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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 

30.01.2023 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України  

https://minre.gov.ua/news/de-konsultuyut-shchodo-otrymannya-dovidky-

vpo-zahidni-regiony 

Держава піклується про громадян, які переміщуються з прифронтових і 

тимчасово непідконтрольних територій до більш безпечних регіонів України. 

Переміщених осіб забезпечують безкоштовним проїздом в евакопотягах, 

тимчасовим прихистком, гуманітарною й кеш-допомогою, які передбачені для 

ВПО. Для того, щоб людям було простіше зорієнтуватися, як набути статусу 

внутрішньо переміщеної особи, в областях працюють гарячі лінії. 

Фахівці надають повний спектр консультацій щодо отримання довідки та всіх 

можливих для них соціальних гарантій від держави. 

Контакти у західних областях: 

1, Рівненська область: (0362) 63-36-01. 

2. Тернопільська область: (0352) 52-06-60. 

3. Львівська область: адреси та контакти консультативно-ко 

ординаційних 

центрів можна знайти за посиланням. 4. Волинська область: (0332) 77-

82-11 (з 08:00 до 17415), (066) 657-09-15 (цілодобово). 

Також з приводу отримання довідки ВПО й уточнення інших питань, які 

турбують переселенців, можна звертатися на гарячу лінію Уповноваженого 

з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39. 

 

*** 

 

30.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/yak-deklaruvati-dopomogu-

otrimanu-vid-inozemnih-derzhav-gromadyanam-ukrayini-yaki-skoristalisya-

pravom-na-timchasovij-zahist-v-inshih-krayinah 

Як декларувати допомогу, отриману від іноземних держав, 

громадянам України, які скористалися правом на тимчасовий захист у 

інших країнах 

Мільйони громадян України змушені шукати прихисток в інших країнах 

після початку повномасштабної війни. Перебуваючи за кордоном, багато хто 

з них отримують грошову та матеріальну допомогу від іноземних держав та 

їхніх державних фондів, іноземних кампаній та організацій. 



Чи необхідно декларувати таку допомогу в Україні та платити з неї 

податки? З такими запитаннями звертаються громадяни України до Офісу 

Омбудсмана. 

Відповідаємо 

Згідно з Податковим кодексом України, платники податків зобов'язані 

подавати річну декларацію про майновий стан і доходи з подальшою сплатою 

податків. Однак чинним законодавством передбачається виняток щодо 

оподаткування доходів за кордоном. Це стосується осіб та членів сім’ї 

першого ступеня споріднення, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ і 

які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном та отримують 

допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів. 

Отже, громадяни України, які скористалися правом на тимчасовий 

захист в інших країнах світу, зобов’язані задекларувати як іноземний дохід 

отриману допомогу від іноземних держав, їхніх держфондів, іноземних 

кампаній та організацій. При цьому податок на цей іноземний дохід та 

військовий збір із суми такої допомоги не визначається та не сплачується. 

Додатково інформуємо: податкову декларацію громадяни України 

мають можливість подати в електронному вигляді через Електронний кабінет 

у розділі «ЕК для громадян» – «Податкова декларація про майновий стан і 

доходи. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/ombudsman-dmitro-lubinec-

proviv-zustrich-z-komisarom-radi-yevropi-z-prav-lyudini-duneyu-miyatovich 

Омбудсман Дмитро Лубінець провів зустріч з Комісаром Ради Європи 

з прав людини Дунею Міятович 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро 

Лубінець сьогодні провів змістовну зустріч з Комісаром Ради Європи з прав 

людини Дунею Міятович. 

Дмитро Лубінець насамперед подякував за важливу роботу, яку 

проводить Рада Європи в цей складний час та за підтримку України та 

Секретаріату Уповноваженого. 

Омбудсман відзначив особистий візит до України в травні 2022 року, під 

час якого пані Міятович на власні очі могла переконатися у всій жорстокості 

російських окупантів в Україні й в тому, що цивільне населення – це прямі цілі 

агресора. 

Крім того, Дмитро Лубінець представив структуру Секретаріату, 

наголосив на стратегічних напрямах діяльності та розбудові регіональної 

мережі представництв Уповноваженого. 

Він поінформував, що на періодичній основі (щомісяця) Офіс 

Омбудсмана готує розгорнуту довідку щодо гуманітарної ситуації в України. 



Уповноважений також презентував Спеціальну доповідь щодо 

додержання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти 

України, в якій висвітлена ситуація з правами ВПО, українців, які живуть в 

тимчасовій окупації, й тих, хто знайшов прихисток за кордоном. Він подякував 

за те, що саме Офіс Ради Європи в Україні надав сприяння в публікації цієї 

Спецдоповіді. 

Дмитро Лубінець поінформував про проведені зустрічі з керівниками 

різних департаментів Ради Європи. 

Особливу увагу Омбудсман приділив ситуації з дотриманням прав 

людини в тимчасово окупованому Криму та переслідуванням кримських 

татар. Також він повідомив, що в День спротиву окупації АР Крим візьме 

участь в експертному обговоренні проблемних питань півострова за участі 

вищого керівництва держави, Постійної представниці президента України в 

АР Крим Таміли Ташевої та кримських татар. 

Уповноважений акцентував увагу на проблемі депортації українських 

дітей. На сьогодні, за даними Офісу Генпрокурора, було депортовано 16011 

українських дітей, 459 загинуло, 918 поранено. Також він розповів про дитячі 

катівні на звільнених територіях, про тортури та знущання над українськими 

дітьми. І наголосив, що Україні вже вдалося повернути додому 126 дітей. 

«Офіс Омбудсмана наразі готує спецдоповідь про постраждалих дітей 

внаслідок агресії РФ проти України. Сподіваюсь, що РЄ підтримає нас в її 

розповсюдженні», - повідомив Дмитро Лубінець. 

Він розповів про співпрацю з російською Уповноваженою Тетяною 

Москальковою щодо повернення в Україну військовополонених та цивільних 

заручників. 

Омбудсман також порушив питання щодо ситуації з громадянином 

України Міхаелем Саакашвілі, який потребує належної медичної допомоги. 

За результатами зустрічі Дмитро Лубінець попросив Дуню Міятович 

посприяти в поінформованості міжнародної спільноти щодо ситуації в Україні 

як у коментарях для ЗМІ, так і у доповідях. 

Омбудсман зазначив, що готовий максимально сприяти обміну 

необхідною інформацією та за необхідності організувати візит в Україну! 

 

*** 

 

01.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

upovnovazhenogo-pokrashcheno-zhitlovi-umovi-gromadyan-postrazhdalih-

vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-proti-ukrayini 

За сприяння Уповноваженого покращено житлові умови громадян, 

постраждалих внаслідок збройної агресії проти України 

До Уповноваженого звернулись жителі одного з місць компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб (МКП) в Хмельницькій області 



щодо незадовільних умов проживання, зокрема, мешканці скаржились на 

відсутність опалення, електроенергії та води в зазначеному МКП. 

Уповноважений звернувся із запитом до Хмельницької обласної 

військової адміністрації щодо можливості вирішення порушених питань. 

Результатом запиту стало те, що житлові кімнати обладнано новими меблями, 

побутовою технікою, проведено ремонт санвузлів, а також за рішенням 

начальника обласної військової адміністрації, жителів МКП забезпечили 

електрогенераторами. 

Також, для покращення здоров’я та самопочуття мешканців МКП, 

виявлені під час проведення вищезазначених робіт місця ураження приміщень 

грибком та пліснявою оброблено спеціальними хімічними засобами. 

Так, за результатами вжитих Департаментом моніторингу додержання 

прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України 

заходів, вдалося покращити житлові умови 24 громадян, постраждалих 

внаслідок збройної агресії проти України. Таким чином, за сприяння 

Уповноваженого ці особи зможуть реалізувати своє право на гідні умови 

життя та інші соціальні права у повному обсязі. 

Наголошуємо: у разі, якщо Ваші права порушено або Ви потребуєте 

допомоги, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, електронною 

поштою: hotline@ombudsman.gov.ua або телефонуйте на гарячу лінію (тел. 

0800501720). 

 

*** 

 

01.02.2023 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/zniatys-z-obliku-vpo-vidteper-mozhna-i-na-

portali-diia-avtomatychno-shvydko-i-zruchno 

Знятись з обліку ВПО відтепер можна і на порталі Дія: 

автоматично, швидко і зручно 

В порталі Дія доступна автоматична послуга для внутрішньо 

переміщених осіб – “скасування статусу ВПО”. Раніше ВПО, які повернулися 

на місце постійного проживання, могли скористатися цим сервісом у 

застосунку.Сьогодні в Україні налічується майже 5 мільйонів ВПО. Дедалі 

більше українців повертаються до рідних домівок після деокупації територій 

або ж за умови зниження небезпеки обстрілів міст і сіл. Після повернення їм 

необхідно знятись з обліку ВПО. 

Раніше аналогічна послуга вже була доступна в застосунку Дія. Нею 

скористалися понад 85 тисяч українців. 

Відтепер знятись з обліку ВПО можна і на порталі: послуга працює 

повністю автоматично, заявки обробляються онлайн. Тобто, не потрібно 

стояти в чергах та збирати довідки, більше не доведеться повторно ходити до 

держустанов у разі помилки в заяві та декілька днів чекати на рішення 

чиновника. 

mailto:hotline@ombudsman.gov.ua


Щоб скористатися цією послугою на порталі Дія, потрібно 

1. авторизуватися, 

2. обрати послугу “Скасування статусу ВПО”, 

3. заповнити необхідні дані, 

4. перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом. 

Нагадаємо, раніше, щоб знятись з обліку ВПО, необхідно було йти до 

органів соціального захисту населення за адресою прописки або до ЦНАПу, 

готувати паперові документи та протягом трьох днів чекати на рішення. Наразі 

кожна внутрішньо переміщена особа обирає самостійно, як отримати послугу 

– онлайн чи офлайн. 

Довідково 

Цифрова послуга створена Міністерством соціальної політики України, 

Міністерством цифрової трансформації України та Державним підприємством 

“Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики” у співпраці з 

проєктом “Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних 

послуг в Україні” (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується Програмою 

розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/vyplaty-shchomisiachnoi-dopomohy-na-

prozhyvannia-vpo-khto-maie-pravo 

Виплати щомісячної допомоги на проживання ВПО: хто має право 

Станом на кінець січня 2023 року на обліку перебуває близько 5 

мільйонів внутрішньо переміщених осіб. 

Звертаємо увагу, що цьогоріч вказаним особам автоматично 

продовжуються виплати щомісячної грошової допомоги від держави: 3 тисяч 

гривень для дітей та осіб з інвалідністю й 2 тисяч гривень для всіх інших осіб. 

Право на отримання допомоги на проживання у новому році мають такі 

категорії громадян: 

- особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до Переліку 

територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф; 

- особи, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло і 

подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, 

зокрема через портал «Дія»; 

- особи, які мають документальне підтвердження від органів місцевого 

самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через 

бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією рф; 

- особи, які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття 

витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року; 

- особи, які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій 

або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року. 



Отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги 

на проживання можна за допомогою застосунку «Дія». Також внутрішньо 

переміщені особи можуть звертатися до органів соцзахисту населення, в 

ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, 

міської ради. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/yakymy-posluhamy-vnutrishno-

peremishcheni-osoby-mozhut-skorystatysia-onlain 

Якими послугами внутрішньо переміщені особи можуть 

скористатися онлайн? 

Внутрішні переселенці можуть скористатися адміністративними 

послугами від держави, не виходячи з дому – за допомогою додатку «Дія» та 

на відповідному вебпорталі. 

Завдяки цифровізації держпослуг у застосунку «Дія» можна: 

1) отримати довідку ВПО та подати заявку на виплату грошової 

допомоги на проживання (за даними Мінсоцполітики цією послугою вже 

скористалися понад 1,4 мільйона громадян); 

2) змінити місце фактичного проживання ВПО (послугою скористалися 

понад 45 тисяч осіб); 

3) скасувати довідку ВПО (послугу отримали близько 75 тисяч людей). 

Така можливість стала доступною завдяки обміну даними між 

інформаційно-комунікаційними системами державних органів, у тому числі 

Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та порталом «Дія». Це 

забезпечує швидку й автоматизовану верифікацію даних внутрішньо 

переміщених осіб. 

Також ВПО на порталі «Дія» можуть подати заявку на участь у програмі 

«Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам», 

яка реалізується в межах спільного проекту Мінреінтеграції та 

Держмолодьжитла. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/onovleno-pravila-otrimannya-

groshovoyi-dopomogi-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib 

Відсьогодні оновлено правила отримання грошової допомоги для 

внутрішньо переміщених осіб 

З 01 лютого 2023 року оновлюються правила отримання грошової 

допомоги для внутрішньо переміщених осіб. 



Звертаємо увагу, що внутрішньо переміщеним особам, які вже 

отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального 

захисту населення або центрів надання адміністративних послуг для 

актуалізації даних на отримання щомісячної грошової допомоги на 

проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені, йдеться 

про 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для 

дорослих. 

Так, право на отримання виплат мають наступні громадяни, з числа 

внутрішньо переміщених осіб: 

- особи, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло і 

подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, 

зокрема, через портал «Дія»; 

- особи, які мають документальне підтвердження від органів місцевого 

самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через 

бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією РФ; 

- особи, які виїхали з населених пунктів, що внесені до Переліку 

територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих РФ 

(перелік відповідних територій тут ); 

- особи, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, станом на 24 лютого 

2022 року; 

- особи, які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій 

або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року. 

Нагадуємо, що внутрішньо переміщені особи мають можливість 

отримати довідку внутрішньо переміщеної особи та подати заяву на 

отримання грошової допомоги на проживання за допомогою застосунку «Дія» 

або звернувшись до органів соцзахисту населення, в ЦНАП або до 

уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. 

Наголошуємо, що Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини здійснює постійний моніторинг ситуації щодо забезпечення прав 

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

питанні отримання внутрішньо переміщеними особами грошової допомоги на 

проживання. 

 

*** 

 

02.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/ombudsman-dmitro-lubinec-

ocholiv-ukrayinsku-delegaciyu-na-zustrichi-z-vselenskim-patriarhom-

varfolomiyem-u-stambuli 

Дмитро Лубінець очолив українську делегацію на зустрічі з 

Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини очолив 

українську делегацію на зустрічі з Вселенським Патріархом Варфоломієм у 



Стамбулі. Спільно з українськими героями і героїнями, зокрема, військовою 

медикинею Мар’яною Мамоновою, захисницею Маріуполя Катериною 

Поліщук (Пташка), військовослужбовцем полку «Азов» Владиславом 

Датчуком (Доцент), прикордонником і захисником Маріуполя Ігорем 

Кучером, прикордонником Валерієм Падителем, В’ячеславом Завальним та 

родичами цивільних заручників, яких тримає РФ ще з 2014 року, напередодні 

зустрічі відбули богослужіння у Соборі Святого Георгія. Молилися за 

найважливіше - перемогу України! 

«Під час аудієнції з Його Всесвятістю, Архієпископом Константинополя 

- Нового Рима і Вселенським Патріархом Варфоломієм обговорили питання 

миру. Подякував за молитви та всебічну підтримку українського народу, який 

бореться за життя, за право будувати свою незалежну державу, в якій панують 

норми права і моралі. Крім того, розповів про гуманітарні проблеми та 

питання, пов’язані з репатріацією тяжкопоранених, обмінами 

військовополонених та поверненням цивільних заручників», - повідомив 

Омбудсман. 

У свою чергу, Варфоломій зазначив, що вже надіслали листа 

Митрополитам, які перебувають в Європі, щоб вони подбали про українців, 

які зараз там. Тобто кожна митрополія, яка знаходиться у Вселенського 

патріархату в Європі, подбає про українців. 

Крім того, Варфоломій нагадав, що у березні минулого року відвідав 

Польщу, через місяць після початку широкомасштабної війни в Україні, на 

запрошення Президента Польщі, де зустрів українців-біженців. За його 

словами, це був дуже гіркий досвід – бачити людей, які насильно були 

вимушені виїхати з країни. А за рік до того, на запрошення Президента 

Володимира Зеленського він відвідав Україну. 

Вселенський Патріарх зазначив, що має повну довіру на Божу волю і на 

мужність українського народу. Тому впевнений у перемозі України. Це буде 

не просто перемога України, а перемога справедливості та правди. 

«Весь вільний світ – на стороні України і надає допомогу, щоб ми могли 

протистояти ворогу!», - констатував Омбудсман. 

 

*** 

 

02.02.2023 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/u-polshchi-dlia-ukraintsiv-vidkryly-shche-

odyn-statsionarnyi-tsentr-obsluhovuvannia-hromadian 

У Польщі для українців відкрили ще один стаціонарний центр 

обслуговування громадян 

П редставництво ДП «Документ» відкрило стаціонарний центр 

обслуговування громадян у Кракові за адресою: Galeria Krakowska, Pawia 5, 

31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2. 



У центрі можна одночасно оформити закордонний паспорт та ID-картку, 

окремо оформити закордонний паспорт чи ID-картку, обміняти водійське 

посвідчення, отримати страхування. 

Подати заявки на оформлення паспортних документів можна як за 

попереднім записом, так і у порядку живої черги. 

Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу 

онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і 

реквізити банківської картки. 

Також підрозділи ДП «Документ» працюють у Варшаві, Гданську і 

Вроцлаві. 

 

*** 

 

03.02.2023 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

 https://minre.gov.ua/news/u-yevropi-nemaye-novoyi-hvyli-shukachiv-

prytulku-z-ukrayiny-iryna-vereshchuk-rozpovila-yak 

У Європі немає нової хвилі шукачів притулку з України - Ірина 

Верещук розповіла, як Уряд контролює ситуацію 

Спільно з країнами ЄС, які підтримують Україну, владі вдалося 

реалізувати план вінтеризації. Він дозволив зараз, у найсуворіший період року, 

уникнути масового відтоку громадян за кордон у пошуку притулку, 

наголосила у своєму виступі на спільному засіданні Уряду України та 

Європейської комісії Віцепрем'єрка Ірина Верещук. 

Людей із небезпечних територій розміщують по Україні – організовано 

близько 6,5 тисяч місць компактного проживання «Уряд опанував і контролює 

ситуацію щодо переміщення наших людей, їх розташування, організації 

побуту, належної опіки та піклування у громадах, де вони сьогодні знайшли 

прихисток. Продуктові набори, засоби гіпієни й обігріву - все це організовано 

протягом декількох місяців підготовки завдяки нашій з вами спільній 

координації; - звернулася посадовиця до редставників ЄС. - За ці місяці, в 

осінньо-зимовий період, ми розмістили в Україні майже 400 тисяч громадян. 

 

*** 

 

03.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-kontroli-upovnovazhenogo-

doderzhannya-prav-osib-yaki-postrazhdali-vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-rf-proti-

ukrayini 

На контролі Уповноваженого додержання прав осіб, які 

постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України 

До Офісу Омбудсмана регулярно надходять звернення від осіб, які 

постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Здебільшого в них 



йдеться по порушення права на отримання допомоги на проживання ВПО. 

Адже саме ця допомога у багатьох громадян є основним або навіть єдиним 

джерелом доходу. 

Загалом упродовж січня отримали 316 звернень, за результатом розгляду 

яких поновлено права 310 громадян: 

- допомога на проживання – 277 осіб; 

- державна соцдопомога на осіб з інвалідністю – 1 особа; 

- державна соцдопомога малозабезпеченим сім’ям – 1 особа; 

- допомога при народженні дитини – 1 особа; 

- отримання тимчасового житла – 1 особа; 

- покращення умов проживання – 25 осіб; 

- отримання пенсії – 1 особа; 

- отримання гуманітарної допомоги – 3 особи. 

Нагадуємо: у разі порушення прав, Ви можете звернутися до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 

- за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; 

- електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua 

- на гарячу лінію: 0800501720 

- за тел. 044 299 74 08. 

 

 

Місцеве самоврядування 

 

30.01.2023  

Волинська обласна державна адмінястрація 

https://voladm.gov.ua/new/za-tizhden-na-volin-priyihali-17-vnutrishnih-

pereselenciv/ 

За тиждень на Волинь приїхали 17 внутрішніх переселенців 

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, наша 

область прийняла 76 155 вимушено евакуйованих осіб. З них 17 – за тиждень, 

з 23 до 29 січня.   

Статус ВПО мають 57 306 людей. Це становить 40 725 сімей, у яких 17 

053 – діти. 

Серед внутрішньо переміщених осіб: 

2 276 людей з інвалідністю, 

7 649 пенсіонерів, 

62 багатодітні родини, 

8 сімей батьків-одинаків. 

За ініціативою «Прихисток» Уряд компенсував майже 23-ом тисячам 

волинянам 23 млн гривень за розміщення у себе переселенців. 

Також з держбюджету виплачено 8,1 млн гривень на оплату 

комунальних послуг закладів державної та комунальної власності Волині, де 

проживали ВПО. 



Окрім того, надана допомога на проживання переселенцям з територій 

бойових дій на загальну суму 805,1 млн грн. З березня по жовтень 2022 року 

фінансову підтримку з держбюджету отримали від 36,4 тис. до 20,3 тис. людей, 

які знайшли прихисток в нашій області. 

 

*** 

 

30.01.2023 

Черкаська міська рада  

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=22306&s=1&s1=17 

У Черкасах для підлітків з числа ВПО провели кулінарний майстер-

клас 

 «Інтеграційний хаб «Черкаси – твоє місто» влаштував для підлітків із 

числа  ВПО кулінарний майстер-клас. Під керівництвом досвідченої 

кондитерки з Харкова вони вчилися готувати смаколики. 

Кількадесят дорослих та підлітків із числа внутрішньо переміщених осіб 

завітали на перший кулінарний майстер-клас. Імбирні пряники, цукати, 

цукрове та шоколадне печиво, апельсиновий мармелад – такий святковий 

набір солодощів вони приготували власноруч. Місили тісто, вирізали з нього 

фігурки, чистили апельсини, розписували готові вироби. Ніхто не пішов 

додому без пакунка зі смаколиками. 

 «Просто чудово, що зробили такий майстер-клас, – говорить Наталія 

Кудрявцева з Лиману Донецької області. – У чужому місті нелегко. А це 

можливість навчитися чомусь новому, знайти друзів і весело та з користю 

провести час». 

 Її одинадцятирічний син Арсеній обожнює готувати і мріє стати 

кухарем. Тому постійно удосконалює власні кулінарні уміння. «Я прийшов 

сюди, аби навчитися готувати десерти, адже справжній шеф повинен уміти 

робити все», – переконаний Арсеній. 

 «Я хочу власним прикладом показати: тут немає нічого надскладного, – 

пояснює ведуча майстер-класу, шеф-кондитерка з Харкова Діана Логінова. – 

Якщо ви вдома готуєте десерти і вам це подобається, то ці вміння варто 

розвивати. Адже кондитерська справа може перетворитися з цікавого хоббі в 

перспективну і прибуткову професію». 

 Проєкт «Інтеграційний хаб «Черкаси – твоє місто» реалізується 

Громадська Організація «Україна НА ЧАСІ» - Spotlight on Ukrainе в межах 

програми «Стійкість». Програма впроваджується Фондом Східна Європа у 

консорціумі неурядових організацій на чолі з European Union in Ukraine у 

партнерстві з Фундацією домів з прав людини, Домом прав людини – Тбілісі, 

Чорноморським фондом регіонального співробітництва та коштом 

Європейського Союзу. Проєкт підтримує Департамент соціальної політики 

Черкаської міської ради. 

 Про це інформує Департамент соціальної політики. 

 

 



*** 

 

31.01.2023 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/bahatoditni-rodyny-ta-vpo-u-nedoboivskii-

hromadi-otrymaly-humanitarnu-dopomohu 

 Багатодітні родини та ВПО у Недобоївській громаді отримали 

гуманітарну допомогу 

Багатодітні родини та ВПО, які проживають у Недобоївській громаді, 

отримали гуманітарну допомогу. Йдеться про 30 наборів з продуктами та 

засобами гігієни. 

Їх також передали сім’ям ТГ, які виховують дітей з інвалідністю. 

Набори їм надала Агенція розвитку громад Буковини в межах проєкту 

«СОС Діти Програма екстреної допомоги» БО «Українська освітня 

платформа». 

Дякуємо за допомогу. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! 

Слава ЗСУ! 

 

*** 

 

31.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/bilshe_400_pereselenciv_otrimali_guma

nitarnu_dopomogu_u_rivnomu_za_tizhden_shcho 

Більше 400 переселенців отримали гуманітарну допомогу у Рівному за 

тиждень, що минув. Там також приймають лікар, юрист, психолог 

Протягом тижня в координаційному центрі допомоги ВПО Луганської 

області в місті Рівне переселенцям видали понад 400 продуктових наборів. 

Також на базі Рівненського гуманітарного центру, яким опікується 

Кремінська міська військова адміністрація, щодня працюють фахівці різних 

напрямків. 

Тут переселенці можуть отримати психологічну допомогу, роз’яснення 

із соціальних та адміністративних питань, проконсультуватися у лікаря та 

поспілкуватися з юристом благодійного фонду «Право на захист». 

Адреса: м. Рівне, вул. Фабрична, 20. 

Телефон: 0958209742. 

«Гаряча лінія» Кремінського ЦНАПу: 0958207124. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/53822 

На Червоноградщині облаштують модульне містечко для 

вимушених переселенців 



Містечко розташують у місті Соснівка поблизу міської лікарні. 

Напередодні перші два модульні будинки було доставлено у Соснівку, 

ще чотири надійдуть найближчим часом. Таким чином буде облаштоване 

мінімістечко для розташування внутрішньо переміщених осіб. 

"Модульне житло дуже компактне. Воно розраховане на 4 особи: тут є 

два двоповерхові ліжка, обігрівач, постільна білизна, жалюзі на вікнах. А саме 

містечко складатиметься з будинків для проживання, сантехнічних будинків 

та харчоблоків. Станом на сьогодні розроблена комплексна схема розміщення 

тимчасових споруд, згідно з якою заплановано розмістити 50 будинків. Схема 

розроблена ліцензійним проєктантом, погоджена головним архітектором та 

затверджена міським головою", - зазначили в Червоноградській РВА. 

Цей проєкт вдалось реалізувати за підтримки компанії Green Planet 

Energy eG, а профінансовано проєктом «Підтримка структурних змін у 

вугільних регіонах України», який реалізовує GIZ Ukraine. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

en_dopomogli_ponad_400_pereselencyam_z 

На Кіровоградщині за минулий тиждень допомогли понад 400 

переселенцям з Луганщини 

У Координаційному центрі допомоги ВПО з Луганської області в 

Кіровоградській області на минулому тижні видано 414 продуктових наборів. 

Крім того, ВПО з Луганщини можуть там звернутися до лікаря, 

психолога, представників гуманітарних організацій. 

Адреса: м. Кропивницький, вул. Ч. Дарвіна 25, каб. 80. 

 

*** 

 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/53943 

Карітас на Дрогобиччині завершує облаштування шпиталю для 

вразливих категорій ВПО 

Благодійний фонд «Карітас СДЄ УГКЦ» завершив будівництво 3-ох 

поверхової будівлі-шпиталю, який назвали на честь Івана Павла ІІ. 

Площа шпиталю становить понад 15 тисяч метрів квадратних, а сама 

будівля розташована неподалік міста Дрогобич. Станом на сьогодні, на 

першому поверсі вже отримують медичну та соціальну опіку 15 важкохворих 

та поранених осіб, які потребують медичної допомоги. На другому поверсі 

зовсім скоро розмістять хворих середнього ступеня тяжкості, а третій поверх 

– для тих, хто вміє себе обслуговувати. 

«Коли йдеться про людей з обмеженими можливостями, людей 

похилого віку, поранених чи хворих, рідко хто готовий взяти за них 



відповідальність.  Вони потребують постійної опіки та уваги, яку їм часто 

ніхто не може забезпечити, особливо в громадських місцях для ВПО. З цією 

проблемою стикалася і наша організація «Карітас СДЄ УГКЦ».  Від початку 

війни БФ забезпечив житлом та опікою приблизно 19 внутрішньо 

переміщених осіб з інвалідністю та 15 осіб похилого віку. Кількість звернень 

є великою. Ми можемо піклуватися про людей, які цього потребують, але нам 

не було де їх розмістити, тому ми вирішили облаштувати шпиталь», - 

зазначили представники фонду Карітас. Згідно зі статистичними даними, у 

Дрогобицькому районі проживає близько 34 тисяч внутрішньо переміщених 

осіб, з них близько 500 осіб мають певну інвалідність. Тож тільки в шпиталі 

вже задекларували 258 внутрішньо переміщених осіб похилого віку.  

«Кількість людей, які шукають притулку і потребують постійного 

медичного і соціального догляду, а також  психологічної підтримки, дуже 

велика. Зважаючи на те, що наша країна має труднощі та багато проблем через 

війну, ми не можемо стояти осторонь і спостерігати, як гинуть люди, яких 

суспільство відкидає через те, що вони літні чи хворі внутрішньо переміщені 

особи без засобів для існування. Страждають найбільш незахищені категорії. 

Ми щодня стикаємося з такими ситуаціями і розуміли наскільки важливим 

було будівництво шпиталю імені Івана Павла ІІ», - резюмували в благодійному 

фонді. 

 

*** 

 

02.01.2023 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/na-bukovyni-porodilli-ta-vahitni-iaki-maiut-

status-vpo-mozhut-otrymaty-bezkoshtovnyi-pakunok-maliuka 

На Буковині породіллі та вагітні, які мають статус ВПО, можуть 

отримати безкоштовний «Пакунок малюка» 

 Багодійна організація «СОС Дитячі Містечка України» надає бебі-бокси 

для жінок, які зараз проживають на території Чернівецької, Івано-

Франківської, Львівської та Закарпатської областей та мають статус 

внутрішньо переміщених осіб, а саме: 

перебувають на дев'ятому місяці вагітності 

виховують дітей від 0 до 6 місяців. 

Відтак матусі можуть отримати безкоштовний «Пакунок малюка», 

вартість товарів в якому складає близько 27 000 грн. 

Оформити заявку можна до 18:00 6 лютого 2023 року. 

Допомогу надають в рамках проєкту «Криза в Україні - Регіональна 

гуманітарна допомога» (Ukraine Crisis – Regional Humanitarian Response). 

Грантодавці: Global Affairs Canada, Ministry of Foreign Affairs of Denmark 

- DANIDA, RTL-Foundation 

Зареєструватись можна тут https://cutt.ly/u9VbdQn 

 

 

https://cutt.ly/u9VbdQn


*** 

 

02.02.2023 

Луцька міська рада 

https://www.lutskrada.gov.ua/publications/bezplatna-pravova-dopomoha 

Безплатна правова допомога для внутрішньо переміщених осіб 

 Внутрішньо переміщені особи, які мешкають на Волині, та жителі 

громад області, які постраждали від війни в Україні, можуть отримати 

безплатні юридичні консультації. Надаються вони Волинським Інститутом 

Права у рамках проєкту «Багатосекторне реагування на гуманітарну кризу в 

Україні», що реалізовується у партнерстві з Данською радою у справах 

біженців (DRC). 

Варіанти отримання допомоги: 

Сконтактувати з юристами проєкту за телефонами гарячої лінії: 

0800 408 100; 067 110 36 42; 067 1209140; 067 108 50 66. 

Дзвінки приймаються у понеділок-п’ятницю з 9.30 до 17.00. 

Відвідати громадську приймальню та особисто поспілкуватися з 

юристами. Прийом здійснюється з 9.30до 17.00 (понеділок-п’ятниця) за 

адресою: проспект Соборності, 18 (філія № 1 департаменту соціальної 

політики Луцької міської ради. 

Заповнити Google форму за посиланням http://surl.li/dmktk. 

 

*** 

 

02.02.2023 

Херсонська обласна державна адміністрація 

https://khoda.gov.ua/shakhtar-shelter-gotovij-prijnjati-na-timchasove-

prozhivannja-vpo-z-hersonshhini%C2%A0 

«Shakhtar Shelter» готовий прийняти на тимчасове проживання 

ВПО з Херсонщини 

 «Shakhtar Shelter» на стадіоні “Арена-Львів” (м. Львів) займається 

безкоштовним поселенням внутрішньо переміщених осіб.  

Там організовано один з найбільших прихистків для переселенців. У 

шелтері створені всі важливі побутові умови для комфортного та безпечного 

проживання: зручне розміщення, душ, харчування, укриття, зони відпочинку. 

Також у центрі працюють лікарі, соціальні працівники та психологи. 

Всі мешканці шелтеру отримують інформаційний та консультативний 

супровід з будь-яких питань. У центрі постійно організовуються різноманітні 

освітні та розважальні заходи. Особлива увага приділяється дітям-

переселенцям. Для них в шелтері на регулярній основі проводяться арттерапія 

з психологами та професійні футбольні тренування проєкту «Давай! Грай!» від 

БТ «Shakhtar Social». 

За весь час свого функціонування центр прийняв понад 2 200 

переселенців із різних регіонів України – Донецької, Луганської, Харківської, 

Миколаївської, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської та 

http://surl.li/dmktk


Київської областей. Пріоритет в проживанні надається в першу чергу мамам з 

дітьми. 

Нині «Shakhtar Shelter» має спроможність гостинно прийняти ще 

додаткову кількість переселенців з найбільш небезпечних регіонів нашої 

країни. Shakhtar Shelter обладнано генераторами, які дозволяють працювати 

нашому прихистку навіть під час довготривалих відключень електроенергії. 

ВАЖЛИВО! Перед приїздом треба ОБОВʼЯЗКОВО Уточнити 

інформацію щодо вільних місць та можливості поселення: 

Телефон: +38 067 640 59 06 

Електронна адреса: shelter@shakhtar.com 

 

*** 

 

02.02.2023 

7 днів 

https://7dniv.rv.ua/suspilstvo/na-iaki-vyplaty-maiut-pravo-

peremishchenni-osoby-146479/ 

На які виплати мають право внутрішні переселенці  

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадало, як 

внутрішнім переселенцям отримати належні їм соціальну виплати. 

ВПО мають право на такі види виплат: 

допомога по тимчасовій втраті працездатності («лікарняні»); 

допомога по вагітності та пологах («декретні»); 

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та 

осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві). 

Вказані виплати Пенсійний фонд України призначає і виплачує 

безпосередньо застрахованим особам, без формування заяви-розрахунку. 

Для цього необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ 

й надати такі документи: 

оригінал і копію довідки про взяття на облік ВПО; 

оригінал і копію паспорта громадянина України; 

оригінал і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового 

номера; 

листок непрацездатності (у разі наявності його в паперовій формі). 

Решту необхідної інформації фахівці Фонду самостійно отримають із 

реєстрів. 

 

*** 

 

02.02.2023 

Павлоград.dp.ua 

https://new.xn--80aafeg3bveo.dp.ua/93161/ 

У Павлограді видають харчові набори від Уряду України для 

переселенців 

mailto:shelter@shakhtar.com


Вчора, 1 лютого, розпочали видавати продуктові набори для ВПО, які 

зареєструвались у Павлограді з 24 лютого 2022 року. Про це розповіли у 

виконкомі Павлограда. Для комплектування наборів задіяли волонтерів. 

Також волонтери-переселенці займаються видачею цієї допомоги. 

Видача здійснюється за адресою: вул. Озерна, 59 (на території ліцею № 

1, біля центрального входу) з 9.00 до 14.00. 

👉01.02.2023  – для тих, хто зареєструвався в період з 24 лютого 2022 

року по 31 березня 2022 року. 

👉02.02.2023-03.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 квітня 2022 

року по 30 квітня 2022 року. 

👉06.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 травня 2022 року по 31 

травня 2022 року. 

👉07.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 червня 2022 року по 30 

червня 2022 року. 

👉08.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 липня 2022 року по 31 

липня 2022 року. 

👉09.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 серпня 2022 року по 31 

серпня 2022 року. 

👉10.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 вересня 2022 року по 10 

лютого 2023 року. 

 

*** 

 

03.02.2023 

Рівненська обласна рада 

https://ror.gov.ua/novyny/bilshe-pivtisyachi-pereselenciv-polipshili-svoyu-

ukrayinsku-1675421762 

Більше півтисячі переселенців поліпшили свою українську в одній із 

бібліотек Рівного 

Понад півроку в Рівненській обласній бібліотеці для молоді діє 

навчально-літературна платформа «Живи українською!» Тут раз на тиждень 

проводять навчання для внутрішньо переміщених осіб зі східних областей 

України.  

З липня 2022 року курс відвідали 557 переселенців. Це люди різних 

професій і різного віку. Серед учнів є і студенти і пенсіонери.  

У бібліотеці розповіли, що викладачі курсу використовують 

особистісно-орієнтований підхід до кожного слухача. І це досить цікаво, а 

головне - ефективно. Застосовують різні методики: бесіди, розповіді, 

використовують ілюстрації та презентації, задають практичні і творчі 

завдання. У бібліотеці кажуть, що більшість слухачів курсу значно поліпшили 

рівень розмовної української, а хтось - і свої знання граматики. Краще 

розмовляти рідною допомагають і в Рівненській обласній універсальній 

науковій бібліотеці. Для ВПО та всіх охочих тут працює мовний клуб "Єдині". 

Торік в бібліотеці на Лебединці провели 45 зустрічей. Це і безпосередньо 



мовні курси "Переходь на українську! ", і презентації книг, творчі зустрічі з 

місцевими літераторами, краєзнавцями, вивчення традицій Рівненщини, 

екскурсії вулицями середмістя Рівного.  

Зустрічі мовного клубу " Єдині" відбуваються щосереди і об'єднують 15-

20 учасників. Це переважно постійні відвідувачі, для яких бібліотека на 

Лебединці стала місцем спілкування, відпочинку та інтелектуального 

дозвілля. 

 

*** 

 

03.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/blizko_3_500_pereselenciv_z_luganshch

ini_otrimali_dopomogu_v_habah_popasnyanshchini_v 

Близько 3 500 переселенців з Луганщини отримали допомогу в хабах 

Попаснянщини в січні, ще понад 11 000 – продукти надіслані поштою 

Так, працівники хабу в Харкові (площа Конституції, 1) видали 1 011 

продуктових наборів. Ще 99 родин отримали дитячі підгузки. 

У Черкасах (вул. Чехова, 9а) переселенцям надано 745 продуктових 

наборів та 189 упаковок дитячих підгузків. Одяг отримали 394 особи. 

Через відділення АТ «Укрпошта» оформлено відправку 6 563 посилок. 

У Новомосковську (вул. Мітягіна, 21а) наші переселенці отримали 1 719 

продуктових наборів, дитячих підгузків – 43 упаковки, дорослих – 12 

упаковок. Одяг та іграшки – 409 осіб. 

Розфасовано для відправки через відділення АТ «Укрпошта» 5 098 

наборів гуманітарної допомоги. 

 

*** 

  

03.02.2023 

Донецька обласна державна адміністрація 

n.gov.ua/news/zaproshuyemo-molod-donechchini-ta-molod-vpo-do-

treningu-countering-hate-speech-internet 

Запрошуємо молодь Донеччини та молодь ВПО до тренінгу 

«Протидія мові ворожнечі в Інтернеті» 

7 лютого 2023 року у світі відзначається День безпечного інтернету. 

Запрошуємо молодь Донеччини та молодь ВПО до тренінгу «Countering hate 

speech on the Internet».   

На тренінгу ти дізнаєшся, про :  

- протидії мові ненависті онлайн через навчання з прав людини;  

- мови ненависті онлайн;  

- права людини в Інтернеті;  

-  свободу вираження поглядів, приватного життя і безпеки;  

-  інтернет-грамотності, демократії та участі.  

Тренінг буде проводитися в форматі онлайн та офлайн у місті Вінниця. 



Участь можна прийняти зареєструвавшись за посиланням: 

https://forms.gle/oLghhChH392NsN6k6  

Від соціальних мереж – до онлайн-банкінгу: сьогодні Інтернет проник у 

наше життя і діяльність. Окрім комп’ютерів та ноутбуків, ми підключаємо до 

Інтернету все – мобільні телефони, планшети, телевізори й багато інших 

портативних пристроїв. Саме тому дуже важливо знати якомога більше про 

безпеку у Всесвітній мережі.  

Захід проводиться Донецьким обласним дитячо-молодіжним центром за 

підтримки управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-

патріотичного виховання. 

За матеріалами  управління сім’ї, молоді та масових заходів 

національно-патріотичного виховання облдержадміністрації. 

 

*** 
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Ужгородська міська рада 

 https://rada-uzhgorod.gov.ua/post/blahodiinu-dopomohu-vymusheni-

pereselentsi-iaki-zareiestrovani-v-uzhhorodi-tradytsiino-tsoho-tyzhnia-

otrymuvaly-v-sovynomu-hnizdi 

 Благодійну допомогу вимушені переселенці, які зареєстровані в 

Ужгороді, традиційно цього тижня отримували в «Совиному гнізді». 

 З понеділка до четверга волонтери центру видали: 

- 50 гігієнічних наборів; 

- 100 продуктових наборів; 

- 80 пакетів із необхідними речами для дітей до 2 років; 

- 65 наборів постільної білизни, рушники, подушки, ковдри. 

Крім того, всі охочі могли взяти додатково до продуктового набору 

солодкий газований напій, який надала громадська організація Armada Karpat, 

та чипси. Традиційно в «Совиному гнізді» можна було отримати одяг, посуд 

тощо (1650 одиниць за тиждень). 

Видачу гуманітарної допомоги здійснювали у партнерстві з PDUM 

Partnerschaft Deutschland-Ukraine/Moldova e. V. та ТОВ "Моні". Волонтери 

вдячні благодійникам за підтримку. 

Як ми вже повідомляли, за відповідними реєстраціями для отримання 

допомоги стежте на сторінках центру «Совине гніздо» в телеграмі або 

фейсбуку. Додаткову інформацію можна отримати на офіційній сторінці 

https://sovyne.com.ua/ 

 

 

 

 

 

 

https://sovyne.com.ua/


ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 

 

 

30.01.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/pidtrimka-finansami-k-pereselentsyam-

otrimati-1674848205.html 

Підтримка фінансами. Як переселенцям отримати виплати для 

облаштування на новому місці Українці, які евакуюються із зони активних 

бойових дій, можуть отримати багатоцiльову грошову допомогу на 

забезпечення базових потреб від благодійної організації Карітас України. 

Яким вразливим категоріям людей можуть виділити грошову допомогу, 

розповів РБК-Україна директор департаменту гуманітарного реагування 

Карітасу України Григорій Селещук. 

Грошова допомога: принцип виплат для переселенців 

Грошові виплати у 2220 гривень на місяць в осередках Карітас можуть 

отримати люди, які недавно евакуювалися із територій, наближених до зони 

активних бойових дій та переселенці при облаштуванні на новому місці. 

Фінансова допомога надається терміном на три місяці (загалом 6600 

гривень) одним платежем на кожного члена родини, але не більше, ніж на 

чотирьох осіб. 

Обсяги такої фінансової допомоги залежать від наявності коштів у 

фонді. 

Грошові гранти від Карітасу України є двох типів, пояснює Григорій 

Селещук: 

екстрена багатоцільова грошова допомога (виплата 2 220 гривень). 

Цільова група: люди, що проживають в містах, наближених до зони активних 

бойових дії та на щойно деокупованих територіях; люди, що виїжджають із 

небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце; 

стабілізаційна багатоцільова грошова допомога – це виплати упродовж 

шести місяців. Надається родинам, які переселились в безпечні регіони 

України і вже там намагаються облаштовувати своє життя. 

"Ми допускаємо можливість, що людина може отримати екстрену 

грошову допомогу (наприклад, виїхали з-під Бахмута, отримали допомогу в 

Карітасі Запоріжжя), поїхати кудись на Івано-Франківщину, і вже там, через 

один-три місяці можуть прийти і отримати стабілізаційну грошову допомогу, 

яка допоможе там облаштовуватися. Для цього потрібен статус ВПО плюс 

критерії вразливості", – звертає увагу фахівець. з початку повномасштабної 

війни Карітас України надав багатоцільову грошову допомогу 124 208 

українцям. В 2023 році планує надати фінансову підтримку ще 200 000 

постраждалим від війни. 



Наприклад, зараз діє проєкт "ОБІГРІЙ" за фінансування World Vision, 

який спрямований на підтримку домогосподарств Дніпропетровської та 

Харківської областей протягом зимових місяців. Проект буде зосереджений на 

домогосподарствах, які не мають доступу до базових засобів для зимівлі. 

Передбачено надання 20 тисяч кеш-грантів до квітня, зазначають у фонді. 

"Найбільша потреба українців – у ліках" 

Кошти, які надає Карітас України, люди можуть витрачати відповідно 

до своїх потреб чи потреб родини. 

"З досвіду знаємо, що часто люди витрачають їх на ліки. Медикаменти 

дорогі, багато хто зараз не може собі дозволити їх придбати. Часто люди 

евакуюються із загостреними хронічними хворобами або наслідками 

поранень, які потребують тривалого і дороговартісного лікування або 

особливого дієтичного харчування, як, наприклад, при цукровому діабеті. 

Продуктові і гігієнічні набори переселенцю легше отримати, а ось ліки – 

складно", – розповідає Григорій Селещук. Критерії на отримання допомоги від 

Карітас Україна: хто може претендувати 

Для того, щоб претендувати на допомогу, треба відповідати критеріям 

вразливості, зазначає Григорій Селещук. 

"Є цільова група: внутрішньо переміщені особи; мешканці 

деокупованих територій; люди, в яких пошкоджене обстрілами житло; ті, хто 

проживають поблизу зони активних бойових дій на підконтрольних Україні 

територіях", – пояснює він. 

Але є також критерії вразливості: 

багатодітні сім'ї; 

люди з інвалідністю 1 та 2 групи або хронічними хворобами; 

самотні літні люди; 

одинокі матері і батьки; 

вагітні, годуючи матері з дітьми до 3-х років; 

"Ці критерії є маркерами пріоритетності надання допомоги, тобто в 

першу чергу допомогу отримають люди, які мають соціальну вразливість та не 

мають можливості самостійно забезпечити родину", – зазначають у 

благодійній організації. 

Серед них і родини з низьким доходом та ті, які критично не покривають 

базові потреби на медицину, харчування, питну воду, одяг та побутові речі, 

навчання дітей. Допомога надається найбільш незахищеним та нужденним 

родинам в Україні. 

"Якщо критеріїв вразливості немає, зразу кажемо, що зараз, на жаль, 

допомогти не можемо. Намагаємося, щоб допомогу в першу чергу отримали 

ті, хто найбільше її потребує. Потребуючих дуже багато, хотілося б 

допомагати всім, але усвідомлюємо, що всім допомогти не зможемо", – 

зауважує Григорій Селещук. Грошову допомогу Карітас надає по всій 

території України – кошти можна отримати за умови, якщо родина не отримує 

допомоги від інших організацій. 



"У нас діє спільна база даних із іншими організаціями, про надану 

допомогу. При оформленні грошових грантів ми її використовуємо", – 

попереджають у Карітасі. 

В організації працює єдина "гаряча лінія" 0 800 33 67 34. За цим номером 

можна дізнатися інформацію про всі грошові програми Карітасу Україна: де 

надається допомога, які умови надання грантів та чи може людина 

претендувати. 

Виплати можна оформити лише під час візиту в Карітас 

У Карітасі України попереджають українців, що оформити грошові 

гранти можна лише під час особистого візиту в один із осередків організації, 

але не онлайн. 

"Зараз шахраї активно спекулюють на людському горі. Багато 

шахрайських чат-ботів, які нібито реєструють онлайн на грошову допомогу 

від імені Карітасу, насправді знімають гроші з карток довірливих людей, які 

знаходяться у біді і стресі. Тому вкотре наголошуємо, Карітас надає грошову 

допомогу лише через оформлення документів у своїх осередках", – каже наш 

співрозмовник. 

Фонд має 42 осередки по всій країні, також залучені 450 парафій УГКЦ. 

Загалом Карітас України за 10 місяців 2022 року надав понад 3 млн 700 тисяч 

гуманітарних послуг для 2 млн 250 тисяч людей в Україні. 

 

*** 
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Хвиля 

https://help.hvylya.net/uk/266773-posol-ukrainy-sprognoziroval-chto-

budet-s-ukrainskimi-bezhencami-v-es-posle-voyny 

Посол України спрогнозував, що буде з українськими біженцями в ЄС 

після війни 

Посол України у Європейському союзі Всеволод Ченцов заявив про те, 

що по закінченню війни доведеться шукати збалансоване рішення щодо 

майбутнього українців, які зараз переїхали до ЄС і оформили тимчасовий 

захист. 

Про це він розповів в інтерв’ю Європейській правді. 

"Безумовно, Євросоюз планує їхнє повернення, і плануються 

інструменти для сприяння такому поверненню. Але ми зараз ще не на тій 

стадії, щоби вести цю дискусію — ми маємо перемогти. І після цього, 

очевидно, ЄС перегляне питання статусу українців, які отримали прихисток", 

- сказав Ченцов. 

За його словами, питання повернення українських біженців потрібно 

розглядати у комплексі. 

"Я вважаю, що українські фахівці — безвідносно до ситуації, яка є зараз 

— повинні мати право працювати у Євросоюзі, набувати досвід, повертатися 

в Україну, продовжувати працювати в Україні, працювати в інших країнах. Ми 

маємо знайти оптимальний баланс між свободою пересування, можливістю 



працювати за кордоном і участю наших людей у відновленні України після 

нашої перемоги", — зазначив Всеволод Ченцов. 

 

*** 
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Бізнес UA 

http://businessua.com/finance/81995polsza-bude-platiti-ukrainskim-

bizhencyam-z-malimi-ditmi.html 

Про це повідомляється на сайті Zus.pl. 

Зазначається, що отримувати по 500 злотих (більш як 4 тисячі гривень) 

щомісяця впродовж року зможуть українські сім’ї, які прибули до Польщі 

після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та мають 

неповнолітніх дітей на утриманні. 

Чи потрібно реєструватися в програмі? 

Так, потрібно. Подати заявку та отримати фінансову підтримку можна 

на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS. Для цього потрібно: 

користуватися польським номером телефону та електронною поштою; 

мати номер PESEL; 

увійти на власну сторінку PUE ZUS або ж зареєструватися там; 

заповнити заявку на допомогу «500+». 

Крім того, зареєструватися в програмі українські громадяни можуть 

через додаток mZUS. Він доступний для завантаження на смартфон через 

Google Play та AppStore. 

Також реєстрація доступна через електронний банкінг деяких 

фінансових установ, а саме: 

Millennium S.A 

Bank PKO BP 

mBank S.A 

PEKAO S.A 

Getin Noble Bank S.A. 

Credit Agricole Bank 

Alior Bank S.A 

Bank Pocztowy S.A. 

BNP Paribas S.A 

Santander Bank Polska SA. 

Хто саме може отримати допомогу? 

Особа, яка: 

є громадянином України або чоловіком чи дружиною 

громадянина/громадянки України; 

перебуває у Польщі на законних підставах; 

є батьком/матір’ю/опікуном неповнолітнього громадянина України, 

який прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року або батьком дитини, народженої 

в Польщі громадянкою України, яка легально перебуває в Польщі; 

має номер PESEL. 



Нові правила для українців в Польщі 

З 1 березня біженцям доведеться покривати 50% вартості проживання в 

місцях колективного розміщення, якщо люди перебувають у Польщі понад 120 

днів. 

З 1 травня — 75%, якщо вони перебувають в країні понад 180 днів. 

При цьому сума, яку сплачуватимуть біженці покриваючи 50% витрат, 

не повинна перевищувати 40 злотих на особу на день, а в разі оплати 75% — 

60 злотих на день. 

Водночас кошти не сплачуватимуть такі категорії українців: 

особи з інвалідністю та особи, які доглядають за ними; 

діти; 

особи пенсійного віку; 

вагітні жінки; 

особи, які виховують дитину віком до 12 місяців; 

особи, які виховують не менше трьох дітей; 

особи, які опинилися у складній життєвій ситуації з гуманітарних 

причин. 

Також зміняться правила реєстрації громадян України. Зокрема, у 

громадян буде 30 днів для того, щоб подати заяву на отримання номера PESEL. 

З 1 лютого для українських біженців у Польщі відновлять виплату 

грошової допомоги у рамках програми «Сім’я 500+». Йдеться про сім’ї з 

неповнолітніми дітьми 

 

*** 

 

30.01.2023 

Internetua 

https://internetua.com/bijenci-u-ssha-yak-navcsauatsya-ukrayinski-

pereselenci 

Біженці у США: як навчаються українські переселенці 

Сполучені Штати Америки із 24 лютого прихистили майже 80 тисяч 

українських біженців. Вони мають право вчитися у дитсадках, школах та 

вишах. Чи просто влаштувати дитину у навчальний заклад, чи існують там 

українські класи та, чи впроваджена система компенсацій, дивіться у "Ранку 

Вдома". 

До кінця квітня 2022 року багато українських біженців потрапили до 

США через Мексику. Згодом цей шлях закрили, але запровадили спеціальну 

програму "Об'єднані для України". Тож більшість наших земляків досі нею 

користуються.  

Всі українці у США мають право навчатися у школах. Дитячі садочки 

готові приймати малюків-переселенців, навіть немовлят. В основному це 

приватні садочки, котрі отримують часткове фінансування від держави. Крім 

того, у США є державні заклади, які готують дітей до школи. До них 

зараховують з чотирьох років. 

https://internetua.com/bijenci-u-ssha-yak-navcsauatsya-ukrayinski-pereselenci
https://internetua.com/bijenci-u-ssha-yak-navcsauatsya-ukrayinski-pereselenci


Навчання у США обов'язкове для дітей від 6 до 12 років. В Штатах діє 

географічна прив'язка до навчальних закладів. Виняток — приватні школи. 

Більшість українських дітей навчається у державних, адже вони безплатні. 

Єдине, за що потрібно платити — харчування. Проте і ці витрати покриває 

держава, якщо батьки мають невеликий дохід. 

Спеціальних адаптаційних класів для українських дітей немає. Проте 

часто у школах є вчителі, які допомагають новим учням із навчання. 

"Наприклад, в Массачусетсі за дитиною закріплюється вчитель 

перекладач, котра працює з дитиною на уроках і допомагає адаптуватися. В 

Південній Кароліні таких перекладачів немає, тобто дитина відразу йде в клас, 

спілкується і вловлює мову. У штаті школи є вчителька, яка володіє й 

українською, і англійською мовами. Вона час від часу бере дітей на 

адаптаційні заняття", — пояснила міграційна помічниця у США Соломія Ткач-

Киричук.Місцеві вищі навчальні заклади також готові приймати українців. 

Утім, здебільшого ця освіта платна і дуже дорога. Певна річ, можна отримати 

різні стипендії, і наші земляки також на них претендують. Однак до вступу в 

Університет США треба довго готуватися. 

 

*** 

 

30.01.2023 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3662224-v-avstrii-prodovzili-

na-rik-dozvil-na-prozivanna-dla-ukrainskih-bizenciv.html 

В Австрії продовжили на рік дозвіл на проживання для українських 

біженців 

Українці, які були змушені через війну залишити країну та приїхали до 

Австрії, мають право проживати в республіці до 4 березня 2024 року. 

Як передає власний кореспондент Укрінформу, відповідна поправка до 

постанови уряду щодо переміщених осіб була схвалена у понеділок головним 

комітетом Національної ради Австрії.  

Постанова була прийнята у березні 2022 року на виконання Директиви 

ЄС і спочатку надавала дозвіл на проживання громадянам України до 3 

березня 2023 року, з продовженням кожних шість місяців. Поправку до неї 

було внесено з огляду на те, що у жовтні 2022 року Єврокомісія оголосила, що 

не пропонуватиме припинення дії директиви, яка передбачала тимчасовий 

захист для українців до 4 березня 2024 року. 

Під час виступу у комітету федеральний міністр внутрішніх справ 

Австрії  Герхард Карнер повідомив, що в період з 24 лютого по 31 грудня 2022 

року загалом в Австрії було зареєстровано 90 994 вимушених переселенців з 

України. Близько 66 тис. з них досі перебувають в Австрії, інші або 

повернулися додому, або виїхали до інших країн.  

У МВС Австрії оцінюють, що  близько половини українських 

переселенців хочуть залишитися в країні назавжди. 



Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня Федеральний уряд Австрії 

продовжив дію тимчасовий захист для вимушених переселенців з України та 

право легально перебувати на території республіки до 4 березня 2024 року. 

За міжнародними експертними оцінками понад 6,4 мільйона українців 

виїхало за кордон через війну. Близько 7,7 мільйона людей стали внутрішньо 

переміщеними особами. 

 

*** 

 

30.01.2023 

Мета 

https://meta.ua/uk/news/world/65448-potribno-oformiti-dokument-

polscha-zaprovadzhue-novi-pravila-vyizdu-bizhentsiv-z-ukrayini/ 

Потрібно оформити документ: Польща запроваджує нові правила 

в'їзду біженців з України 
Потрібно оформити документ: Польща запроваджує нові правила в'їзду 

біженців з України Щоб не втратити соціальні виплати та право на медичне 

обслуговування українцям потрібно буде оформити електронний документ У 

Польщі запроваджують нові правила перетину кордону для біженців із 

України. Вони набудуть чинності з 1 березня 2023 року.Деталі 

При виїзді з Польщі до України на термін понад 30 днів українці можуть 

втратити соціальні виплати та право на безкоштовне медичне обслуговування 

у Польщі. Щоб зберегти статус тимчасового захисту, українцям потрібно 

оформити електронний документ. 

Притулок для тисячі українців: у Польщі підготували житло для 

біженців 

Українці мають повідомити польського прикордонника, який здійснює 

паспортний контроль, про намір в'їхати до країни у зв'язку з використанням 

права тимчасового захисту у Польщі, а також пред'явити електронний 

документ diia.pl. 

Нова норма стосується навіть тих, хто їде до Польщі по роботі чи у 

зв'язку з іншими цілями, але при цьому розраховує користуватися статусом 

PESEL UKR. При цьому якщо українці в'їдуть до Польщі без відповідного 

повідомлення прикордонників або без пред'явлення diia.pl, їх дані не включать 

до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR. 

Біженці з України можуть отримати фінансову допомогу у Польщі. 

Громадська організація Fundacja Ukraina та міжнародна гуманітарна місія 

Mercy Corps пропонують виплати людям, які через війну виїхали з країни. 

Розповідаємо, хто може розраховувати на грошову допомогу. 

 

  



*** 

 

31.01.2023 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3662981-kioto-peredalo-kievu-

dopomogu-dla-pereselenciv.html 

Кіото передало Києву допомогу для переселенців 

Японське місто Кіото, побратим Києва, передало допомогу для 

евакуйованих - одноразові грілки та ковдри.  

Як передає Укрінформ, про це посольство Японії в Україні  повідомляє 

у Фейсбуці. 

"Кіото, місто-побратим Києва, передало у допомогу 55 тис. одноразових 

грілок та 2,5 тис. ковдр", - ідеться у повідомленні.  

Сьогодні посол Японії Мацуда Кунінорі відвідав мерію Києва, щоб 

передати меру Віталію Кличку допомогу від мешканців Кіото з найщирішими 

побажаннями. 

Ці речі будуть передано евакуйованим, які перебувають у Києві. 

Як повідомляв Укрінформ, Київводоканал отримав від ЮНІСЕФ 35 

генераторів, 26 з них вже доставлено в столицю. 

 

*** 

 

31.01.2023 

Факти 

https://fakty.ua/414615-desyatkam-tysyach-ukrainskih-bezhencev-

razreshili-ostatsya-v-avstrii-ecshe-na-god 

Десяткам тисяч українських біженців дозволили залишитися в 

Австрії ще на рік 

Австрія, як раніше і Фінляндія, подовжила українцям, які виїхали за 

кордон через війну, право перебувати в цій країні до 4 березня 2024 року. 

Як пише LB.UA, таку поправку до урядової постанови ухвалив комітет 

Національної ради Австрії. Нагадаємо, що навесні минулого року країни ЄС 

надали право захисту українським біженцям до березня 2023 року, але не 

виключали, що цей термін буде продовжено з огляду на стан справ на фронті. 

Протягом десяти місяців — з 24 лютого до 31 грудня 2022 року — в 

Австрії було зареєстровано 90 994 вимушених переселенців з України. 

Близько 66 тис. з них досі перебувають в Австрії, інші або повернулися 

додому, або виїхали до інших країн. За оцінками МВС Австрії, близько 

половини українських переселенців хочуть залишитися назавжди. 

Нагадаємо, що влітку минулого року австрійська влада вирішила 

виплатити біженцям з України сімейну допомогу за період із березня 2022 

року. 

В країні двічі з березня продовжували дію пільгового проїзду у 

транспорті для українців, яким видавали безкоштовні квитки, але з 1 жовтня 

ввели плату за проїзд у поїздах Австрійських федеральних залізниць. 



 

*** 

 

31.01.2023 

Український погляд 

http://ukrpohliad.org/ukrayintsi-v-sviti/dopomoga-bizhentsyam-

vyplachena-z-byudzhetu-chehiyi-postupovo-povertayetsya.html 

Допомога біженцям, виплачена з бюджету Чехії, поступово 

повертається 

Після 24 лютого минулого року всі країни Європейського Союзу (і не 

тільки) у перший же день відкрили свої кордони для українських громадян, які 

шукали безпечного притулку і захисту від раптової війни. Сотні тисяч 

біженців прийняла також і Чеська Республіка, незважаючи на те, що вона за 

територіальним критерієм належить до так званих малих країн Європи. А 

відтак бюджет цієї країни зазнав незапланованих витрат. Серед частини 

пересічних чеських громадян навіть почали ширитися побоювання, що приїзд 

до країни великої кількості біженців негативно позначиться на їхньому 

добробуті. Однак, на думку режисерки і продюсерки родом із Закарпаття 

Оксани Мойсенюк, яка вже 14-й рік живе і працює в Празі, перебування 

українців позитивним чином позначилося на чеській економіці. 

«Українські мігранти відомі у світі як працьовиті та незалежні люди. 

Тому вони не хочуть обмежувати себе державною допомогою, нехай навіть з 

добрих намірів, натомість прагнуть бути самостійними: завзято вчать чеську 

мову, щодня шукають у базі даних із кількома сотнями тисяч легальних 

вакансій роботу, і як наслідок – починають працювати і сплачувати податки в 

Чехії», – розповідає Оксана. 

Як приклад, вона наводить історію українки Ірини – однієї зі ста тисяч 

працевлаштованих на чеській землі українок, яка стала героїнею двох 

відеороликів, знятих в рамках соціальної реклами у співпраці з Міністерством 

праці та соціальних питань Чеської Республіки. Це лише один з багатьох 

напрямків широкої інформаційної кампанії, яка має на меті пояснити 

вимушеним переселенцям, на що вони можуть претендувати у Чеській 

Республіці, де знайти потрібну інформацію, де шукати роботу, куди 

звертатися з різноманітними питаннями. 

«Опинившись у Чехії через російську агресію проти України, я майже 

відразу скористалася можливостями місцевого ринку праці, – ділиться в 

одному з відеороликів своїм досвідом пані Ірина. – Понад пів року я працюю 

санітаркою у будинку для людей похилого віку. Я вже опанувала основи 

чеської мови, тому почала думати про курси підвищення кваліфікації. На сайті 

уряду праці я переглянула необхідну інформацію. Вона є і українською мовою. 

Та про всяк випадок ще зателефонувала на гарячу лінію, де зі мною 

розмовляли також рідною мовою. Працівниця порадила, до якого відділення 

служби зайнятості звернутися, та нагадала години роботи». 

Втім, продовжує далі пані Ірина, Бюро праці Чеської республіки надає 

низку інших послуг українським громадянам. І якщо у вас виникнуть 



додаткові питання щодо роботи в Чехії, не бійтеся звертатися до служби 

зайнятості. Наприклад, якщо ви вже працюєте – Бюро праці може порадити 

вам курси для підвищення кваліфікації та може оплатити ці курси. Також 

служба зайнятості може оплатити вам перекваліфікаційний курс чеської мови. 

І саме Бюро праці виплачує гуманітарну допомогу тим, хто має на неї право. 

Причому для цього ви не мусите приходити фізично, достатньо подати заявку 

онлайн, тобто здійснити відповідні дії в Інтернеті в режимі реального часу. 

«Головне, що таким чином вдається заощадити масу вільного часу, який 

можна потім присвятити дітям. Адже не секрет, що більшість українських 

біженців – це матері з дітьми, – коментує свою героїню Оксана Мойсенюк. – 

Кажуть, що факти – вперта річ. За попередньою інформацією, жінки 

становлять близько 70% українських робітників, що стали на облік з початку 

війни. А знаєте скільки українські біженці, які офіційно працевлаштувалися в 

Чехії, сплатили 2022 року до державної системи соціального забезпечення? 

Майже 8 мільярдів чеських крон! Отже, допомога, яка була виплачена з 

державного бюджету, поступово повертається. І це не мої слова. Про це 

офіційно цими днями повідомив журналістам після чергового засідання уряду 

чеський міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка. Чому поступово? 

Бо витрати чеського держбюджету, пов’язані з підтримкою біженців з 

України, станом на кінець минулого року сягнули 18,6 мільярда чеських крон. 

З них 3,2 мільярда крон – це дотації на житло, призначені для тих, котрі 

запропонували свої житлові приміщення українським біженцям». 

Як би там не було, але війна в Україні, на жаль, триває. Тому чеський 

уряд нещодавно ухвалив рішення продовжити режим тимчасового захисту для 

українців ще на один рік – до березня 2024 року. Крім того, дедалі більше 

українських громадян, які не мали наміру виїжджати з України, зважуються 

на це. А отже попереду в Оксани Мойсенюк та її команди у співпраці з чеським 

Міністерством праці та соціальних питань буде чимало нових інформаційних 

проєктів. Бо як справедливо зазначив свого часу міжнародний банкір, 

бізнесмен і фінансист Натан Маєр Ротшильд: «Хто володіє інформацією, той 

володіє світом». 

 

*** 

 

31.01.2023 

Ukrayina.pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183830,29417587,1059-1082-1088-1072-

1111-1085-1089-1100-1082-1110.html 

Українські діти марнують час у Польщі? Назвали головні проблеми 

школярів-біженців 

 Польське відділення Amnesty International оцінило перебування 

українських дітей у польській системі освіти. Деякі висновки невтішні. 

Більшість українських дітей, які не розуміють польської мови, 

відвідують звичайні класи у Польщі. Усі заняття у них ведуться повністю 

польською мовою. Деякі експерти позитивно оцінюють це рішення, вказуючи 



на пришвидшення процесу інтеграції та вивчення мови. Втім опоненти 

стверджують, що діти відчувають зайвий стрес і просто втрачають час, пише 

OKO.press. "Не мають підручників українською мовою, заняття ведуться 

польською" 

Хоча хвиля масової допомоги послабшала, але ворожості до українців 

поки немає. Однак все може швидко змінитися, якщо політика не встигне за 

мінливою реальністю, попереджають експерти. 

"Батьки з Польщі вже запитують, чому їхні діти платять ціну агресії Росії 

проти України. Вони стурбовані якістю освіти. З часом такі сумніви можуть 

перерости в антиукраїнські настрої", – каже Анна Мікульська, дослідниця 

польського відділення Amnesty International. 

Хоча уряд збільшив ліміт учнів у 1-3 класах і стимулював створення 

підготовчих класів, трапляється, що в школах не вистачає місць для дітей-

біженців. Причини дві — нестача кадрів та погана підготовка вчителів до 

роботи з іноземцями. 

"У місцевих школах не хотіли приймати українських дітей і віддавали їх 

до нас. Вони сказали, що це буде для них проблемою, тому вони просто 

відмовилися, м’яко сказавши, що цій дитині буде краще в нашій школі, де вже 

є українські діти", – розповів Amnesty International вчитель школи в 

Люблінському воєводстві. Школярів повинні були підтримувати міжкультурні 

помічники, але місцевій владі часто не вистачає грошей, щоб найняти 

потрібних людей. У деяких школах асистентів немає взагалі, в інших на одного 

асистента припадає кілька десятків учнів. 

"Можна найняти людину, яка знає польську, але для цього потрібні 

гроші, а вони є не в кожній місцевій владі. Крім того, не скрізь є люди, які 

достатньо добре володіють польською мовою, щоб бути помічниками вчителя, 

допомагати дітям вчитися", – сказала в інтерв’ю Amnesty International Дорота 

Обідняк із Спілки польських вчителів. 

У цій ситуації невідомо, наскільки ефективним є навчання українських 

дітей у польських школах. 

"Діти не мають підручників українською мовою, заняття ведуться 

польською, хтось зрозумів чи ні – потім з’ясується. Наприкінці уроку вчитель 

дає мені тест, який уже перекладений українською, я перевіряю, чи добре він 

перекладений, і ми разом його вирішуємо, а якщо щось не розуміємо, я 

використовую Google Translate", — каже Надія, асистентка з міжкультурних 

питань у Варшаві. Дітей-біженців булять у школі 

"Син скаржився, що інша дитина знущається з нього, постійно каже 

йому, що він повинен повернутися в Україну і що, оскільки він живе в Польщі, 

він повинен говорити тільки польською, а не українською. Я думаю, це 

твердження йшло від батьків цієї дитини, а не від неї самої", — каже Леся, 

мама 10-річного учня школи під Варшавою. 

Величезною проблемою стало оцінювання школярів з України. 

"Більшість студентів, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, 

не знають польської настільки добре, щоб отримати задовільний результат. 

Тому вибір загальноосвітньої школи буде обмежено тими, які матимуть вільні 



місця після прийому польських учнів та студенток", – повідомила 

Уповноважена з прав людини у квітні 2022 року. 

Одна з матерів розповіла Amnesty International, що її донька не змогла 

вступити до школи, де є мистецький напрямок, про який вона мріяла. Дівчинці 

відмовили, бо у неї не було складених іспитів. 

 

*** 

 

31.01.2023 

Процес 

https://processer.media/ua/u-ievropi-vidkrilisya-pershi-11-habiv-dlya-

pozhertvuvannya-tehniki-ukrainskim-bizhencyam/ 

У ЄВРОПІ ВІДКРИЛИСЯ ПЕРШІ 11 ХАБІВ ДЛЯ 

ПОЖЕРТВУВАННЯ ТЕХНІКИ УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ 

У європейських містах відкрилися перші 11 хабів збору техніки для 

українців, які постраждали від війни, в рамках ініціативи Laptops for Ukraine. 

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації 

України у Telegram-каналі. 

Будь-яка європейська соціально відповідальна компанія може взяти 

участь у зборі ноутбуків, планшетів, смартфонів для українських шкіл, 

лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від 

збройної агресії РФ”, – заявили у відомстві. 

Наразі хаби збору техніки встановлені у наступних містах Європи: 

Париж, (Франція) 

Трір (Німеччина) 

Гранада (Іспанія) 

Ойпен (Бельгія) 

Антверпен (Бельгія) 

Брюссель (Бельгія) 

Карлові Вари (Чехія) 

Прага, (Чехія) 

Любляна (Словенія) 

Таллінн (Естонія) 

Орадя (Румунія) 

Докладніше про проект на порталі – https://laptopsforukraine.com 

 

*** 

  

01.02.2023 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3663443-u-niderlandah-majze-

polovina-ukrainskih-bizenciv-znajsli-robotu.ht 

Майже половина українців, які через війну були змушені покинути 

свої домівки та опинилися в Нідерландах, знайшли оплачувану роботу. 

https://laptopsforukraine.com/


Про це свідчать дані, опубліковані Статистичним управлінням 

Нідерландів, повідомляє Укрінформ з посиланням на parool.nl. 

«Майже половина українців, які тікали від війни, знайшли роботу в 

Нідерландах протягом восьми місяців», – йдеться у повідомленні. 

За підрахунками статистичного відомства, 46% із 65 тисяч українських 

біженців віком від 15 до 65 років працюють за наймом. 

Точкою вимірювання для цього було 1 листопада минулого року, на 1 

липня це було ще 35%. 

Серед українських біженців багато хто працює неповний робочий день, 

бо мають дітей і відвідують мовні курси. 

За викликом працює 26%, через агентства – 43%, мають іншу тимчасову 

роботу – 28%. 

58% українців працювали менш ніж 25 годин на тиждень. 13% українців 

працюють повний робочий день. Проте кількість робочих годин збільшується. 

Більшість українців (56%) працюють у сфері бізнес-послуг. Крім того, 

багато біженців працюють у сфері гостинності. 

Значна більшість біженців з України – жінки та діти. Вони проживають 

у міських приймальних центрах для біженців, приймаючих родинах, родичів 

чи знайшли житло самостійно. Деякі українці, які перебувають у великих 

муніципальних центрах прийому громадян, шукають власне житло, але 

заробляють надто мало на новій роботі в Нідерландах, щоб мати можливість 

орендувати житло. 

Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабної війни росії в 

Україні Нідерланди прийняли близько 92 тисяч українців. 

Більшість програм в країні створюються на місцевому рівні й часто 

муніципалітетами з акцентом на пошук роботи, вивчення мови, англійської 

або нідерландської, культурно-розважальних заходах. 

Нагадаємо, станом на грудень 2022 року Нідерланди прийняли близько 

92 тисяч українців від початку повномасштабної війни росії проти України. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Delo 

Українськім біженцям у Польщі відновлюють деякі види грошової 

допомоги 

https://d.ua/society/ukrayinskim-bizencyam-u-polshhi-vidnovlyuyut-

deyaki-vidi-grosovoyi-dopomogi-410422/ 

 З 1 лютого українці у Польщі можуть подати заявку на отримання 

допомоги у 500 злотих. У разі її подання до 30 квітня гарантована 

безперервність виплати допомоги, яку надають на кожну дитину до 18 років 

незалежно від доходу родини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 



Зазначається, що заявку на отримання допомоги можна подати в 

електронному вигляді через PUE ZUS, портал Emp@tia та через електронний 

банкінг багатьох польських банків. 

Крім того, можна звернутися в центр обслуговування клієнтів ZUS, де 

українцям нададуть допомогу у заповненні заявки та її електронній подачі. До 

заявки потрібно додати документ, що підтверджує характер перебування в 

Республіці Польща. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Мета 

https://meta.ua/uk/news/economics/65671-dopomoga-vpo-v-ukrayini-

pratsyuvatime-ponovomu-scho-zminitsya/ 

Допомога ВПО в Україні працюватиме по-новому: що зміниться 

Тепер допомогу ВПО в Україні можна отримати за новими правилами. 

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро 

Лубінець, актуалізувати дані більше не потрібно. 

Це стосується тільки тих переселенців, які вже оформили допомогу й 

отримували гроші від держави. Цій категорії українців більше не потрібно 

буде відвідувати організм соціального захисту населення або центри надання 

адміністративних послуг. 

Допомога для ВПО таким особам автоматично продовжиться, наголосив 

депутат. Йдеться про отримання трьох тисяч гривень на дитину або особу з 

інвалідністю. Це також стосується виплати двох тисяч дорослим українцям. 

Щоб отримувати гроші важливо відповідати низці вимог. Лубінець 

озвучив і їх. Претендувати на них зможуть: 

Українці, житло яких зруйновано частково або повністю. 

Біженці з населених пунктів, у яких тривають активні бойові дії або 

тимчасово окупованих міст і сіл. 

Одержувачі щомісячної адресної допомоги внутрішнім переселенцям. 

Ті, хто змушений повторно шукати притулок у новому регіоні. 

Оформити заявку на допомогу для ВПО можна через застосунок "Дія" 

або в місцевому органі соціального захисту населення. Також заявку приймуть 

у ЦНАПі та в офісі уповноваженої особи виконавчого органу міської, 

селищної або сільської ради, додав депутат. 

Нагадаємо, допомогу переселенцям можуть скасувати. У Міністерстві 

соцполітики розповіли, хто ризикує втратити статус. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Голос-інфо 

https://www.golosinfo.com.ua/u-frankivsku-shkilni-oficzery-provely-

zanyattya-na-bezpekovi-temy-dlya-ditej-vpo/ 



У Франківську шкільні офіцери провели заняття на безпекові теми 

для дітей ВПО 

Сьогодні, 1 лютого, шкільні офіцери провели заняття на безпекові теми 

для дітей із внутрішньо переміщених сімей. 

Пише Голос-Інфо з посиланням на Патрульна поліція Івано-

Франківської області 

Інспектори в інтерактивній формі вчили дітей основним правилам 

безпеки в різних сферах життя: на дорозі, вдома, під час повітряної тривоги 

тощо. 

Заняття проходило на основі діалогу, за допомогою розвивальних ігор, 

пізнавальних розмальовок та ефективно підібраного матеріалу. 

Слід зазначити, що заняття організовано однією із громадських 

організацій міста за проєктом “Взаємодія заради стійкості”. 

 

*** 

 

01.02.2023 

GSMinfo 

https://gsminfo.com.ua/138264-ne-tilky-vpo-hto-v-ukrayini-maye-pravo-

na-groshovu-dopomogu.html 

Не тільки ВПО: хто в Україні має право на грошову допомогу 

В Україні фінансову допомогу на проживання можуть отримувати всі 

особи, які так чи інакше постраждали через повномасштабне вторгнення 

російських окупантів. Одна з таких категорій населення – ті, хто втратив 

житло в результаті бойових дій. При цьому виплати повинні нараховувати як 

за знищене, так і за пошкоджене житло.  

Деяким особам відмовляють у виплаті грошової допомоги, якщо житло 

лише пошкоджене. Однак такі відмови є незаконними.  

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

зазначають, що право на гроші виплати маю всі внутрішньо переміщені особи, 

які втратили житло чи їх оселя зазначала пошкодження. Ступінь пошкодження 

при цьому не має значення.  

Також у відомстві додають, що підставою для нарахування виплат є 

відповідна довідка від місцевих органів влади. Те саме стосується й інших 

категорій громадян, які втратили житло. Тобто не обов’язково змінювати місто 

у випадку пошкодження житла. Навіть, якщо особа, житло якої знищене, 

проживає, наприклад, у родичів в тому самому населеному пункті, то це не 

може стати підставою для відмови у наданні грошової допомоги.  

Нагадаємо, що з березня в Україні розпочнеться масштабна індексація 

пенсійних виплат. Раніше уряд планував заморозити всі соціальні виплати, 

однак в січні міністерка соціальної політики заявила про проведення 

індексації. В МІнсоці стверджували, що точний відсоток назвуть наприкінці 

січня, коли будуть підбиті підсумки грудня 2022 року. Однак там досі не 

надали нової інформації стосовно відсотку індексації. Водночас експерти 

стверджували, що справедливою буде індексація у розмірі 24%. Якщо пенсійні 



виплати проіндексують на очікувані 24%, то це буде найсуттєвіше підвищення 

пенсій з часу з якого існує індексація. Однак станом на 1 лютого жодна 

інформація про відсоток від Міністерства соціальної політики не поступала. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-lvovi-vidkrili-bezkostovnii-prixistok-dlya-

pereselenciv-3547 

У Львові відкрили безкоштовний прихисток для переселенців 

У прихистку є спільні кімнати та сімейні двомісні номери. 

Львові відкрили прихисток «Безпечне місце» для переселенців. Він 

функціонує у форматі хостелу, має усі зручності. Там є місце для 21 людини, 

проживання і харчування для них безкоштовне. Працівниками шелтера також 

є переселенці. 

У прихистку є спільні кімнати та сімейні двомісні номери 

Прихисток «Безпечне місце» розташований на вул. Соломії 

Крушельницької, 3 (навпроти парку Івана Франка). Щоб мати можливість 

тимчасово проживати у шелтері необхідно заповнити заявку за посиланням. 

 

*** 
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Голос Америки 

https://ukrainian.voanews.com/a/6945019.html 

Півроку безкоштовного проживання у Ванкувері - як канадська 

організація допомагає із житлом українським переселенцям  

Протягом півроку українські переселенці можуть безкоштовно жити в 

квартирах у новобудовах Ванкувера завдяки канадській організації Maple hope 

foundation. Родина із Сумщини Марія Івахнова разом із трьома дітьми 

Артемом, Софією та Владом приїхали до Ванкувера 19 квітня й показали 

Голосу Америки своє помешкання. 

"Тут у нас є плита, в нас є хлібопічка, в нас є мікрохвильовка, 

посудомийна машина, холодильник. Працює все добре. В принципі, все в нас 

було у кухні, і техніка в нас була, ми тільки додали мікрохвильовку, купили 

електрочайник і тостер, - проводить екскурсію квартирою Марія. - Мені 

подобається те, що тут багато місця, багато світла, багато вікон". 

У вітальні також були всі необхідні меблі, окрім телевізора, "був диван 

один, другий, крісло, стіл, стільці, всі комоди", - каже переселенка. У кімнаті, 

де живуть сини - 14-річний Влад і 13-річний Артем - також уже було "два 

ліжка, столик, комод і багато речей для дітей, канцелярія була, книжки були, 

деякі речі, одяг деякий". 

Хлопці розповідають: хоч в Україні також жили в одній кімнаті, мали 

більше простору. "У нас до початку війни зробили ремонт в кімнаті, поставили 



великий письмовий стіл та шафу для книжок та уроків. Потім у нас було два 

ліжка, двері на балкон та шафа велика для одягу", - каже Влад. 

Марія каже, перших 6 місяців за це помешкання не платити взагалі. 

Тепер кожного місяця платитимуть оренду із допомоги, яку отримують від 

провінції Канади як українські біженці: "Провінційна допомога - це дві тисячі 

на місяць. Цих коштів вистачає на оплату нашого помешкання, а далі ми вже 

потрошки економимо, але я сподіваюсь, що скоро будемо з роботою і все буде 

добре". 

Житло допомогли знайти волонтери благодійної організації Maple Hope 

foundation, яка після напливу переселенців шукала або канадські сім'ї, або 

приватних забудовників, які погодяться поселити прибулих українців. Один із 

таких забудовників - Джеймс Говард. Саме у його квартирі живе Марія із 

синами. 

"У нас було кілька орендованих квартир, які все ще були вільні у 

будинках, які ми щойно завершили, і ми сиділи на дивані й бачили ці 

неймовірно зворушливі історії в новинах, і ми зрозуміли, що ми можемо 

поселити кількох людей. І все, що ми повинні зробити, це не здавати кілька 

квартир в оренду, - розповідає Говард. - Ми зв’язалися з «Mapple Hope 

Foundation», вони сказали нам, що є багато сімей, які подали заявки на приїзд 

до Канади, і ми пообіцяли їм, що залишимо два будинки для початку". 

Джеймс також доставив до помешкання меблі і залишив одяг та іграшки 

для сімей. 

Загалом волонтери поселили 70 сімей у Ванкувері та околицях. Марія 

каже: вона невимовно вдячна волонтерам та забудовнику, адже допомогли не 

лише з житлом, а й грошима та стипендіями на гуртки для хлопців. Зараз жінка 

шукає роботу. Її чоловік залишається на Сумщині. 

 

*** 
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Сайт Є 

https://ye.ua/syspilstvo/62668_Vryatuvati_vid_viyni__u_Hmelnickomu_vid

buvsya_regionalniy_forum_pro_pidtrimku_pereselenciv.html 

Врятувати від війни: у Хмельницькому відбувся регіональний форум 

про підтримку переселенців 

 Захід став першим в Україні, на якому говорили про інтеграцію 

переселенців та значимість створення Ради внутрішньо переселених осіб 

(ВПО). 

Сьогодні, 2 лютого, в Хмельницькому відбувся регіональний форум, на 

якому розглядали питання допомоги українцям, які вимушено залишили свої 

домівки та переїхали на Хмельниччину. 

За словами Наталії Савицької, регіональної координаторки програми 

«Єднання заради дії», в рамках якої, завдяки підтримці міжнародних партнерів 

проводився захід, нині в Україні проект допомоги ВПО реалізовується в 25-ти 

громадах шести областей України. На першочергові гуманітарні потреби 



переселенців передбачено понад 250 тисяч доларів. Крім того, Хмельниччина 

стала однією з перших областей, де практично завершується процес створення 

Ради ВПО. Вони діятимуть при Хмельницькій та Кам’янець-Подільській 

міських радах. 

Заступник міністра з питань реінтеграції окупованих територій Павло 

Козирєв, який відвідав форум, зазначив, що на сьогодні в Україні 

зареєстровано близько п’яти мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Із них, 

згідно з дослідженнями, дві третини осіб не збираються змінювати своє місце 

проживання найближчим часом. 

«Це величезний виклик для нашої держави, найбільше переміщення 

народу з часів Другої світової війни», – сказав Павло Козирєв. 

Він також наголосив на необхідності створити спеціальну посаду при 

обласних військових адміністраціях, для вирішення необхідних питань, 

пов’язаних з ВПО. 

За словами представників хмельницької обласної влади, наш край став 

прихистком для майже 170 тисяч переселенців з інших областей держави. 

Близько 800 осіб розміщені в закладах комунальної власності обласної ради. 

«Найголовніше наше завдання – щоб ті люди, які до нас переїхали, не 

почували себе переселенцями, – наголосив Хмельницький міський голова 

Олександр Симчишин. – Щоб вони змогли тут повноцінно жити, реалізувати 

себе у тій галузі, яка їм близька». 

За словами Олександра Симчишина, на сьогодні через місто транзитом 

пройшло понад 260 тисяч вимушених переселенців. Були дні, коли 

приїжджало по 3-5-7 тисяч людей за добу. Нині в громаді проживає близько 

25 тисяч осіб, більшість з яких планують залишитися тут надовго, бо їхнє 

житло вдома зруйноване. 

«Ці люди – не лише навантаження на наші медицину, освіту, соціальну 

сферу тощо, вони – величезний ресурс для громади, її розвитку, – додав 

міський голова. – До нас переїхав і бізнес: вже запрацювало понад два десятки 

евакуйованих підприємств. Також ми працевлаштували майже 30 осіб з числа 

переселенців на наші комунальні підприємства, 40 – у заклади охорони 

здоров’я, 50 – в освітні… Тут важливо не просто допомогти тим, хто втратив 

домівку, а дати їм можливість себе реалізувати». 

Олександр Симчишин повідомив про старт двох надзвичайно важливих 

для ВПО проєктів – надання житла. Вони реалізовуються за фінансової 

підтримки Євросоюзу. До жовтня квартири мають отримати 230 осіб, а 

наступні 700 помешкань планують здати навесні наступного року. Всього нині 

на обліку з тих, які подали заявки на отримання житла, за словами Симчишина, 

241 людина з числа ВПО. 

  



 

*** 
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Закарпаття онлайн 

Діти, котрі навчаються онлайн, приходять сюди й під’єднуються до 

уроків у своїх школах 

https://zakarpattya.net.ua/News/225742-Bezkoshtovnyi-prostir-dlia-

navchannia-vymushenykh-pereselentsiv-ta-mistian-funktsionuie-v-Uzhhorodi- 

 Безкоштовний простір для навчання вимушених переселенців та містян 

функціонує в Ужгороді ніціатива покликана допомогти в навчанні і 

вимушеним переселенцям, і містянам.  

Тут є світло та інтернет, що всім нині особливо актуально у зв’язку з 

частою відсутністю електропостачання. Працює хаб у дві зміни. 

Можна заповнити форму https://forms.gle/gu9ZHWCt3r8j65Nt9 і 

долучитися до хабу. 

 

*** 
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БЖ 

https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/u-hmelniczkomu-hochut-pobuduvati-

novij-mikrorajon-iz-soczialnim-zhitlom-dlya-pereselencziv/ 

У Хмельницькому хочуть побудувати мікрорайон із соціальним 

житлом для переселенців 
У Хмельницькому планують побудувати новий мікрорайон із 

соціальним житлом для ВПО за гроші європейських партнерів. Про це 

повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. 

Новий мікрорайон планують побудувати між Гречанами і Олешином. 

Як зазначає міський голова, наразі у місті та в навколишніх селах 

проживають близько 25 тисяч переселенців. В черзі на соціальне житло – 241 

сім’я ВПО. Місто задля забезпечення їх житлом розглядає два варіанта, серед 

них – зведення нового мікрорайону за грантові кошти від ЄС. 

За попередньою домовленістю, європейські партнери готові 

профінансувати усі роботи, від міськради необхідне лише підведення всіх 

необхідних комунікацій.  

Будівництво планують розпочати у травні-червні. Скільки саме будинків 

зведуть – наразі невідомо.  

“Усе житло буде соціальним і обов’язково буде у комунальній 

власності”, – сказав міський голова. 

Крім цього, міськрада займається реконструкцією вже існуючих 

будівель.  

Раніше ми писали, що на Черкащині пропонують безкоштовні хати для 

переселенців, щоб відродити село. 

 



*** 
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Закарпаття онлайн 

https://zakarpattya.net.ua/Zmi/225735-Dlia-ditei-pereselentsiv-iaki-

navchaiutsia-v-Uzhhorodskii-shkoli-mystetstv-prydbaly-muzychni-instrument- 

Для дітей переселенців, які навчаються в Ужгородській школі 

мистецтв, придбали музичні інструменти 

10 музичних інструментів для дітей-переселенців, які відвідують 

Ужгородську школу мистецтв придбала асоціація міст-побратимів "Ужгород-

Корвалліс". Як повідомив голова асоціації Арпад Крон, з початку 

повномасштабної вторгнення РФ Асоціація міст-побратимів допомагає 

вимушеним переселенцям. 

Інформацію про дітей-переселенців, які відвідують Ужгородську школу 

мистецтв, надала міжнародна благодійна організація “Сос Дитячі Містечка 

Україна” на Закарпатті. Про це розповіла менеджерка гуманітарної сфери 

міжнародної організації Наталія Криворучко. "Допомога полягає не тільки у 

продуктовому або гігієнічному наборі, а й в тому що дітям важливо не 

втратити себе, продовжувати навчання, продовжувати свій творчий розвиток. 

Цього разу люди Корваллісу через Арпаді і Марію Крон передали велику суму 

грошей. Цього разу ми підтримали десять дітей. Придбали дуже рідкісні 

інструменти такі, як валторна, домра, скрипки, гітари, синтезатори, навіть 

барабанну установку. І ми раді, що вони навіть на новому місці в Ужгороді, 

прибувши з Харківської, Сумської, Запорізької, Донецької не втрачають себе 

та віри у все добре", — каже менеджерка гуманітарної сфери Наталія 

Криворучко. Одинадцятирічна Марія Широка розповіла, на інструменті не 

грала впродовж року. "Я засумувала за інструментом, я вже цілий рік не бачила 

його, не торкалася", — каже дівчинка. "Ми приїхали з Херсонської області, з 

селища Чаплинка. Займалися музичним мистецтвом п'ять років та чотири роки 

на фортепіано. Дитині дуже подобається займатися музикою, взагалі це її 

життя. І ось вже майже рік ми не бачили музичних інструментів, не мали змоги 

навчатися в музичній школі. Я рада, що дитина зможе продовжити освоювати 

музичне мистецтво", — каже мама дівчини Галина Широка. "Є потреба у 

музичних інструментах і ми звернулися звідси до міст-побратима з Корвалліс. 

Вони вирішили підтримати цю ініціативу й оплатили закупівлю. Це в рамках 

100 гривень за 10 інструментів", — розповів голова асоціації міст-побратимів 

"Ужгород-Корвалліс" Арпад Крон. 

 

  

https://zakarpattya.net.ua/Zmi/225735-Dlia-ditei-pereselentsiv-iaki-navchaiutsia-v-Uzhhorodskii-shkoli-mystetstv-prydbaly-muzychni-instrument-
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Перший Криворізький 

https://1kr.ua/ua/news-77937.html 

ДОПОМОГУ НА СУМУ У 163 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ ОТРИМАЛИ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

Починаючи з й березня 2022 року управління соціального захисту 

населення Криворізької РВА здійснило нарахування допомоги на проживання 

переселенцям на суму 163,3 мільйона гривень. 

Про це повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. 

Зокрема в січні 2023 року — 16,4 мільйона гривень. 

Переселенці мають обов'язково реєструвати статус ВПО, аби мати 

можливість отримувати державну допомогу.Нагадуємо, у громадах 

Криворізького району зареєстровано 10 249 переселенців. 

 

*** 
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ВСВІТІ 

https://vsviti.com.ua/news/146848 

Кількість зареєстрованих біженців з України в Європі перевищила 8 

млн людей, – ООН 

Агентство ООН у справах біженців оновило дані щодо кількості 

українців, які виїхали до інших європейських країн через російське 

вторгнення. 

Як стало відомо ВСВІТІ, загальна кількість біженців перевищила 

позначку 8 мільйонів. 

У відомстві нарахували 18,1 мільйона виїздів з країни на українських 

кордонах, а також 9,9 мільйона повернень від 24 лютого минулого року і 

дотепер. 

Найбільше українських біженців у Польщі – 1,5 мільйона. Далі йдуть 

Німеччина — 1 мільйон, Чехія – 486 тисяч, Італія – 169 тисяч, Іспанія – 161 

тисяча та Велика Британія – 158 тисяч. 

Крім того, майже 7 мільйонів українців є внутрішньо переміщеними 

особами через війну. 

Нагадаємо, люди продовжують виїжджати з України через постійні 

обстріли та руйнування інфраструктури. 

Нещодавнє опитування показало, що переважна більшість українців не 

засуджує біженців від війни. 

  

https://1kr.ua/ua/news-77937.html
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Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-dnipri-vpo-mozhut-otrimati-dopomogu-

adresi-ta-telefoni 

У Дніпрі ВПО можуть отримати допомогу: адреси та телефони 

Для внутрішніх переселенців працюють волонтерські центри у Дніпрі. 

Про це повідомляє Суспільне. 

Одяг, предмети гігієни та харчові набори. У Дніпрі працюють штаби та 

волонтерські центри, де внутрішньо переміщені люди можуть отримати 

допомогу. Суспільне зібрало актуальну інформацію, де на даний час в 

наявності речі та продукти харчування.  

Волонтерський штаб "Куст" 

Волонтерський штаб "Куст" у Дніпрі надає допомогу переселенцям. Як 

повідомили Суспільному в наявності зараз одяг, предмети гігієни для жінок та 

памперси для немовлят.  

Штаб розташований за адресою: Січеславська Набережна, 33. За 

додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: (050) 322 34 00 

Хаб "ЯМаріуполь.Дніпро" 

Переселенці з Маріуполя та Маріупольського району можуть отримати 

допомогу в хабі "ЯМаріуполь.Дніпро". Йдеться на сторінці хабу. 

Внутрішньо переміщеним людям видають харчові набори, також є 

програми, за якими видають теплий одяг для дітей. Також у центрі можна 

отримати консультацію психолога, юриста.  

Хаб розташований за адресою: вулиця Фабра, 10. 

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: (050) 345 

15 55. 

Хаб Креміняни 

На базі координаційного центру підтримки ВПО Луганської області у 

місті Дніпро, яким опікується Кремінська міська військова адміністрація 

надається допомога переселенцям. Про це йдеться на сторінці хабу Креміняни.  

На даний час у хабі є дитячі підгузки у розмірах 1-3.  

Також очікуються харчові набори.  

Адреса хабу: вулиця Володимира Антоновича, 72-а. 

Графік роботи: з 10:00 до 14:00. 

 

  

https://donpatriot.news/article/u-dnipri-vpo-mozhut-otrimati-dopomogu-adresi-ta-telefoni
https://donpatriot.news/article/u-dnipri-vpo-mozhut-otrimati-dopomogu-adresi-ta-telefoni
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 Факти 

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230202-koly-pryhodyat-

groshi-dlya-vpo-terminy-vyplat-2023/ 

Українці, які від 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки 

та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові 

виплати від держави. 

Виплати для ВПО – це щомісячна грошова допомога на проживання від 

держави, яку українці отримують на свої картки. 

Факти ICTV дізнавалися, чи зміняться у 2023 році дати надходження 

виплат для ВПО та у яких числах українцям чекати на фінансову підтримку. 

Коли українцям чекати нарахувань у 2023 році 

На гарячій ліній Міністерства соцiальної політики України зазначили, 

що інформації про зміну дат надходження у 2023 році виплат для ВПО наразі 

немає. 

– Інформації про зміну дат надходження виплат поки що немає, тому в 

2023 році усе залишається без змін, – наголосили у відомстві. 

Відповідно, з 1 січня 2023 року процес перерахування та надходження 

грошової підтримки для ВПО залишається тим, яким є зараз. 

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики 

АТ Ощадбанк щомісяця до третього, 13 і 23 числа, натомість раз на місяць 

відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для 

виплати допомоги. 

– Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць – це 

технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, – зазначають в 

Мінсоцполітики. 

Перед тим, як кошти надійдуть на картку ВПО, здійснюється три етапи: 

подача заявки – ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП; 

формування та опрацювання реєстрів – за це відповідає Мінсоцполітики; 

виплата коштів – здійснюється вашим банком. 

Тільки-но Мінсоцполітики перераховує виплати банкам, банки 

перераховують своїм клієнтам ВПО. 

Якщо в 2023 році у відомстві запровадять нові правила та затвердять 

оновлені дати перерахунку бюджетних коштів, українців повідомлять про це. 

Хто з українців отримуватиме виплати у 2023 році 

З 1 січня 2023 року ВПО отримують допомогу від держави на підставі 

переліку територіальних громад, які: 

розташовані в районах воєнних (бойових) дій; 

перебувають у тимчасовій окупації РФ; 

перебувають в оточенні (блокуванні). 

Виплати отримують внутрішні переселенці, зареєстровані в одній із 

громад з цього переліку. Востаннє Мінреінтеграції публікувало оновлений 



перелік територіальних громад 13 грудня. Якщо перелік не оновлять до кінця 

2022 року, то він продовжить діяти й з 1 січня 2023-го. 

Наразі до списку осіб, які мають право на виплати, входять девʼять 

областей України та 329 громад: 

Донецька (66 громад); 

Харківська (56 громад); 

Дніпропетровська (10 громад); 

Луганська (37 громад); 

Запорізька (62 громади); 

Херсонська (49 громад); 

Миколаївська (26 громад); 

Сумська (19 громад); 

Чернігівська (4 громади). 

Нагадуємо, що сума щомісячної допомоги на проживання від держави 

становить:  

3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю; 

2 тис. грн на кожну людину старше 18 років. 
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Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/politics/lise-tretina-ukrayinskix-bizenciv-planuyut-

povernutisya-do-ukrayini-3574 

Кожен третій українець став мігрантом за 11 місяців війни. Про це 

йдеться у дослідженні   компанії Gradus Research. 

61% українців не змінювали місце проживання майже за рік 

повномасштабної війни. Проте 39% були змушені переїхати: у межах області 

чи країни (82%) та за кордон (18%). Переважна більшість – мешканці східних 

областей України. 

Проте майже половина мігрантів уже повернулася додому. У більшості 

випадків це мешканці північних областей та Києва. 

Третина респондентів (32%), які через війну переїхали за кордон, 

планують повернутися до України, але 10% – стверджують, що поїхали 

назавжди. Більшість із них – це мігранти із західних областей віком 25-34 

років. 

Проте майже половина опитаних (47%) вагаються з відповіддю. Не 

ухвалили остаточного рішення. 

У разі загострення ситуації більшість українців (60%) не планують 

мігрувати. 
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Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/u-polshhi-viznayut-ukrayinski-atestati-pro-

zakincennya-9-klasu-ta-rezultati-zno-3573 

У Польщі визнають українські атестати про закінчення 9 класу та 

результати ЗНО 

За результатами ЗНО українські абітурієнти зможуть вступити до 

польських вишів. 

За результатами ЗНО українські абітурієнти зможуть вступити до 

польських вишів. Також визнаватимуться українські документи про базову 

загальну середню освіту. 

Про це повідомляє Урядовий портал. 

“Поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку 

навчальних предметів. В той самий час українська сторона має розробити 

стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно 

вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже 

сьогодні”, — зазначила віце-прем’єр-міністерка України Ірина Верещук на під 

час наради, на якій обговорювались можливості отримання освіти за 

кордоном. 

В Міністерстві освіти і науки України (МОН) для громадян Польщі вже 

опрацьовують алгоритм визнання та зарахування результатів матури (Egzamin 

maturalny) при вступі до українських навчальних закладів.  

Також у МОН повідомили про умови вступу для українських 

випускників до польських закладів освіти.  

“У Польщі визнаються українські документи про базову загальну 

середню освіту (атестати про закінчення 9 класу). Так само як і результати 

ЗНО зараховуються для вступу у польські вищі навчальні заклади”, — пишуть 

на Урядовому порталі. 
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Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/kanada-za-rik-priinyala-blizko-150-tisyac-

ukrayinciv-3569 

Канада за рік прийняла близько 150 тисяч українців 

Близько 128 тисяч українців прибули до Канади повітряним 

транспортом, понад 21 тисяча — наземним. До Канади з початку 2022 року 

прибули майже 150 тисяч українців, близько 15% із них — з території США. 

Про це повідомляє Прикордонне агентство Канади. 

Близько 128 тисяч українців прибули до Канади повітряним 

транспортом, понад 21 тисяча — наземним. Разом з тим, до цього числа 

https://uamedia.eu/official/kanada-za-rik-priinyala-blizko-150-tisyac-ukrayinciv-3569
https://uamedia.eu/official/kanada-za-rik-priinyala-blizko-150-tisyac-ukrayinciv-3569


входять не лише новоприбулі українці, а й громадяни України, які раніше 

отримали дозвіл на тривале проживання у Канаді. 
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Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/u-cexiyi-xocut-povnistyu-pripiniti-viplatu-

gumanitarnoyi-dopomogi-ukrayincyam-3562 

У Чехії хочуть повністю припинити виплату гуманітарної допомоги 

українцям 

Це станеться 1 січня 2024 року. 

Міністр праці та соціальних питань Маріан Юречка планує включити 

військових біженців до чеської соціальної системи з наступного року. У цьому 

випадку виплату гуманітарної допомоги буде припинено. 

Юречка очікує, що це станеться 1 січня 2024 року. 

«Я хотів би, щоб ці люди стали учасниками стандартної соціальної 

системи. Діюча система не годиться», - сказав міністр на прес-конференції в 

середу, пише zoznamzpravy.cz. 

Міністр додав, що необхідно виплачувати спеціальну допомогу для 

військових біженців поза чеською соціальною системою, щоб державний 

апарат зміг впоратися з адміністративним тягарем. Але з наступного року до 

всіх повинні застосовуватися ті самі правила отримання державної підтримки. 

Наразі українські біженці можуть отримувати гуманітарну допомогу, 

яка прив'язана до прожиткового мінімуму. Дорослі можуть отримувати 4620 

крон на місяць, а неповнолітні - 3320 крон. 

У той же час біженці можуть отримувати житлову підтримку або у 

вигляді безкоштовного тимчасового житла, або завдяки проживанню в 

чеських сім'ях. Держава планує припинити фінансову підтримку 

безкоштовного тимчасового житла наприкінці червня. Компенсувати житло 

передбачається лише вразливим групам населення: батькам з маленькими 

дітьми, людям з обмеженими можливостями чи людям похилого віку. 

Згідно зі статистикою, у грудні 96 000 біженців отримали гуманітарну 

допомогу. Міністерство праці зареєструвало понад 20 000 виплат за житло 

того ж місяця. 
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Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/politics/v-izrayili-pripineno-viplatu-dopomogi-

ukrayinskim-bizencyam-3575 

В Ізраїлі припинено виплату допомоги українським біженцям 

Відповідну програму фінансової підтримки закрито з 1 лютого. 



Влада Ізраїлю припинила виплати щомісячної допомоги українським 

біженцям — відповідну програму фінансової підтримки закрито з 1 лютого. 

Як пишуть ізраїльські ЗМІ, саме в лютому минув термін дії тимчасового 

розпорядження, яке санкціонувало виплату спеціальної щомісячної субсидії 

українцям. Після цього уповноважене міністерство вирішило її не 

продовжувати. 

Зазначається, що ця допомога, розмір якої становив $690 на місяць на 

людину, формально призначена для допомоги мігрантам у процесі їх 

адаптації. 

Ізраїльська влада підкреслює, що виплати зазвичай отримують особи, 

які не встигли підготуватися до імміграції та були змушені терміново 

залишити територію своєї країни. 

Із цього можна зробити висновок про те, що в новому уряді Ізраїлю, 

сформованому після листопадових виборів, більше не вважають, що біженці з 

України мають такі проблеми. Ті з них, хто не встиг прижитися та знайти 

роботу в Ізраїлі, можуть без проблем повернутися на батьківщину, вважають 

у Тель-Авіві. 

 

*** 
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Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3664890-ulead-dopomig-

gromadi-odesini-rozrobiti-programu-integracii-pereselenciv.html 

Таїровська селищна рада Одеської області за підтримки Програми 

«U-LEAD з Європою» розробила та ухвалила «Програму підтримки та 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2023 рік». 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті U-LEAD. 

Зазначають, що документ створює умови для фінансування заходів, 

спрямованих на допомогу переселенцям. 

Станом на 1 січня 2023 року в Таїровській громаді офіційно 

зареєстровано понад 6300 переселенців. Це майже 30% від загальної кількості 

мешканців громади. Місцеві жителі налагодили дієву систему допомоги 

внутрішньо переміщеним особам, для комунікацій створили групу у Вайбер-

месенджері. 

“З початком повномасштабного вторгнення до нас їхали по 100-150 

людей на день. Спеціалісти ЦНАПу працювали майже 24/7, брали документи 

додому, щоб вносити дані вночі. Переважна більшість переселенців 

зупинялися у родичів. Але вистачало і тих, кому було потрібно житло, і ми 

шукали їм оселі або кімнати”, — розповіла керівниця відділу економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Таїровської селищної ради 

Ірина Білоус. 

У громаді облаштували пункти тимчасового перебування на 300 місць, 

багатодітній родині з Херсонщини передали квартиру. Але вільного житла для 

тимчасового чи постійного проживання ВПО недостатньо. 



Окрім житла, переселенців необхідно забезпечити належними 

соціальними послугами. Адже приїхали переважно діти, вагітні та годуючі 

жінки, люди похилого віку, інваліди та люди з хронічними захворюваннями, 

ті, хто постраждав від насилля та зазнав травм під час війни. Кількість дітей у 

громаді збільшилася майже на третину — необхідні місця у дитячих садках та 

школах. Збільшилася потреба у безкоштовних ліках, соціальних та медичних 

послугах. 

Щоб вивести роботу з переселенцями на якісно новий рівень, Таїровська 

громада взяла участь в ініціативі «План інтеграції ВПО» від U-LEAD. За 

підтримки експертів розробили комплексний план роботи, що включає 

надання соціальної підтримки та створення умов для їх комфортного 

перебування. 

“Працюючи з експертами, ми підійшли до роботи з ВПО більш 

системно. Змогли сформулювати для себе алгоритм дій, розробили та 

ухвалили «Програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у 

зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік», яка дає можливість вирішити 

питання фінансування заходів, спрямованих на будівництво об’єктів 

соціального значення”, — зазначила Білоус. 

Для реалізації Програми передбачено виділення з місцевого бюджету 

понад 2 млн грн, а також залучення фінансування із зовнішніх джерел для 

завершення будівництва дитсадка, будівництва шкільної їдальні з укриттям, 

придбання медичних модулів для розміщення в них мамографу та рентген-

апарату з метою розширення переліку медичних послуг. 

«Для органів місцевого самоврядування важливо розуміти потреби 

переселенців та їх плани, знати власні ресурси для організації перебування 

ВПО та сприяти їх інтеграції в громаду. В ході інформаційних сесій та 

консультацій у рамках ініціативи «План інтеграції ВПО» ми шукали точки 

дотику та можливі варіанти для вирішення завдань, що поставали перед 

громадою. Належна увага до потреб переселенців уже має свої результати. За 

результатами опитування ВПО, майже дві третини планують залишитись у 

Таїровській громаді на постійне проживання”, — розповів експерт з 

регіонального розвитку U-LEAD Віктор Бондарук. 

U-LEAD також нагадує, що оголосили новий набір на навчальну 

програму «Кроки для спеціалістів. Організація роботи з ВПО – 2023». Це шість 

тижнів онлайн-семінарів, тренінгів та практикумів, що створені спеціально 

для уповноважених осіб органів місцевого самоврядування по роботі з 

внутрішньо переміщеними особами. Учасниками програми можуть стати по 

одному представнику від громади. Це має бути посадова особа місцевого 

самоврядування – заступник голови громади/керівник відповідного 

виконавчого органу/спеціаліст, відповідальний за організацію роботи з ВПО. 

Як повідомлялося, U-LEAD продовжує діяльність із консультаційної 

підтримки громад через різноманітні канали комунікації й під час війни. 

Також Програма посилила свою активність у частині налагодження 

міжнародних партнерств між українськими громадами та муніципалітетами 

країн ЄС у межах ініціативи «Мости довіри», що полегшує пряме надання 



гуманітарної допомоги та розширює перспективу подальших взаємовигідних 

проєктів. Окрім того, впродовж квітня-червня 2022 року надано 333-м 

громадам пакети екстреної допомоги, наповнення яких залежало від потреб на 

місцях. Тобто громади, що зазнали руйнувань, отримували інструменти для 

розчищення території і відновлювальних робіт, а також освітлювальні 

прилади. Громади, що прийняли велику кількість переселенців, отримали 

намети, ліжка, спальні мішки та інші засоби для внутрішньо переміщених осіб. 

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому 

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

та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, 

Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення 

місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та 

багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян та 

розширює можливості громад. 

 

 

 

Регіональні 

 

30.01.223 

ITV 

https://itvua.tv/news/pid-3-pereselentsi-mozhut-otrymaty-pilhovyy-kredyt-

na-zhytlo/ 

Під 3%: переселенці можуть отримати пільговий кредит на житло 

В Україні реалізується програма «Житлові приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб», яка втілюється Державним фондом сприяння 

молодіжному житловому будівництву в рамках українсько-німецького 

проєкту. Пільговим кредитом під 3% річних скористалися вже понад 500 

родин із числа внутрішніх переселенців. 

Кредити надаються на термін до 30 років під три відсотки річних, 

виходячи з нормативної площі житла 52,5 кв. м загальної площі на особу чи 

сім’ю з двох осіб і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. 

Об’єкти кредитування можна обирати лише на вторинному ринку. 

Участь у програмі можуть взяти громадяни, які мають житло на 

території громад, де тривають воєнні дії або які перебувають в окупації, 

оточенні. Зареєструватися для участі у програмі можна через портал 

державних послуг Дія або в регіональних представництвах Держмолодьжитла. 

Варто зазначити, програма «Житлові приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб» була започаткована у липні 2021 року. Її реалізація була 

призупинена з початком збройної агресії росії й поновлена у серпні 2022 року. 

Підписуйтеся на Telegram-канал ITV — джерело актуальних новин 

Приірпіння й Київщини! 

 



*** 

 

30.01.2023 

Технофан 

https://tehnofan.com.ua/2023/01/30/spysok-posluh-dlya-pereselentsiv-

yaki-dostupni-onlayn-v-diyi/ 

Список послуг для переселенців, які доступні онлайн в Дії 

На даний момент в країні близько 5 млн. українців мають статус 

внутрішньо переміщених осіб. Такі громадяни можуть користуватись 

спеціальними послугами у державному порталі «Дія». Наприклад: 

Отримати довідку про статус ВПО та подати заяву на отримання 

грошової допомоги; 

Змінити місце фактичного проживання ВПО; 

Скасувати довідку ВПО у додатку. 

Такі послуги стали можливими завдяки електронним інформаційним 

обмінам між інформаційно-комунікаційними системами державних органів, у 

тому числі Єдиною інформаційною системою соціальної сфери та порталом 

Дія. А це допомагає швидко вертфікувати дані переселенців. 

Крім того, ВПО мають можливість подати заявку на отримання 

пільгового іпотечного кредиту на порталі Дія в рамках програми «Доступна 

іпотека». 

 

*** 

 

30.01.2023  

То є Львів 

https://inlviv.in.ua/lviv/skilky-na-lvivshhyni-prozhyvaye-pereselentsiv-

aktualni-dani 

Скільки на Львівщині проживає переселенців: актуальні дані  

Станом на 29 січня голова Львівської ОВА Максим Козицький у 

телеграм-каналі повідомив, скільки наразі переселенців проживає на 

Львівщині. За його слова, офіційно зареєстрованих – понад 245 тисячі осіб, 

однак реальна кількість більша.  

Наразі на Львівщині, як внутрішньо переміщенні особи в Єдиній 

інформаційній базі даних зареєстровані понад 245 тисяч осіб. При цьому, 

реальна кількість переселенців в області, які проживають в області, приблизно 

вдвічі більша. 

Зазначають, що багато людей поселились у приватному секторі та не 

реєструвались як внутрішньо переміщені особи. 

 

  



*** 

 

30.01.2023 

Павлоград.dp.ua 

https://new.xn--80aafeg3bveo.dp.ua/93067/ 

Переселенців в Павлограді запрошують отримати гуманітарні 

набори від Уряду 

ВПО, які оселилися в Павлограді після 24 лютого, можуть отримати 

харчові набори, які надійшли до міста за підтримки Уряду України. 

Про це повідомили у виконкомі Павлограда. 

Видача буде здійснюватись за адресою: вул. Озерна, 59 (на території 

ліцею № 1, біля центрального входу) з 9.00 до 14.00 

01.02.2023 – для тих, хто зареєструвався в період з 24 лютого 2022 року 

по 31 березня 2022 року. 

02.02.2023-03.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 квітня 2022 року 

по 30 квітня 2022 року. 

06.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 травня 2022 року по 31 

травня 2022 року. 

07.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 червня 2022 року по 30 

червня 2022 року. 

08.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 липня 2022 року по 31 липня 

2022 року. 

09.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 серпня 2022 року по 31 

серпня 2022 року. 

10.02.2023, хто зареєструвався в період з 01 вересня 2022 року по 10 

лютого 2023 року. 

Набір розрахований на одну особу. Вага приблизно 10 кг. 

При собі необхідно мати: довідку про переселення у т.ч. на всіх членів 

сім’ї і дітей (друковану/електронну-оригінал)+паспорт, свідоцтво про 

народження дитини та довідку ІНН. 

 

*** 

 

30.01.2023 

DIVOCHE.MEDIA 

https://divoche.media/2023/01/30/u-dnipri-vidkryly-antykryzovyy-

tranzytnyy-khab-zatyshok-dlia-postrazhdalykh-vid-nasylstva-vpo-z-donetskoi-

oblasti/ 

У Дніпрі відкрили антикризовий транзитний хаб «Затишок» для 

постраждалих від насильства ВПО з Донецької області 

У Дніпрі відкрився антикризовий транзитний хаб «Затишок» — для 

критично вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб із Донецької 

області. 

Про це повідомили у Фонді народонаселення ООН в Україні (UNFPA 

Ukraine). 

https://new.павлоград.dp.ua/93067/


Прихисток відкрили у готелі «Дніпропетровськ». Тут люди, які 

постраждали від будь-якої форми насильства, зокрема гендерно зумовленого і 

домашнього, окрім тимчасової домівки з гарячим харчуванням можуть 

отримати юридичну допомогу, медичні послуги (також поспілкуватися з 

психологом), за потреби — консультацію щодо сприяння подальшій евакуації. 

У «Затишку» можуть одночасно розміститися 20 дорослих осіб із дітьми 

терміном до 10 днів. 

«Наша команда є тими, хто надає руку допомоги українцям, які тікають 

від небезпек. Переважно це жінки з дітьми, люди похилого віку, самотні. Тут 

у готелі вони отримують прихисток та вирішують складнощі, які їм принесла 

війна. Я, як юрист проєкту, допомагаю їм знайти відповіді на питання 

правового характеру — домашнє насильство, поділ майна, втрата документів, 

зафіксувати пошкодження та поранення, які були отримані в зоні бойових дій. 

І загалом забезпечити доступ до правоохоронних послуг та правосуддя», 

розповів юрисконсульт проєкту від ГО «М.АРТ.ІН-клуб» Артем Марченко. 

Проект реалізується БО БФ «Слов’янське серце» та ГО «М.АРТ.ІН-

клуб» за сприяння Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та 

Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за 

фінансової підтримки Урядів Естонії (Estonian Embassy in Kyiv) та Данії 

(Embassy of Denmark in Ukraine), наданої у межах Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру. 

Повномасштабне вторгнення росії в Україну принесло дуже багато 

насильства. Російське військове керівництво під час окупації українських 

територій віддає накази ґвалтувати українців або пропонує солдатам «піти 

розслабитися», використовуючи сексуальні злочини як зброю війни. Численні 

докази чіткої моделі поведінки російських військових на захоплених землях 

виявили українські та міжнародні слідчі, хоча кремлівські чиновники 

неодноразово заперечували звинувачення в порушеннях прав. 

Наприкінці листопада 2022 року в Чернігові відкрили першу в області 

кризову кімнату для постраждалих від насильства. Потрапити до прихистку 

можна, звернувшись до поліції або соціальних служб. 

На початку грудня на Прикарпатті відкрили реабілітаційний центр для 

жінок, постраждалих від сексуального насильства росіян. Шелтер 

розрахований на одночасне перебування 30 жінок, яким безоплатно 

надаватимуть кваліфіковану психологічну, медичну та іншу допомогу. 

Раніше українські експертки з гендерних питань — юристка, 

письменниця та правозахисниця Лариса Денисенко, головна редакторка 

DIVOCHE.MEDIA Оксана Павленко та головна редакторка «Громадського 

радіо» Тетяна Трощинська — склали порадник для медіа, як писати про 

сексуальне насильство під час війни. Згодом міжнародна правозахисна 

організація Human Rights First, що займається захистом прав біженців, 

переклала рекомендації англійською мовою. 

В Україні тема сексуального насильства залишається табуйованою у 

суспільстві. Лише незначна кількість постраждалих від насильства готова та 

має змогу озвучити проблему. DIVOCHE.MEDIA разом із адвокаткою та 



очільницею ГО «Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем”» Христиною 

Кіт розповіли, що можна та потрібно зробити, якщо ви зазнали домагань та 

сексуального насильства зараз або у минулому та вирішили про це розповісти. 

 

*** 

 

31.01.2023 

Kharkiv Today 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/kharkivyany-ne-otrymaly-vyplaty-vpo-

chomu 

У Харківській області затримають виплати людям зі статусом 

внутрішніх переселенців. 

Гроші за січень не отримали як мешканці Північної Салтівки, які виїхали 

в інші частини міста, так і харків'яни, що вимушено живуть у різних районах 

облатсі. Це питання кількох днів, повідомили KHARKIV Today у ХОВА. 

"Це технічні проблеми Державного казначейства.Таке відбувається по 

всій Україні. Сподіваємось, за кілька днів гроші будуть перераховані", - сказав 

директор департаменту соцзахисту ХОВА Юрій Шпарага. 

Нагадаємо, зазвичай гроші вимушеним переселенцям перераховують 

раз на місяць: дорослим із статусом по 2000 гривень, дітям по 3000 гривень. 

Право на виплати мають усі жителі Харківщини, які переїхали зі свого місця 

проживання через війни і отримав статус ВПО. 

Іноді люди, говорить Юрій Шпарага, харків'яни зловживають статусом 

ВПО: приміром, виїхали з Харкова до не менш небезпечного передмістя і 

отримують гроші. 

Нагадаємо, на Харківщині зареєстровано 452 800 переселенців, які 

перебувають на обліку в місцевих управліннях соціального захисту населення, 

зокрема 371 000 людей звернулися по довідки ВПО після 24 лютого 2022 року. 

У Харкові станом на 11 січня було зареєстровано 150 000 внутрішньо 

переміщених осіб, зокрема 18 000 дітей. 

У 2023 році виплату допомоги на проживання ВПО буде подовжено 

автоматично. Для отримання допомоги переселенцям не потрібно 

підтверджувати свій матеріальний стан, оскільки допомога на проживання не 

залежить від отриманого прибутку. 

У разі зміни місця фактичного проживання переселенцю необхідно 

стати на облік за новим місцем проживання, щоб не втратити щомісячну 

державну допомогу. У випадку повернення на постіне місце проживання так 

само треба повідомити про це, тоді виплати припиняться. 
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Податки, допомога переселенцям, субсидії: що зміниться для 

українців у лютому 

Комунальні тарифи в Україні заморожені на час дії воєнного стану, тож 

у лютому вони не зміняться. Проте частково змінюється порядок 

використання коштів ЖКГ-субсидій. Також частково змінюється порядок 

сплати ФОП єдиного соцвнеску (ЕСВ). 

Дія воєнного стану швидше за все продовжать 

Рада 16 листопада 2022 року продовжила дію воєнного стану в Україні 

на три місяці, тобто до 19 лютого 2023 року. Швидше за все, воєнний стан 

знову продовжать ще на 90 днів. Як змінюється механізм субсидій у лютому 

З 2023 року субсидії виплачуються лише у грошовій формі. Тому для 

тих, хто отримував їх на картковий рахунок чи через відділення «Укрпошти» 

нічого не змінилося, а ті, хто отримував у безготівковій формі, 

отримуватимуть їх на рахунок в Ощадбанку. 

Починаючи з 1 лютого, Ощадбанк не перераховуватиме комунальникам 

кошти субсидій, як це було раніше. Одержувач пільг має отримати ці гроші у 

касі та сам сплатити користування житлово-комунальними послугами 

безпосередньо комунальним підприємствам та організаціям. 

У лютому змінюється система сплати адміністративних штрафів 

З 1 лютого закриється рахунок управління Держказначейства у Києві, 

який не сплачує штрафи за адміністративні правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. З цього дня 

перераховані платниками на вказаний рахунок гроші не зараховуватимуться 

та повернуться до банку платника як нез'ясовані надходження. Для сплати 

штрафів необхідно використовувати рахунки, відкриті у кожному регіоні. 

Як працюватиме у лютому ринок платіжних систем 

Учасники небанківського платіжного ринку могли втратити з 1 лютого 

право надавати платіжні послуги, оскільки президент не підписував 

законопроєкт №4366, який продовжує їм ліцензії. У зв'язку з цим було багато 

публікацій у ЗМІ, звернень до депутатів та до НБУ. Проте 30 січня президент 

підписав закон. 

Яку допомогу переселенцям нададуть у лютому 2023 року 

Агентство ООН у справах біженців знову відкрило реєстрацію на 

отримання фінансової допомоги тимчасово переміщеним особам (ВПО). 

Українці можуть розраховувати на 2 200 грн на кожного члена сім'ї, допомога 

виплачуватиметься протягом трьох місяців. 

Також переселенці продовжують отримувати допомогу від держави. 

Йдеться про щомісячну виплату у розмірі 2 000 або 3 000 грн на особу. 

Які переселенці отримуватимуть держдопомогу 



З 1 лютого право на допомогу на проживання матимуть ВПО, які: 

перемістилися з тимчасово окупованої території; 

перемістилися з територій, де ведуться бойові дії; 

мають зруйноване чи непридатне для проживання житло внаслідок 

пошкоджень та подали заявку на відшкодування втрат до 20 травня 2022 року 

через «Дію» або мають документальне підтвердження від органів місцевого 

самоврядування факту ушкодження чи знищення нерухомого майна; 

враховувалися як ВПО до 24 лютого 2022 року та отримували щомісячну 

адресну допомогу для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг. 

Інформація про території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово 

окуповані, знаходиться в Переліку, складеному Мінреінтеграції. Київ із 13 

січня 2023 року виключено з цього переліку. 

Починають впроваджувати електронні товарно-транспортні накладні 

З 1 лютого в Україні розпочнеться піврічне тестування електронних 

товарно-транспортних накладних, система повноцінно почне працювати з 1 

серпня. У Мінвідновленні вважають, що впровадження е-ТТН зробить ринок 

вантажних перевезень прозорішим і менш корумпованим. 

Як підприємцям у лютому потрібно сплачувати ЄСВ 

З 1 лютого діятимуть нові рахунки для сплати ЄСВ. Реквізити рахунків 

для сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування по Києву будуть розміщені на субсайті Головного управління 

ДПС у розділі «Рахунки для сплати платежів». 

Нагадаємо, ставка ЄСВ за себе для ФОП становить 4 422 грн за кожен 

квартал 2023 року, або 22% від мінімальної зарплати, що діє, щомісяця (1 474 

грн). 

Як учасники процесу отримуватимуть повідомлення від суду 

Судові повістки, повідомлення та виклики учасникам судового процесу 

тепер надходитимуть і на електронні месенджери. Якщо мобільний телефон 

не прив'язаний до месенджера, повістки, як і раніше, надходитимуть у формі 

SMS-повідомлень. Робиться це для економії коштів, тому що відправлення 

повістки за допомогою месенджера коштує втричі дешевше, ніж SMS. Наразі 

державне підприємство «Інформаційні судові системи» завершує розробку 

сервісу автоматичного відправлення на Viber. Впровадити сервіс планується 

не пізніше 10 лютого. 

Дані, що підтверджують відправлення та доставку повідомлень на Viber, 

надходитимуть і зберігатимуться в автоматизованій системі документообігу 

суду (із запобіганням їх видаленню або коригування). 
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 На Кіровоградщині за минулий тиждень допомогли понад 400 

переселенцям з Луганщини 

На Кіровоградщині за минулий тиждень допомогли понад 400 

переселенцям з Луганщини. 

Про це повідомила Луганська ОВА.  

У Координаційному центрі допомоги ВПО з Луганської області в 

Кіровоградській області на минулому тижні видано 414 продуктових наборів. 

Крім того, ВПО з Луганщини можуть там звернутися до лікаря, 

психолога, представників гуманітарних організацій. 

Адреса: м. Кропивницький, вул. Ч. Дарвіна 25, каб. 80. 

Раніше повідомлялось, що для того, щоб людям було простіше 

зорієнтуватися, як набути статусу внутрішньо переміщеної особи, в областях 

працюють гарячі лінії. Фахівці надають повний спектр консультацій щодо 

отримання довідки та всіх можливих для них соціальних гарантій від держави. 
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ponoviti 

Коли переселенці втрачають виплати та як їх поновити 

До громадської приймальні благодійної організації «Фонд милосердя та 

здоров’я» звернулася пані Олена (ім’я змінено), яка жила в Херсоні до 24 

лютого 2022 року, а в березні з донькою переїхала на Івано-Франківщину. Там 

вони зареєструвались як внутрішньо переміщені особи. 

У жовтні через сімейні обставини Олена з донькою поїхала до Польщі – 

навідати  матір Олени. За два тижні повернулися в Україну. Та на початку 

листопада виплати їм, як вимушеним переселенцям, не надійшли.  

Олена звернулася до підрозділу з питань соціального захисту, щоби 

з'ясувати причини затримки допомоги. Спеціаліст повідомив: їм надійшла 

інформація, що Олена та її дочка виїхали, тому ухвалили рішення про 

припинення виплат – як особам, які поїхали на постійне місце проживання за 

кордон.  

Справді, відповідно до статті 12 Закону України «Про забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб» дія довідки ВПО скасовується, якщо 

особа: 

подала заяву про відмову від довідки; 

повернулася до свого постійного місця проживання; 

виїхала жити за кордон. 
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Коли людину знімають з обліку ВПО, виплати припиняють. 

Але важливим аспектом у цьому випадку є саме факт виїзду на постійне 

місце проживання, а не короткочасна поїздка. Річ у тому, що державним 

органам самостійно важко встановити тривалість та причини закордонної 

поїздки.  

Юристи приймальні підготували скаргу з нормативним обґрунтуванням 

протиправних дій чиновників. Додали документи, які підтверджують 

нетривалість перебування за кордоном – закордонний паспорт та копії квитків. 

А також документи про хворобу матері Олени, яка перебуває в Польщі. 

Виплати пані Олені та її доньці поновили. 

Отримати безоплатну правову або юридичну консультацію фахівців 

громадської приймальні благодійної організації «Фонд милосердя та 

здоров’я» можна за телефонами: +38 (066) 790 90 21 (Телеграм, Viber, Signal, 

WhatsApp) щодня з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. 

Електронна адреса: FMZ_pravo@ukr.net  або чат-бот на сайті. 
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https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/pidtrimuvati-ta-rozumiti-psiholog-

rozpoviv-yak-dopomogti-adaptuvatis-pereselencyam-91463. 

Підтримувати та розуміти: психолог розповів, як допомогти 

адаптуватись переселенцям 

 Фактор соціалізації для внутрішньопереміщених осіб є дуже важливим. 

Як допомогти переселенцям у цьому - читайте у новині. З якими проблемами 

стикаються внутрішньопереміщені особи та як їм допомогти, розповів 

практикуючий психолог Юрій Хіць у програмі «На все свій лікар» на Радіо 10, 

пише Медіа агентство АСС. З якими проблемами найчастіше зверталися ВПО 

на початку повномасштабного вторгнення росії «Початкова хвиля звернень 

характеризувалась повною розгубленістю і нерозумінням того, що 

відбувається. Тоді дуже часто ми використовували техніку заземлення для 

того, щоб повернути людям усвідомлення того, де вони, що з ними 

відбувається, що вони мають надалі робити, ну і власне як їм надалі жити, тому 

що вони ніби знаходились в іншому світі – шоковому стані», - розповів 

психолог.  За його словами, з часом картина змінилась. Таких гострих реакцій 

у людей в більшості випадків вже немає, але ця невідомість все ж залишилась.   

Отримуйте новини в Telegram Юрій Хіць каже, що на початку вторгнення 

психологи говорили про так зване кризове консультування, бо люди 

перебували у стані стресу, шоку. «Стратегія поведінки із переселенцями у той 

період відрізняється від того, як ми зараз працюємо із ними. Бо якщо ти уже 

певний період часу – декілька місяців перебуваєш у шелтері – я вже знаю 

переселенців, які називають це місто рідним, своїм другим домом, то тоді  вже 

точно мова йде не про кризове консультування.  На початку вторгнення на 

місці реєстрації переселенців я бачив як люди плачуть, переживають, 

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/pidtrimuvati-ta-rozumiti-psiholog-rozpoviv-yak-dopomogti-adaptuvatis-pereselencyam-91463
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знаходяться у стані сильного стресу, які були дуже закриті або постійного 

конфліктували чи взагалі не йшли на контакт. Але якщо говорити про 

теперішню ситуацію, то вона змінилась: так само складно, але це вже інший 

етап», - зазначив психолог.  Довідково: Кризове консультування – це 

забезпечення підтримки та психологічної допомоги здоровим людям у 

складних, кризових життєвих ситуаціях. Про довіру переселенців до фахівців 

та сприйняття допомоги «В одному із шелтерів я провожу групу психологічної 

підтримки. Коли я проводив першу, то спостерігалась значно напружена 

ситуація, але з часом рівень довіри у тій групі підіймався. І вже через декілька 

місяців одна з дівчат сказала: «Я коли дізналась, що має бути ця зустріч, що є 

така можливість, я подумала – «Це що обов'язково? Ні, я не хочу, я вигадаю 

«відмазку», щоб не йти туди». Тобто вона точно ставилась до цих зустрічей з 

осторогою, відчуженістю. А зараз вона говорить з вдячністю про те, що ці 

зустрічі відбуваються і є можливість таких консультацій», - розповів фахівець. 

Медіа агентство АСС є в Instagram За його словами, фактор соціалізації для 

внутрішньопереміщених осіб є дуже важливим. Психолог каже, що загалом 

для них є два шляхи: або закритися й існувати відірваними від усіх окремим 

острівцем, від життя, або «іти в люди» - знайомитись, розуміти, що тут так 

само є люди, які можуть підтримати, допомогти, можна знайти собі роботу, 

одним словом – соціалізуватися на новому місці. Як варто та не варто 

підтримувати внутрішньопереміщених осіб Юрій Хіць наголошує, що немає 

якихось особливих рецептів допомоги переселенцям. Насамперед такі люди 

потребують підтримки та розуміння. «Дивні погляди на них або звертання 

«Хто ви такі?» і «Чого ви сюди приїхали?» не заспокоять і не допоможуть їм. 

Щоб допомогти можна просто поспілкуватися, дізнатися більше про саму 

особистість, її стан. Не завжди варто торкатися історії, яка трапилась із тією 

чи іншою людиною. Якщо він чи вона захоче, то розповість вам це самостійно, 

бо в деяких випадках, якщо некоректно та необережно запитувати, то можна 

сильно зачепити, «тригернути» людину і повернути її до неприємних і 

болючих спогадів», - зазначив фахівець.  Новини Медіа агентства АСС є у 

Viber Психолог зауважує, що варто просто бачити у внутрішньопереміщених 

особах таких самих людей, як і ми, які до того ж пережили важку та 

травматичну історію. «Фрази типу: «Я тебе розумію», «Нічого страшного», 

або «Не переживай» не варто вживати у розмовах із такими людьми, тому що, 

якщо ти не втратив житло, не був змушений кудись тікати, переїжджати, то ти 

не зможеш зрозуміти їх.Такі фрази знецінюють ту подію, яка відбувалась у 

житті людини, адже варто поважати суті переживання», - каже фахівець.  Юрій 

Хіць розповів, що мати власний простір на новому місці для 

внутрішньопереміщених осіб – це ще один важливий фактор соціалізації. І 

кожен з нас може шляхом створення такого особливого, комфортного та 

надійного власного простору допомогти людям: «Просто надайте їм 

можливість такого простору і це буде вже допомогою, адже головне про них 

пам'ятати». 

Як морально  підготуватися до, того, що кожен з нас може стати 

переселенцем «Неможливо бути готовим до такого. Можливо лише підвищити 



рівень толерування своєї свідомості, тобто сказати для себе: «Я не можу 

керувати всім, є щось таке, що не підвладне моїм діям», «Я не можу знати, що 

буде зі мною». Це звучить, як мантра, але такі усвідомлення дають нам більше 

сили», - резюмував Юрій Хіць.  

 

*** 

 

31.01.2023 

Dzvin.media 

https://dzvin.media/news/uryad-vdoskonalyv-programu-vyplaty-

kompensacziyi-robotodavczyam-za-praczevlashtuvannya-vpo/ 

Уряд вдосконалив програму виплати компенсації роботодавцям за 

працевлаштування ВПО 

Вдосконалено програму виплати компенсації роботодавцям за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було 

прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 24 січня 2022 року. 

Інформує сайт Черкаської ОВА. «Загалом ми маємо сім мільйонів внутрішньо 

переміщених осіб, для яких питання пошуку нового робочого місця є 

надзвичайно актуальним. Тому програма стимулювання працевлаштування 

ВПО для Уряду залишається однією з пріоритетних в 2023 році. І цього року 

ми збільшили в 1,5 раза фінансування програм сприяння працевлаштування 

внутрішніх переселенців», – пояснила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр 

економіки України Юлія Свириденко. 

Зокрема, згідно з внесеними змінами, роботодавець отримує: 

компенсацію витрат на оплату праці (але не вище двох розмірів 

мінімальної заробітної плати, установленої законом) за працевлаштування 

зареєстрованих безробітних з числа ВПО на умовах строкових трудових 

договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови 

збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує 

тривалість виплати у два рази; 

компенсацію витрат роботодавця на перепідготовку та підвищення 

кваліфікації осіб з числа безробітних ВПО, яких працевлаштовано строком не 

менше ніж на 12 календарних місяців. Розмір компенсації визначається 

Кабінетом Міністрів України в межах вартості навчання з перепідготовки та 

підвищення кваліфікації. 

Також встановлюється, що у разі звільнення працівника, за якого 

виплачувалася компенсація, до закінчення встановленого строку збереження 

гарантій зайнятості у разі звільнення працівника за власним бажанням, за 

угодою сторін, або за ініціативи роботодавця, сума виплачених коштів 

повертається у повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття або 

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю залежно від джерела 

фінансування компенсації. 

Єдине виключення з цього – коли на його робоче місце роботодавцем 

працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням 



територіального центру зайнятості до закінчення встановленого строку 

збереження гарантій зайнятості. 

У разі якщо на місце звільненого працівника працевлаштовано 

зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб, виплата 

компенсації продовжується до закінчення встановленого строку збереження 

гарантій зайнятості. 

 

*** 

 

31.01.2023 

Голос-інфо 

https://www.golosinfo.com.ua/na-prykarpatti-mizhnarodni-blagodijni-

organizacziyi-realizovuyut-proyekty-pidtrymky-vpo/ 

На Прикарпатті міжнародні благодійні організації реалізовують 

проєкти підтримки ВПО 

Сьогодні під керівництвом заступниці голови обласної державної 

адміністрації Людмила Сірко відбулася координаційна зустріч із 

міжнародними благодійними організаціями. Участь у ній взяли представники 

структурних підрозділів ОВА. 

Пише Голос-Інфо з посиланням на Івано-Франківську обласну державну 

адміністрацію 

Розпочинаючи нараду, Людмила Сірко розповіла про налагоджену 

співпрацю щодо надання необхіднішої гуманітарної допомоги ВПО та 

подякувала представникам благодійних кластерів за підтримку. 

“Важливо й надалі разом впроваджувати спільні проєкти щодо 

підтримки переселенців. Задля цього необхідно визначати їх потреби, 

узгоджувати плани роботи та залучати для цього необхідні фінансові ресурси. 

Одним із найважливіших завдань для нашої області – забезпечення 

внутрішньо переміщених людей житлом. Для цього ми співпрацюємо із 

міжнародними донорами, разом реалізуємо проєкти щодо ремонту 

гуртожитків, закладів соціальної сфери, облаштовуємо шелтери. У цих 

приміщеннях проводяться ремонтні роботи, їх забезпечують необхідним 

обладнанням та речами. В області облаштовано 87 шелтерів, де проживають 

майже три тисячі переселенців», – розповіла Людмила Сірко. 

Під час робочої наради обговорювали питання надання соціальної 

допомоги особам з інвалідністю, дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, підтримку тих соціальних та медичних закладів, де 

вони перебувають, зокрема, забезпечення цих установ генераторами, 

електричними обігрівачами, надання паліативної, хоспісної допомоги 

потребуючим прикарпатцям та переселенцям. 

Йшлося й про розробку спільної стратегії підтримки ВПО на 

Прикарпатті міжнародними організаціями, реалізацію нових проєктів у цьому 

напрямку громадськими організаціями. 

“Співпрацюючи із міжнародними благодійниками, громадським 

організаціями, органами місцевого самоврядування, ми робимо усе, щоби 



Прикарпаття було гостинним прихистком для переселенців “, – наголосила 

Людмила Сірко. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Донбас 24 

https://donbas24.news/news/terapiya-ta-kulinariya-u-lvovi-provodyat-

bezkostovni-maister-klasi-dlya-pereselenok 

Терапія та кулінарія — у Львові проводять безкоштовні майстер-

класи для переселенок 

Щотижня жінки разом готують, діляться історіями і знаходять нових 

друзів 

Здебільшого переселенцям потрібна не лише гуманітарна, а й 

психологічна допомога. Прийняти свій травматичний досвід та подолати стрес 

можна у дружньому колі людей, які тебе розуміють. Тож, у Львові для жінок 

з числа ВПО вирішили організувати кулінарну терапію — переселенок 

запрошують на безкоштовні майстер-класи з приготування їжі. 

Наразі, як розповідає «Суспільне Новини», триває вже третій сезон 

воркшопів. Учасниці щотижня разом готують, розмовляють та куштують 

приготовлене. Кулінарно-терапевтичний проєкт реалізує єврейська месіанська 

спільнота. В ньому взяло участь вже понад 100 жінок. 

12 зустрічей для жінок 

Загалом спільнота організує не лише кулінарну, а й психологічну 

терапію, а також терапію мистецтвом. Та найбільшою популярністю 

користуються майстер-класи з приготування їжі. 

«Кулінарія — зовсім не головне на цій кухні. Сюди люди приходять 

заради атмосфери. Переселенки знаходять розраду, а місцевим такі зустрічі 

дають можливість глибше зрозуміти те, що пережили інші», — розповідає 

співорганізаторка проєкту Тетяна Фещук. 

Нові рецепти та нові друзі 

Цього сезону рецепти для жінок обирає Марина Барабаш із Мелітополя. 

Разом переселенки вже пекли еклери та апельсиновий пиріг, а також робили 

мармелад. 

«Атмосфера у нашому дівочому колі дуже доброзичлива. Ми 

спілкуємося, ділимося своїми переживаннями. Завжди підбираю легкі та 

смачні рецепти, щоб інгредієнти були доступними, а приготувати їх можна 

було на будь-якій кухні», — говорить Марина. 

Переселенка з Бахмута Ірина вже пройшла два сезони кулінарних 

воркшопів і тепер бере участь у третьому. До Львова вона переїхала у квітні 

минулого року, і саме завдяки такій терапії знайшла друзів. 

«Я для себе тут знайшла другу родину», — говорить жителька 

Донеччини. 

 

  



*** 

 

01.02.2023 

Миколаївська правда 

https://www.nikpravda.com.ua/danska-rada-u-spravah-bizhentsiv-

vidkryvaye-svij-ofis-u-mykolayevi/ 

Данська рада у справах біженців відкриває свій офіс у Миколаєві 

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що зустрівся з 

керівником зазначеної організації Шарлоттою Сленте та обговорював це 

питання. 

Данська рада у справах біженців є нашим добрим другом. Вона надала 

місту дуже багато допомоги для ліквідації наслідків російських обстрілів. Це і 

ОСБ-плити для пошкоджених будинків, і труби для ремонту водопровідних 

мереж, і станції очистки та насоси для точок видачі питної води. 

Зважаючи на те, що Данія взяла шефство над відновленням Миколаєва і 

ми постійно зміцнюємо нашу співпрацю, Данська рада у справах біженців 

відкриває свій офіс у нашому місті. До речі, в них є вакансії – трішки пізніше 

опублікую про це інформацію. 

Для нас важливо, що команда DRC працює безпосередньо в Миколаєві і 

має можливість, з одного боку, напряму ознайомитись із потребами громади, 

а з іншого – пересвідчитись у тому, куди і на що їхня допомога спрямовується, 

– зазначив Олександр Сєнкевич. 

Міський голова подякував Шарлотті Сленте за допомогу у цей 

непростий час. 

У свою чергу, наша гостя повідомила, що очолювана нею організація 

має великі плани щодо Миколаєва. Йдеться про відновлення житлових 

будинків і створення умов для повернення тих, кому довелось покинути місто. 

Також планується проводити гуманітарне розмінування територій навколо 

Миколаєва. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Наш день 

https://nday.te.ua/de-na-ternopilschyni-konsultuyut-schodo-otrymannya-

dovidky-vpo/ 

Де на Тернопільщині консультують щодо отримання довідки ВПО 

Для того, щоб людям було простіше зорієнтуватися, як набути статусу 

внутрішньо переміщеної особи, в областях працюють гарячі лінії. Про це 

повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА. 

“Фахівці надають повний спектр консультацій щодо отримання довідки 

та всіх можливих для них соціальних гарантій від держави”, – розповіли в 

ОВА. 

У Тернопільській області отримати консультацію можна за номером 

(0352) 52-06-60. 



З 1 лютого 2023 року під час виплат внутрішньо переміщеним особам 

діятиме перелік територіальних громад, сформований за новим принципом, 

повідомляє BBC NEWS Україна. 

При призначені виплат йтиметься про території: 

можливих бойових дій; 

активних бойових дій; 

окуповані Росією, на яких не визначена дата завершення боїв або 

тимчасової окупації. 

До оновленого переліку, що його складає уряд, увійшли території: 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, 

Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, 

Чернігівської областей. 

Щомісячна державна допомога на проживання ВПО складає 2000 грн 

для дорослого та 3000 для дітей та людей з інвалідністю. 

За даними міністерства соціальної політики, із 4,9 млн офіційно 

зареєстрованих ВПО понад 3,5 млн стали такими після 24 лютого 2022 року. 

1,8 млн із них отримали від держави допомогу на проживання. На це із 

бюджету 2022 року витратили 57 млрд грн. 

Тим часом агенція ООН у справах біженців знову відкрила реєстрацію 

на отримання допомоги ВПО. Українці можуть розраховувати на 2 200 грн на 

кожного члена сім’ї, допомога виплачуватиметься протягом трьох місяців. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Місто над Бугом 

http://mistonadbugom.com.ua/article/vinnickiy-teatr-imeni-mikoli-

sadovskogo-provodit-ekskursiji-dlya-ditey-vpo 

Вінницький театр імені Миколи Садовського проводить екскурсії для 

дітей ВПО 

А для найменшних глядачів перед виставами організовують 

інтерактиви. 

За словами керівниці літературно-драматургічної частини театру 

Світлани Фіцайло, у репертуарі залишили усі вистави для дітей, аби у юних 

любителів театрального мистецтва була можливість відволіктися від важкої 

реальності та на деякий час поринути у справжню казку. 

"Ми зробили калейдоскоп з вистав, тому що на нову виставу, ви 

розумієте, не вистачило ні часу, ні коштів. І діти ходили з радістю. Тішить те, 

що були татусі, матусі, бабусі - і вони всі були з дітками. Андрій Богданов і 

Артур Костянтинов придумали такий хід: вони перед кожною казкою 

граються з дітьми. Танцюють, знімають, потім викладають. Також дітки 

вимушених переселенців приходять до мене на екскурсії, я їм розповідаю про 

театр, і вони так уважно слухають, ставлять питання. І це дуже приємно". 

Також, у театрі приготували три прем’єри, які глядачі зможуть побачити 

вже незабаром. Серед них робота харківського режисера Олександра Ковшуна 



"За дверима". Режисер переїхав до Вінниці після повномасштабного 

вторгнення і на знак вдячності Вінницькому театру, вінницькому глядачу і 

Вінниці, яка на цей час стала для нього другим домом, вирішив поставити 

виставу за  п’єсою "На вулиці, перед дверима" Вольфганга Борхерта. 

Це історія про непросту долю солдата, про біль цілого покоління, про 

післявоєнні рефлексії та про вартість людського життя. У виставі гратимуть 

виключно вінницькі актори, і після прем’єри вона залишиться у репертуарі 

театру ім. Садовського. За словами Світлани Фіцайло, п’єса є дуже 

популярною в усьому світі, хоча і непроста для сприйняття. "Коли до Вінниці 

приїхали представники Харківського театру, їх одразу було п'ятнадцятеро. 

Зараз уже хтось повернувся до Харкова, і оце така невеличка група 

залишилась. І пан Олександр теж закохався в наш театр. І він вирішив 

запропонувати нам виставу - на мій погляд дуже непросту. Це "За дверима". 

До речі, сам автор колись написав, що це п'єса, яку не захоче ставити будь-

який театр і не захочуть дивитися глядачі, тому що вона моторошна. Сам автор 

прожив лише 26 років - дуже мало, але він увійшов в історію драматургії, в 

театральне мистецтво". 

Також вінницький театр планує гастролі до сусіднього Хмельницького, 

де 15 лютого представлятиме на розсуд тамтешньої публіки виставу "Ніч 

Святого Валентина" та виставу для дітей "Квітка з чарівної рукавички". В свою 

чергу, гастролери з Хмельницького привезуть до Вінниці "Крижане серце" для 

діток і "Кайдашів" для дорослих.  

 

*** 

 

01.02.2023 

Місто 

https://lcity.dp.ua/125240-na-dnipropetrovshhini-pracjujut-ponad-piv-

tisjachi-likariv-pereselenciv/ 

На Дніпропетровщині працюють понад пів тисячі лікарів-

переселенців 

На Дніпропетровщині знайшли роботу 537 лікарів та медичних 

працівників з числа переселенців. 

За даними Міністерства охорони здоров’я цей показник є одним з 

найбільш високих по Україні. Дніпропетровщина є лідером з 

працевлаштування медичних сестер та інших фахівців у сфері охорони 

здоров’я. Всього зареєстровано у Дніпропетровській області – 324 спеціалісти, 

у Полтавській – 166, Харківській та Запорізькій областях – 141 особа. 

За кількістю працевлаштованих лікарів наша область займає 2 місце 

після Львівщини. У Дніпропетровській області зареєстровано 213 фахівців. 

Державою розроблений механізм працевлаштування медиків-

переселенців у інших регіонах. 

Збирається загальна інформація щодо кадрових потреб у закладах 

охорони здоров’я. 



Також є інформація стосовно кількості кількості внутрішньо 

переміщених працівників сфери охорони здоров’я. Дані розподіляються також 

за професійними групами медиків-переселенців (професіонали, фахівці, 

технічні працівники). 

Потрібну вакансію можна за посиланням на порталі вакансій медичних 

працівників. 

 

*** 

 

01.02.2023 

Моя Київщина 

https://mykyivregion.com.ua/news/norvezka-rada-u-spravax-bizenciv-

vidnovlyuvatime-zitlo-v-makarivskii-otg 

Норвезька рада у справах біженців відновлюватиме житло в 

Макарівській ОТГ 

Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) почне проєкт з 

відновлення житла у Макарівській громаді 

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з 

покликанням на допис Вадим Токаря. 

Організація сфокусується на ремонтах житла, яке зазнало ушкоджень 

легкого та середнього ступеня. 

Представники NRS вже зустрілися зі старостами старостинських 

округів, населені пункти яких постраждали внаслідок збройної агресії рф та 

домовились про подальші кроки співпраці з реалізації цього проєкту в таких 

населених пунктах. 

Нагадаємо, що мешканців Макарівської громади попереджають про 

навчання підрозділів сил оборони в лютому. 

 

*** 

 

02.02.2023 

Новини Полтавщини 

https://np.pl.ua/2023/02/u-medzakladakh-poltavy-pratsevlashtuvalysia-

ponad-50-pereselentsiv/ 

У медзакладах Полтави працевлаштувалися понад 50 переселенців 

У медзакладах Полтави працевлаштувалися 53 внутрішньо переміщені 

особи. 

Про це повідомив голова Полтавської громади Олександр Мамай.“Так, 

зокрема, у медичних закладах міста працевлаштовано 53 людини. Із них 23 

лікарі, 25 медичних сестер. На посаді молодшого медичного персоналу 

працює 1 особа, технічних працівників 4. Це професіонали з досвідом роботи. 

Спасибі вам за вашу працю, наполегливість та порятунок людей”, – розповів 

Олександр Мамай. 

Також додав, що наразі понад 60 тисяч людей зареєстровані та 

проживають у Полтавській громаді. 



 

*** 

 

03.02.2023 

Кривий Ріг LIFE 

https://krlife.com.ua/news/do-kryvogo-rogu-prodovzhuyut-prybuvaty-

bizhenczi/ 

До Кривого Рогу продовжують прибувати біженці 

Сотні людей намагаються дістатися до Кривого Рогу з тих територій, 

котрі знаходяться під ворожим обстрілом, і тут відчути спокій та затишок. 

Кривий Ріг продовжує приймати вимушених переселенців, у тому числі 

з сіл, що постійно обстрілюють окупанти на правому березі Дніпра 

Херсонської області. Тільки протягом тижня прибуло понад 200 людей – 

мешканці з Казацького, Бериславу, Новобериславу, Веселого та інших 

населених пунктів Херсонщини. 

Наразі в нашому місті знаходиться вже понад 75 000 вимушених 

переселенців. 

 

*** 

 

03.02.2023 

Інтерфакс-Україна 

https://interfax.com.ua/news/general/888791.html 

У школах у ЄС майже 750 тис. українських дітей-біженців, знайшли 

роботу понад 600 тис. дорослих 

Країнам-членам Європейського Союзу вдалося набрати до своїх шкіл 

майже 750 тис. українських дітей, часто за допомогою онлайн-освіти або з 

українськими вчителями у класах, повідомила єврокомісар із внутрішніх справ 

Ільва Йогансон (Ylva Johansson) під час спільного засідання уряду України та 

Єврокомісії у Києві у четвер. 

"У нас уже працює понад 600 тис. дорослих. Ми, звичайно, 

сподіваємося, що вони зможуть повернутися додому незабаром… але, якщо це 

необхідно, ми готові і продовжуватимемо вирішувати всі ці практичні 

питання", – наголосила єврокомісар, зазначивши, що загалом у країнах ЄС 

понад 4 млн українських біженців. 

Одним із таких питань вона назвала житлове. "Можна зрозуміти тих, у 

кого в квартирі разом із ними вже майже рік живе сім'я. Це тривалий час. Тож 

тепер нам дійсно потрібно шукати більш стійкі рішення", – зазначила 

Йогансон.Єврокомісар з питань праці та соціальних прав Ніколас Шміт 

(Nicolas Schmit) також підтвердив оцінку кількості працюючих українських 

біженців - понад 600 тис., переважно жінки, хоча уточнив, що цифри спірні. 

"У деяких країнах Європи частка працевлаштованих українських 

біженців працездатного віку складає вже 40%. І багато українських громадян, 

які зараз працюють в ЄС, насправді допомагають заповнити нестачу робочої 

сили", - зазначив єврокомісар. 



За його словами, понад 350 тис. осіб наразі зареєстровано у державних 

агентствах з працевлаштування та активно шукають роботу. 

Шміт зазначив, що важливо надати їм доступ до професійної освіти, 

підвищення кваліфікації, мовних курсів. 

У свою чергу, перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія 

Свириденко зазначила, що Україна дуже цінує зусилля ЄС і країн-членів, які 

відкрили свої будинки для 4,6 млн українців. Пославшись на дані ООН, вона 

уточнила, що 87% – це жінки з дітьми, і 90% з них бажають повернутись 

додому, тому Україна називає їх не мігрантами, а тимчасово переміщеними за 

кордон. Перший віцепрем'єр додала, що 70% українців, які виїхали, мають 

вищу освіту і до того, як вони перетнули кордон ЄС, 65% із них працювали. 

Свириденко зазначила, що середній рівень зайнятості становить 28%: 

найвищий – у Польщі, тоді як у Німеччині він нижчий за 10%. 

Водночас вона також навела оцінки Європейського центрального банку, 

згідно з якими частка працевлаштованих українців у країнах ЄС склала 

приблизно 55%. "Оскільки приймаючі країни справді мали структурну нестачу 

робочої сили, українці дуже легко адаптувалися до ринку праці та стали 

рушійною силою для розвитку вашої економіки", – констатувала Свириденко. 

Водночас вона наголосила, що навіть якщо українці добре інтегруються 

на ринок праці, тиск на соціальну інфраструктуру ЄС є значним. 

"Ми, як уряд, вважаємо, що нашим головним завданням і великим 

викликом сьогодні є створення всіх необхідних умов для того, щоб українці 

повернулися в Україну. Власне тому ми наполягаємо на ранньому 

відновленні", - наголосила перший віцепрем'єр. 

Вона закликала до окремого спільного проєкту знайти шлях та 

запропонувати план заходів, щоб українці повернулися додому. 

 

*** 

 

03.02.2023 

Інтерфакс-Україна 

https://interfax.com.ua/news/general/888790.html 

Євросоюз продовжить приймати українських біженців, скільки це 

буде необхідно – єврокомісар Йогансон 

Євросоюзу вдалося впоратися з рекордною після Другої Світової війни 

міграційною кризою, спричиненою вторгненням Росії в Україну, і Європа 

готова й надалі приймати українських біженців, якщо це буде необхідно, 

заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йогансон під час спільного 

засідання уряду України та Єврокомісії у Києві у четвер. 

"Звичайно ж, є багато проблем, які нам ще належить вирішити, але, я 

думаю, що це теж історія успіху. Це одна з тих речей, які Путін справді 

недооцінив: ми впоралися з усіма українськими біженцями та Європейський 

Союз не боїться кризи з біженцями. І ми продовжимо робити це, скільки буде 

потрібно", – наголосила єврокомісар. 



Вона нагадала, що ЄС вперше активував Тимчасову директиву про 

захист, оскільки за такого потоку біженців був необхідний негайний захист, і 

було неможливо обробляти індивідуальні заявки за стандартною процедурою. 

Йогансон також зазначила, що з огляду на велику кількість жінок і дітей 

від самого початку вживалися усі заходи проти торгівлі людьми, було 

створено спеціальну оперативну групу Європолу, внаслідок чого кількість 

фактів такої торгівлі справді невелика, і ці зусилля будуть продовжені, 

оскільки вразливість ще залишається. 

Серед інших особливих завдань вона назвала 30 тис. 

несупроводжуваних неповнолітніх, 5 тис. дітей із дитячих будинків. 

Єврокомісар уточнила, що зараз понад 4 млн українців перебувають у 

Євросоюзі, і з квітня 2022 року ситуація досить стабільна: хтось повертається 

в Україну, хтось прибуває в Європу. 

"Цієї осені ми почали з планування на випадок непередбачених 

обставин, тому що думали, що, ймовірно, якщо Путін почне бомбити енерго-, 

водопостачання, людям доведеться бігти. Тому ми були готові. Але це не 

матеріалізувалося ще", - зазначила Йогансон. 

Вона ще раз наголосила, що якщо буде потрібно, то Євросоюз готовий 

прийняти більше українців. "Ми показали Путіну, що ми не панікуємо", – 

констатувала єврокомісар. 

 

*** 

 

03.02.2023  

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/kilkist-ukrayinskix-bizenciv-shho-pribuli-do-

estoniyi-nablizajetsya-do-67-tisyac-3584 

Кількість українських біженців, що прибули до Естонії, 

наближається до 67 тисяч 

Українські біженці продовжують приїжджати до Естонії. 

З кінця лютого 2022 року Естонія прийняла вже понад 66 800 

українських військових біженців. 

У четвер, 12 січня, до Естонії прибули ще 92 військові біженці з України, 

у тому числі 5 дітей, свідчать дані місцевого Департаменту поліції та 

прикордонної охорони. 

З біженців, що прибули напередодні, для 46 осіб Естонія є транзитним 

пунктом, тобто вони бажають продовжити шлях до іншої країни. Ще 46 людей 

побажали залишитися в Естонії. 

Усього з кінця лютого 2022 року в Естонії залишилося 66 808 біженців з 

України. 

 

  



*** 

 

 03.02.2023  

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/economics/vse-pro-opodatuvannya-ukrayinciv-u-

nimeccini-3582 

Все про оподаткування українців у Німеччині 

Гостем випуску став сертифікований податковий консультант та 

аудитор у Німеччині Дмитро Сонкін. 

Дружина посла України у ФРН зробила програму про оподаткування 

українців у Німеччині. Гостем випуску став сертифікований податковий 

консультант та аудитор у Німеччині Дмитро Сонкін. Автор програми 

зустрілася із ним напередодні у Берліні. Розмова точилася навколо актуальних 

питань для тих українців, які отримали тимчасовий захист в Німеччині. 

У випуску співбесідники розглядають серед інших питання 

відповідальності та наслідків для українців у разі недекларування доходів та 

несплати податків у Німеччині. А також, чи інформують німецькі податкові 

органи податкові органи України про доходи українців. 

У програмі обговорюють і конкретні ситуації щодо оподаткування 

громадян та власників ФОП. 

 

*** 

 

03.02.2023 

UA|TV 

https://uatv.ua/uk/ukrayinski-bizhentsi-v-krayinah-yes-de-pryjnyaly-

najbilshe-i-yak-dopomagayut/ 

Українські біженці в країнах ЄС: де прийняли найбільше і як 

допомагають 

Польща, Німеччина, Чехія — країни-лідери за кількістю прийнятих за 11 

місяців українських біженців. На офіційному сайті Євросоюзу заявили, що ЄС 

готовий і далі надавати підтримку державам-членам, які приймають на своїй 

території українців, інформує FREEДОМ. 

Польща розмістила понад 1,5 млн осіб. І від початку лютого, українці, 

які проживають у цій країні, зможуть стати учасниками програми “500 плюс”. 

Це виплати 500 злотих на місяць за кожну неповнолітню дитину. 

“На кожну дитину віком до 18 років можна отримати 500 злотих. 

Допомога з догляду за дитиною призначається незалежно від отриманого 

доходу”, — повідомляє польське видання Dzyennik Bałtycki. 

Менш ніж за рік Німеччина прийняла понад 1 млн українських біженців. 

Майже кожен п’ятий із них уже знайшов роботу. З кожним місяцем 

працевлаштованих українських біженців стає дедалі більше.   

За даними Федерального відомства у справах міграції та біженців, 

більшість українців, які приїхали до Німеччини, а це близько 80%, — жінки, 

половина з них — з неповнолітніми дітьми. 



“Один із найдивовижніших висновків нашого дослідження полягає в 

тому, що тільки 9% українських біженців живуть у так званих гуртожитках. 

74% живуть у приватному житлі. Серед них добра чверть мешкає у членів 

сім’ї, друзів чи знайомих. А 60% живуть у власній квартирі”, — каже 

директорка Федерального інституту демографічних досліджень Каріна Шпіс. 

На початку 2022 року ЄС виділив близько 17 млрд євро компенсацій після 

пандемії коронавірусу країнам Євросоюзу на згуртування і відновлення. Ці 

гроші з початком повномасштабної війни Росії проти України, країни-члени 

Євросоюзу можуть перерозподіляти для надання українським біженцям 

житла, освіти, охорони здоров’я та догляду за дітьми. 

“Це охоплює близько 7 млрд євро невитрачених коштів на політику 

згуртування в період із 2014 до 2020 року і близько 10 млрд євро коштів, 

призначених для постпандемійного відновлення в межах Програми допомоги 

у відновленні згуртованості та територій Європи”, — ідеться в повідомленні 

на сайті Європейської Ради.   

Наразі в Європі проживає близько 8 млн біженців з України. Загалом від 

початку повномасштабного вторгнення Росії до країн ЄС виїхали понад 17 млн 

українців. 9 млн із них уже, попри масштабні ракетні атаки з боку Російської 

Федерації, повернулися додому. 

Раніше литовський політолог Вітіс Юрконіс сказав, що економічні та 

людські відносини, які виникли у зв’язку з прибуттям до країн Європейського 

Союзу українців, які тікають від війни, взаємовигідні та матимуть 

довгостроковий ефект. 
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Інформаційний потік 

https://www.infopotik.com.ua/u-rivnomu-vpo-bezkoshtovno-otrymuyut-

poslugy-yurysta-psyhologa-ta-simejnogo-likarya/ 

У Рівному ВПО безкоштовно отримують послуги юриста, психолога 

та сімейного лікаря 

Сергій, рятуючись від ворожих ракет, покинув рідну домівку понад 

півроку тому. Свій прихисток він знайшов на Рівненщині й нині мешкає у 

шелтері, передають Новини по-рівненськи. 

“Я ніби пристосувався до нових умов, але зовсім не бачу майбутнього“, 

– розповідає Сергій. 

Як зізнається чоловік погіршує його стан й те, що вже кілька років 

поспіль він ін’єкційно споживає наркотики. 

“Відчуваю себе ніби в якійсь пастці. Дах над головою є, їсти є, волонтери 

допомагають, зараз шукаю роботу, але все це мене не радує. Тільки дратуюся 

постійно“, – каже Сергій. 

Про нагоду отримати допомогу психолога переселенець дізнався від 

соціальних працівників Рівненського обласного благодійного фонду “Наше 

Майбутнє” під час їхнього візиту до шелтеру. 



Як розповіли у фонді в рамках проекту “Інтегрована гуманітарна 

відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення”, який реалізує на 

Рівненщині та Волині РОБФ “Наше Майбутнє”, клієнти фонду та ВПО мають 

можливість отримати безкоштовну консультацію психолога, юриста та 

сімейного лікаря. 

“Від початку другої хвилі проекту клієнти фонду та ВПО отримали 110 

психологічних та 143 юридичних консультації. Також 102 прийоми було 

здійснено сімейним лікарем”, – розповіла Новинам по-рівненськи 

координатор роботи проєкту у Рівненській області, Олена Дітлашок. В Україні 

проєкт «Інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного 

відновлення» реалізується МБФ «Альянс громадського здоров’я» за 

фінансової підтримки Disasters Emergency Committee (Комітет з надзвичайних 

ситуацій, Великобританія) та за технічної підтримки Благодійної організації 

Christian Aid. 

Мета проекту – підтримка спільнот, спрямована на забезпечення 

нагальних гуманітарних, соціальних та медичних потреб й гідного життя у 

кризових умовах. 

Учора в Рівному в квартирі знайшли мертве тіло чоловіка 

У Сарненському районі поліцейські встановлюють обставини ДТП за 

участю мотоцикліста 

На Рівненщині закриють пологові, де народжується мало дітей 
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Lviv.Media 

https://lviv.media/lvivshchyna/64587-kozickij-pro-golovne-na-lvivshini-za-

dobu-novij-shpital-dlya-vpo-ta-vr-trenazher-dlya-ppo/ 

Козицький про головне на Львівщині за добу: новий шпиталь для ВПО 

та VR-тренажер для ППО 

Водночас у Мостиській громаді формують пожежно-рятувальні 

підрозділи 

Загроз ракетних ударів у Львівській області 2 лютого не було. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

За його словами, двома евакуаційними потягами на Львівщину прибули 

ще 98 вимушених переселенців. До Перемишля з області чотирма потягами 

вирушили 880 осіб. 

Також Львівський IT Кластер передав VR-тренажер для ПвК «Захід», 

який дає навички збиття ракет. Окрім того, забезпечили сили ППО партією 

планшетів, комп’ютерів, моніторів, телевізорів. Це зробили в межах проєкту 

«SKY», який втілює Львівський IT Кластер спільно з Львівською ОВА та 

Повітряним командуванням «Захід». 

Також, щоб покращити роботу структурних підрозділів, Львівська ОВА 

запустила опитування серед жителів області. 



Разом з тим неподалік Дрогобича благодійний фонд «Карітас СДЄ 

УГКЦ» облаштовує шпиталь для вразливих категорій ВПО. На першому 

поверсі уже надають медичну та соціальну опіку 15 важкохворим та 

пораненим особам. На другому поверсі невдовзі розмістять хворих середнього 

ступеня тяжкості. Третій поверх буде для тих, хто може себе обслуговувати. 

Хірурги ж Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру 

вперше застосували мініінвазивний метод «магічної струни» для 16-річного 

пацієнта зі складним типом деформації грудної клітки. 

Водночас у Мостиській громаді формують пожежно-рятувальні 

підрозділи для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони. 

Спорядження для добровольців — куртки, штани, взуття, рукавиці, каски, а 

також пожежні рукави днями передали від фірми Landkreis Stade з Німеччини. 

Вдячність Мостиській міській раді за активну роботу над створенням у 

громаді підрозділів добровільної пожежної охорони.Між тим 100 дітей з 

Бориславської громади від 28 січня перебувають на двотижневому зимовому 

відпочинку у Гданську (Польща). Переважно це діти воїнів із сімей пільгових 

категорій. Провести відпочинок для дітей запропонувало керівництво міста-

партнера Борислава — Старогарда-Гданського. Організували мандрівку в 

межах проєкту ECARO/PCA20 225 620, який фінансує ЮНІСЕФ. 

Нагадаємо, кардіохірурги лікарні святого Миколая врятували дитину з 

критичним аортальним стенозом, виконавши операцію Росс-Конно. Це одне із 

найскладніших втручань на серці у немовлят. Таких операцій у Львові ще не 

виконували. 

 

Міжнародні та вітчизняні недержавні 
организації 
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Сумська обласна державна адмністрація 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/30630-mizhnarodna-orhanizatsiya-z-

mihratsiyi-spryamuvala-do-sumshchyny-mayzhe-500-boyleriv.html 

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇ СПРЯМУВАЛА ДО 

СУМЩИНИ МАЙЖЕ 500 БОЙЛЕРІВ 

Про це повідомив заступник голови Сумської обласної військової 

адміністрації Олег КОВАЛЬ 

За його словами, міжнародні донори продовжують надавати допомогу 

Сумщині. В обласний гуманітарний штаб нещодавно надійшли 300 бойлерів 

на 100 літрів і 173 бойлери на 50 літрів. 

«Дякуємо Міжнародній організації з міграції за таку вагому підтримку 

нашої області. Бойлери найближчим часом будуть розподілені в медичні та 

соціальні заклади Сумщини», – пояснив він. 
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Черкаська міська рада 

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=22332&s=1&s1=17 

Асоціація «Тріангль Женерасьон юманітер» надаватиме підтримку 

внутрішнім переселенцям у Черкасах 

Різнопланову підтримку внутрішньо переміщеним особам, які переїхали 

до Черкас, надаватиме Асоціація «Тріангль Женерасьон юманітер». 

Меморандум про співробітництво з цією французькою гуманітарною 

організацією підписав від імені міської ради міський голова Анатолій 

Бондаренко. 

Участь у заході також взяли перший заступник міського голови Сергій 

Тищенко, директор департаменту соціальної політики Євгеній Данченко і 

департаменту економіки і розвитку і Ірина Удод. 

«У нашому місті нині перебуває більше 30 тисяч офіційно 

зареєстрованих переселенців. Це люди, які втекли до Черкас від російської 

агресії. У Черкасах внутрішньо переміщені особи можуть отримати різну 

допомогу: і з житлом, і з продуктами харчування і засобами гігієни, і з 

релокацією бізнесу. Переселенцям надають соціальну та психологічну 

підтримку. У цьому нам допомагають різні донори та організації, у тому числі 

і міжнародні. Ми вдячні кожному, хто долучається до допомоги знедоленим 

українцям», - зазначає міський голова Анатолій Бондаренко. 

«Черкаси стали другою домівкою для багатьох людей, яких війна 

занурила у безодню горя і забрала у них абсолютно все. Вони потребують 

турботи і підтримки. Ми дякуємо нашим партнерам, які допомагають 

Черкаській міській раді піклуватися про внутрішньо переміщених осіб у 

нашому місті. Вважаю, що підписання меморандуму про співпрацю із 

«Тріангль Женерасьон юманітер» - це важливий крок для покращення рівня 

життя та адаптації ВПО у Черкасах», - зауважує заступниця міського голови 

Марина Гаркава.   

Регіональний координатор «Тріангль Женерасьон юманітер» Квентін 

Дютей повідомив, що їхня організація планує опікуватися як тими 

переселенцями, які мешкають у шелтері для ВПО, так і тими, хто живе в 

індивідуальних господарствах. 

«Асоціація «Тріангль Женерасьон юманітер» була створена у 1994 році 

для допомоги страждаючим верствам населення, які опинилися у 

неприйнятній ситуації. В Україні ми працюємо із 2015 року. Маємо офіси у 

Львові, Дніпрі, Вінниці та Черкасах. Надаємо допомогу людям, постраждалим 

від війни. Основними напрямками нашої діяльності є психосоціальна 

підтримка, правова допомога і кейс-менеджмент (допомога людям у важких 

життєвих обставинах отримати підтримку та послуги, які покращать їхню 

життєву ситуацію якомога швидше та ефективніше», - розповів Квентін 

Дютей. 



«На жаль, наша країна стала об’єктом жорстокої і невмотивованої 

військової агресії. Багато українців втратили свої домівки і потрапили у 

складні життєві обставини. Дехто з них знайшов прихисток у Черкасах. Це 

тисячі покалічених життів і доль. Вони потребують нашої турботи і підтримки. 

Тому ми вдячні «Тріангль Женерасьон юманітер» за ініціативу допомагати 

внутрішньо переміщеним людям, які втекли до Черкас від війни», - говорить 

перший заступник міського голови Сергій Тищенко. 

Підписавши меморандум, Черкаська міська рада і неурядова організація 

«Тріангль Женерасьон юманітер» засвідчили об’єднання зусиль з метою 

надання психологічної підтримки для внутрішньо переміщених осіб,  

юридичних консультацій та багатоцільової грошової допомоги ВПО. 

 


