розташований центр. 

Про це Суспільному повідомив керівник громади "Вільні християни" 

Віталій Данильченко. 

Меморандум про співпрацю Тлумацька міська рада та громада "Вільні 

християни" підписали 2 листопада. 

За словами міського голови Тлумача Ігоря Петрука, згідно з документом 

громада бере в оренду 2 га землі в селі Гринівці. Там встановлять модульне 

містечко на 45 сімей. А також відремонтують будівлю колишньої сільради, де 

облаштують реабілітаційний центр. 

"Вони готові вкласти гроші для облаштування реабілітаційного центру 

для військовослужбовців і переселенців. Ця потреба є нагальною і на сьогодні 

актуальною, бо багато людей мають травми як фізичні, так і моральні", — каже 

Ігор Петрук. 

Керівник громади "Вільні християни" Віталій Данильченко розповідає, 

що проєкт фінансують фонди з Великої Британії та США. Перший транш – 1,6 

млн доларів – використають на проведення комунікацій, внутрішніх робіт та 
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закупівлю меблів. Решту грошей — на харчі для мешканців центру та зарплату 

працівників. 

"Вартість цього проєкту складає 3,5 млн доларів. Строки виконання – від 

трьох до шести місяців. Спочатку ми починаємо з 1 млн 650 тис. доларів, тому 

що є незакінчене будівництво. В принципі, це — оздоблення, електрика. Більш 

масштабні проєкти – там є питання по документації, бо ми не взяли всю 

земельну ділянку, яка є наразі вільна", — каже Віталій Данильченко. 

В реабілітаційному центрі облаштують бомбосховище. Також там 

пробурять свердловини для води, встановлять сонячні панелі та вітряки. 

Віталій Данильченко каже, перші відвідувачі центру зможуть заїхати в нього 

вже у березні 2023 року. 

 

*** 

 

01.11.2022 

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/my-peredaly-gumanitarns-nabory-u-zaporizhzhi/ 

Ми передали гігієнічні та гуманітарні набори переселенцям та 

мешканцям Запоріжжя 

Ми передали 4500 гігієнічних і продуктових наборів переселенцям та 

мешканцям Запоріжжя за сприяння Норвезької ради у справах біженців (NRC) 

за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) в межах діяльності 

Міжорганізаційного нексус-консорціуму. Роздачі проходили в період з 21 

вересня по 21 жовтня в різних локаціях міста, включаючи транзитний центр 

для ВПО на парковці «Епіцентру», в гуманітарних хабах для ВПО з тимчасово 

окупованих Василівки та Пологів, а також для місцевого населення, що 

постраждало від обстрілів. 

«Ми підготували саме транзитні набори, орієнтовані на людей, які 

знаходяться в дорозі — виїжджають з ТОТ та населених пунктів, що 

знаходяться близько лінії зіткнення, — розповідає Анастасія Перепелиця, 

наша регіональна кооординаторка в Запорізькій області. 

Спочатку допомогу видавали лише переміщеним особам, які проїжджали 

повз Запоріжжя транзитом. Проте з жовтня в місті різко погіршилася 

безпекова ситуація, почалися хаотичні обстріли. «Ми тоді прийняли рішення 

підтримати людей, які постраждали внаслідок обстрілу цивільних будинків. 

Волонтери, з якими ми співпрацюємо, виїжджали вдень і вночі до 

зруйнованого житла, там розгортали центри підтримки й видавали ці набори», 

— пояснює пані Анастасія. 

Наша координаторка визнає, що працювати в обставинах, що постійно 

змінюються, складно, проте вона вдячна партнерам за підтримку ініціатив та 

швидке реагування на зміни. Представники Норвезької ради у справах 

біженців навіть приїжджали на місце роздачі гуманітарних наборів вже після 

початку обстрілів, підтримували волонтерів і особисто зустрічалися з людьми, 

що прийшли за допомогою. 
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«Насправді, Запорізька область потребує постійної гуманітарної 

підтримки і харчових наборів. Дуже багато населених пунктів попадають під 

обстріли, й місто Запоріжжя також. І ми сподіваємося, що матимемо змогу 

підтримувати постраждале населення», — підсумовує Анастасія Перепелиця. 

Ця діяльність стала можливою в рамках проєкту «Підтримка сталої 

адаптації надання базових послуг у секторах «Здоров’я», «Вода, санітарія 

гігієна» та «Правова допомога», який реалізується за сприяння Норвезької 

ради у справах біженців (NRC) за підтримки Гуманітарного фонду для України 

(UHF) в межах діяльності Міжорганізаційного нексус-консорціуму. 

 

*** 

 

01.11.2022 

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/u-zhovtni-my-peredaly-tehnichne-zabezpechennya-

dlya-reyestracziyi-vpo-9-ustanovam-soczzahystu/ 

У жовтні ми передали технічне забезпечення для реєстрації ВПО 9 

установам соцзахисту 

У жовтні ми забезпечили сучасною технікою установи соцзахисту 

населення в трьох областях країни. Ми передали їм комп’ютери, накопичувачі, 

сканери і принтери, щоб швидко та якісно надавати послуги з реєстрації ВПО, 

а також необхідні офісні меблі. 

Регіональні координатори/-ки нашого благодійного фонду відвідали 9 

установ соцзахисту у Київській, Одеській та переміщені установи Луганської 

області. Передане обладнання прискорить процедуру реєстрації переселенців, 

полегшить роботу фахівців/-чинь соцзахисту та зменшить черги в цих 

установах. 

Ці жовтневі передачі стали можливими завдяки реалізації проєкту 

«Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо 

реєстрації внутрішньо переміщених осіб», що підтримується Aгентством ООН 

у справах біженців в Україні. 

 

*** 

 

04.11.2022 

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/yak-praczyuye-czentr-dopomogy-vasylivskogo-

rajonu-my-razom/ 

Як працює Центр допомоги Василівського району «Ми разом» 

Запоріжжя зараз приймає численну кількість переселенців, зокрема з 

тимчасово окупованих районів області. А щоб допомагати їм, в місті 

створюють районні гуманітарні хаби для переміщених людей. Одним з таких 

хабів є Центр допомоги Василівського району «Ми разом». У жовтні наша 

регіональна координаторка Анастасія Перепелиця роздала там 790 харчових 
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наборів: це стало можливим за сприяння Норвезької ради у справах біженців, 

Гуманітарного фонду для України (UHF) та в межах діяльності 

Міжорганізаційного нексус-консорціуму.  

Ми поспілкувалися з Іриною Лисенко, координаторкою центру, щоб 

дізнатися більше про його діяльність і ті добрі справи, які він робить для 

переселенців.  

«Наш центр відкрився 22 липня. Створений він Василівською районною 

адміністрацією, щоб надавати допомогу ВПО тимчасово окупованого 

Василівського району. Всі його мешканці, що приїжджають до Запоріжжя, 

можуть отримати у нас гуманітарні набори, поспілкуватися з психологом, 

задати питання юристам чи фахівцям з управління соціального захисту 

населення. Свої послуги ми намагаємося розширювати, зараз налагоджуємо 

співпрацю з місцевою клінікою: її представники приїжджають до нас 

щовівторка і консультують людей — наприклад, щодо укладання декларації з 

сімейним лікарем.  

А ще у нас проводять консультації представники Пенсійного фонду та 

Фонду соціального страхування. Це надзвичано важлива ініціатива, адже зараз 

уже майже 20 тисяч мешканців тимчасово окупованого Василівського району 

зареєструвалися в Запоріжжі. Людям потрібно знати свої права і можливості, 

отримувати соціальні виплати. 

На сьогоднішній день ми видали 9000 продуктових наборів. Дуже зручно, 

коли людина приходить за допомогою і одразу може вирішити якісь свої 

питання, отримати консультацію спеціаліста». 

Пані Ірина зазначає, що дуже рада співпраці з нашим благодійним 

фондом. 

«Зазвичай нам привозять невелику кількість наборів, і тому ми їх видаємо 

маленькими партіями. А завдяки фонду “Стабілізейшен Суппорт Сервісез” ми 

змогли охопити велику кількість людей. Набори складені дуже розумно, там є 

все необхідне як для дорослих, так і для дітей. Малеча була надзвичайно рада, 

коли побачила солодощі, бо родинам передають лише крупи та консерви – 

солодощів взагалі не буває».   

Анонси майбутніх роздач центр допомоги публікує у своєму телеграм-

каналі. Сьогодні він має вже 7000 підписників. На жаль, кількість запитів часто 

перевищує можливості гуманітарного хабу. 

«Охочих дуже багато, і це важко, бо люди йдуть і йдуть, часто повторно. 

Це можна зрозуміти, але наші сили не безмежні. Зараз ми прийняли рішення 

не видавати допомогу одним і тим самим родинам більше, ніж два рази. З 

іншого боку, припинилися масові виїзди з непідконтрольних територій, хоча 

раніше через Запоріжжя з Василівського району проїжджало близько тисячі 

людей щодня». 

На жаль, останнім часом пані Ірині і її колегам-волонтерам доводиться 

працювати під обстрілами. Вона з сумом зазначає, що вже звикла, бо сама 

колись виїхала з зони бойових дій і знає, що це таке.  
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«Звичайно, нам страшно, але що робити. Намагаємось уникати скупчень, 

реєструвати отримувачів допомоги заздалегідь. На роздачі приходить не 

більше 150-200 людей, плюс неподалік є укриття — не підвал, а саме 

бомбосховище». 

Ми вдячні пані Ірині за її самовіддану працю. Наш фонд разом з 

партнерами продовжить надавати допомогу людям, що постраждали від 

російської агресії і стали вимушеними переселенцями. 

 


