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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

06.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

proviv-zustrich-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-korolivstva-belgiya-v-

ukrayini-peterom-van-de-velde 

 Омбудсман Дмитро Лубінець провів зустріч з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні Петером Ван Де 

Вельде 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро 

Лубінець сьогодні провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Королівства Бельгія в Україні Петером Ван Де Вельде. 

Омбудсман подякував Бельгії за допомогу, передусім військового та 

гуманітарного характеру, в протистоянні російським окупантам. Також він 

висловив вдячність за підтримку українських біженців та надання допомоги 

для їхньої адаптації в Бельгії. 

Дмитро Лубінець представив пану Послу оновлену структуру 

Секретаріату Уповноваженого, розповів про гуманітарну ситуацію, що 

склалася нині в нашій країні через російську збройну агресію. 

Омбудсман приділив особливу увагу питанню депортації українців, 

ситуації із внутрішньо переміщеними особами, важливості створення 

спеціального трибуналу для Росії та притягнення її до відповідальності за 

скоєні злочини в Україні. 

«Вдячний Бельгії за підтримку наших ініціатив в ООН, прискорення 

санкційного пакета Європейського Союзу, позицію щодо підтримки створення 

спеціального міжнародного трибуналу та долучення країни як третьої сторони 

у справі Міжнародного Суду ООН "Україна проти РФ" щодо звинувачень Росії 

в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та 

покарання за нього», - зазначив Дмитро Лубінець. 

Петер Ван Де Вельде, в свою чергу, запевнив, що Бельгія й надалі 

докладатиме всіх зусиль для підтримки України, зокрема, в енергетичній 

сфері. 

Дмитро Лубінець висловив вдячність Бельгії та її народу за підтримку в 

цей складний для нашої держави час. 

 

*** 

 

06.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

upovnovazhenogo-vdalosya-ponoviti-prava-24-gromadyan-z-chisla-vpo-na-

gidni-umovi-zhittya-ta-socialnij-zahist 



 За реагування Уповноваженого вдалося поновити права 24-х 

громадян з числа ВПО на Хмельниччині на гідні умови життя та 

соціальний захист 

Проблема забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, зокрема, 

тимчасовим залишається на сьогодні актуальною. Як і забезпечення гідних 

умов життя для цієї категорії громадян. Про це свідчать непоодинокі 

звернення до Офісу Омбудсмана. 

Так, мешканці одного з місць компактного проживання ВПО на 

Хмельниччині поскаржилися на незадовільні умови проживання - відсутність 

опалення, електроенергії та води. 

До Хмельницької ОВА було направлено запит щодо можливості 

вирішення цих питань. Результат – мешканців забезпечили 

електрогенераторами. Крім того, приміщення, що були уражені грибком і 

пліснявою, обробили спеціальними хімічними засобами, житлові кімнати 

обладнали новими меблями, побутовою технікою, відремонтували санвузли. 

Таким чином, вдалося покращити житлові умови 24-х громадян, 

постраждалих внаслідок російської збройної агресії проти України. Вони 

зможуть реалізувати своє право на гідні умови життя та інші соціальні права в 

повному обсязі. 

Нагадуємо: 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; 

- на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua; 

- на гарячу лінію: 0800501720; 

- за тел. 044-299-74-08 

 

*** 

 

10.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

upovnovazhenogo-ponovleno-pravo-3-h-gromadyan-z-chisla-vpo-na-

otrimannya-pensiyi 

За реагування Уповноваженого поновлено право 3-х громадян з числа 

ВПО на отримання пенсії 

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло 

звернення щодо неотримання пенсії за віком за травень 2022 року від трьох 

жителів Харківської області, які раніше отримували пенсії у відділеннях АТ 

«Укрпошта». 

Під час спілкування із заявниками стало відомо, що вони мешкали на 

території Харківської області, яка перебувала у тимчасовій окупації. Після 

переміщення на підконтрольну українському Уряду територію, пенсіонери 

змогли самостійно звернутися до відділень Пенсійного фонду України та 

відділень АТ «Укрпошта» для відновлення отримання пенсії за новим місцем 

перебування. Однак, пенсію за травень 2022 року заявники не отримали. 



Оскільки, йдеться про найбільш незахищену категорію громадян, а саме: 

осіб літнього віку з числа внутрішньо переміщених осіб, Офісом Омбудсмана 

невідкладно були направлені відповідні запити до Пенсійного фонду України 

та АТ «Укрпошта». 

Варто зазначити,  що АТ «Укрпошта», зі свого боку, оперативно вжила 

всіх необхідних заходів для виплати пенсії за травень 2022 року. 

Таким чином, права заявників на пенсійні виплати поновлено. 

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; 

- на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua; 

- на гарячу лінію: 0800 501 720; 

- за тел. 044-299-74-08. 

 

 

 

Місцеве самоврядування 
 

 

 

06.02.2023 

Волинська обласна державна адміністрація 
https://voladm.gov.ua/new/vprodovzh-minulogo-tizhnya-na-volini-

znayshli-prihistok-sche-32-pereselenci/ 

Впродовж минулого тижня на Волині знайшли прихисток ще 32 

переселенці 

Станом на 6 лютого в області прийнято 76 187 внутрішньо переміщених 

осіб. Найбільше місця для розселення віднайшли у Луцькому та Ковельському 

районах, з урахуванням міст Луцьк і Ковель. 

Серед жителів постраждалих регіонів, що були змушені покинути свій 

дім: 28 405 осіб працездатного віку; 2 276 осіб з інвалідністю; 7 649 

пенсіонерів; а також 62 багатодітні сім’ї та 8 сімей батьків-одинаків. 

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

053 дітей до 18 років. 

Нагадаємо, в рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам із 

житлом, Уряд компенсує комунальні витрати громадам, які безкоштовно 

розміщують у себе переселенців. 

Так, у Волинській області за ініціативою «Прихисток» тимчасово 

розміщено 22,6 тис. осіб та компенсовано 23 млн грн (на умовах постанови 

Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333). 

Також 8,1 млн гривень з держбюджету компенсовано за оплату 

комунальних послуг, що надаються під час розміщення переселенців. 

 

*** 



 

06.02.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/54216 

У Львові відбудеться форум «Інтеграція переселенців на Львівщині: 

проблеми, рішення та роль Ради ВПО» 

Волинська обласна державна адміністраціяПаралельно із заходом у фоє 

триватиме виставка творчих робіт переселенців. Там журналісти зможуть 

поспілкуватися з авторами робіт й дізнатися їхні історії. 

Завтра, 7 лютого, у Львові відбудеться регіональний форум «Інтеграція 

переселенців на Львівщині: проблеми, рішення та роль Ради ВПО». Він пройде 

у готелі «Дністер», за адресою – вул. Яна Матейка, 6.  Початок о 9:00. 

З початку повномасштабного російського вторгнення Львівська область 

увійшла до переліку регіонів, які прийняли найбільше переселенців. Офіційно 

на Львівщині зареєстровані понад 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Та 

реальна кількість ВПО, які проживають на території області, приблизно удвічі 

більша – такі дані наводить начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Те, яким буде нове життя переселенців, залежить від взаємодії 

громадського сектору, бізнесу, місцевої влади. Та, безумовно, від них самих. 

Тому головна мета форуму – виробити спільне бачення шляхів 

ефективної підтримки, адаптації та інтеграції ВПО, почути від ВПО про їхні 

потреби. А ще – з’ясувати, як підвищити рівень співпраці влади і громади у 

цій галузі й поділитися позитивним досвідом розробки проєктів для допомоги 

переселенцям.  

Захід стане майданчиком для спілкування між переселенцями, що 

проживають на Львівщині, представниками влади, бізнесу та громадського 

сектору. Адже саме координація їх зусиль допоможе переміщеним особам 

відновити життя на новому місці та відчути себе частиною громади. Одним з 

інструментів у цій співпраці може стати робота Ради ВПО.  

Під час виступів спікерів та панельних дискусій учасники/ці форуму: 

обговорять можливості працевлаштування ВПО; 

розглянуть інструменти адаптації ВПО у нових громадах; 

представлять переваги та роль Рад ВПО як потужного інструменту на 

шляху інтеграції ВПО; 

презентують чинні гуманітарні ініціативи для ВПО та запланують 

можливі партнерства. 

Учасники заходу – представники органів державної влади та 

самоврядування, зокрема заступник голови ЛОВА Іван Собко та радниця 

очільника Львівської ОВА Галина Бордун. Окрім цього, у заході також 

візьмуть участь представники Львівського обласного центру зайнятості, 

обласного центру соціальних служб, громадських та благодійних організацій, 

ініціативної групи зі створення Рад ВПО, представники донорської та 

партнерської спільноти. 



Паралельно із форумом у фоє триватиме виставка творчих робіт 

переселенців. А журналісти матимуть змогу поспілкуватися з авторами робіт 

й дізнатися їхні історії. 

Захід проводять в межах програми «Єднання заради дії», яку реалізує 

IREX в Україні разом з Благодійною організацією «Благодійний фонд 

«Стабілізейшен Суппорт Сервісез» та за підтримки Державного департаменту 

США. 

 

*** 

 

06.02.2023 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/psihologichna-dopomoga-dlya-vpo-v-ramkah-

gumanitarnoyi-platformi-spivdiya 

Психологічна допомога для ВПО в рамках гуманітарної платформи 

«СпівДія» 

Як подолати стрес, протистояти викликам сьогодення, як вирівняти свій 

емоційний стан та багато інших актуальних на сьогодні питань розглядаються 

під час зустрічей і тренінгів, які проводять фахівці Черкаський міський центр 

соціальних служб  для внутрішньо переміщених людей у рамках 

всеукраїнської гуманітарної платформи «СпівДія». 

Гуманітарна платформа «СпівДія» координується за підтримки Офісу 

Президента України спільно з Міністерством розвитку громад та територій 

України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством молоді та 

спорту України й покликана забезпечувати допомогу цивільному населенню 

за різними напрямами, зокрема, й надання психологічної підтримки. 

-  Такі тренінги дуже пізнавальні й корисні. Наприклад, для мене були 

новими техніки й інструменти, які дозволяють заспокоїтися й віднайти 

рівновагу на основі фізичних відчуттів – коли ти відчуваєш, як міцно обома 

ногами стоїш на землі, нагріваєш руки тощо. Або, коли всі присутні люди 

утворюють коло і потім по колу кожен висловлює побажання сусідові. Якщо 

ти не знаєш людину, ти, фактично, бажаєш йому те, що хочеш сам. Коли ти 

чуєш всі ці побажання, відчуваєш єдність людей… в мене аж сльози на очі 

навертались, – розповідає Вікторія Саранкіна з Краматорська, яка вже майже 

рік проживає в Черкасах у гуртожитку. 

Жінка також зазначила, що неймовірна робота проводиться центром 

соціальних служб і для дітей. Обоє її сини, яким 11-ть і 13,5 років, з великим 

задоволенням відвідують різні заходи і з нетерпінням чекають нових. Вона 

дуже вдячна Черкаському міському центру соціальних служб, департаменту 

соціальної політики, міській владі й взагалі Черкасам, які стали для них 

другою домівкою. 

 

*** 

 

06.02.2023 



Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/paperovoyu-tvorchistyu-zajmalis-diti-vpo-v-umani 

Паперовою творчістю займались діти ВПО в Умані 

3 лютого координатори соціального ХАБу м.Умань "Авдіївка. Вільні 

люди. Так було, так буде." разом з колегами з УПСЗН Уманської міської ради 

провели майстер-клас для дітей ВПО з паперової творчості і зробили веселі 

аплікації зі старих газет та журналів. 

Аплікація - це заняття що розвиває уяву та допомагає фантазувати. В 

процесі роботи діти пізнають нові можливості творчого світу, розвивають свої 

здібності, уважність, акуратність, моторику рук та пальців. 

Процес залишив у дітей почуття бурхливої радості та позитиву. 

Інформацію про наступні зустрічі можна дізнатися у координатора за  

+380680304507. 

За матеріалами департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

 

*** 

 

06.02.2023 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/predstavniki-centra-yamariupol-u-chernivcyah-

vzyali-uchast-v-forumi-razom-vporazyemos-zusillya-gromad-ta-peremishchenih-

osib-dlya-rozvitku-regionu 

Представники центра «ЯМаріуполь» у Чернівцях взяли участь в 

форумі "Разом ВПОразємось: зусилля громад та переміщених осіб для 

розвитку регіону" 

Захід проводився за участю Чернівецького міського департаменту 

соціальної політики та при сприянні міжнародних організацій.  

На форумі, по-перше, інформували про допомогу, що вже надана ВПО. 

По-друге, обговорювали, яким чином в майбутньому повинна відбуватися 

інтеграція внутрішньо переміщених осіб у громаду. 

Загальна ідея щодо подальшого: ВПО для громади – перспектива 

розвитку, нові кадри й можливості. Тому всі зацікавлені в тому, щоб ВПО 

більш активно приймали участь у її житті.  

Керівниця центру «ЯМаріуполь» Ірина Шабанова підкреслила: «Вражає 

той обсяг роботи, який вже зроблено для забезпечення нашим людям базових 

потреб, медичної та психологічної допомоги. Дуже приємно відчувати, що 

діяльність центру - це вагома частина загальної роботи, і результати дійсно 

вражають. Потрібно ще й розуміти, що ми, як бенефіціари, маємо до того ж 

преференції від зробленої роботи». 

За матеріалами департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

 

*** 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/forum_iednannya_zaradi_diyi_u_hmeln

ickomu_pereselenci_gotovi_vidstoyuvati_svoyi_prava 

Форум «Єднання заради дії» у Хмельницькому: переселенці готові 

відстоювати свої права 

Форум «Єднання заради дії», який днями відбувся у Хмельницькому, 

став спільним комунікаційним майданчиком для влади, місцевого 

самоврядування та активних громадян задля вирішення найгостріших проблем 

ВПО. 

«Наразі необхідно концентрувати відповідальність за вирішення 

проблем ВПО, адже тепер це зовсім інший масштаб потреб – понад чотири 

мільйони українців залишили свої домівки. Люди мають розуміти, до кого 

конкретно вони можуть звернутись для розв’язання своїх питань. Тому 

Мінреінтеграції наполягає на створенні посад заступників начальників 

військових адміністрацій з питань внутрішньо переміщених осіб», – звернувся 

до присутніх заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України Павло Козирєв. 

Проте, й переселенці готові активно відстоювати свої права: при 

Хмельницькому міськвиконкомі вже ініційовано створення Координаційної 

ради з питань ВПО. 

У рамках реалізації Регіональної цільової програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства у Луганській області на 2022-2026 роки 

учасниками заходу стали представники влади, громадських організацій та 

релокованих підприємств Луганщини. 

Зокрема, луганським бізнесом запропоновано створення єдиного 

автоматизованого сервісу (додатку) для опрацювання та аналізу інформації 

щодо обліку переселенців, їхніх потреб та ресурсів. 

Також до дискусії долучилось керівництво Хмельницької області, 

голови місцевих громад, волонтери, члени міжнародних благодійних фондів, 

волонтерських об’єднань ВПО з областей, де зараз точаться бойові дії. 

Деякі організації, утворені переселенцями з Луганщини, як наприклад, 

«Центр реабілітації та відновлення» (О. Дорога), працюють на Хмельниччині 

ще з 2014 року. 

На даний час в області проживає понад вісім тисяч ВПО із найсхіднішої 

області України. Вирішення першочергових потреб із забезпечення 

продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни взяли на себе 

волонтерські організації та небайдужі переселенці, які самі опинилися у 

подібній ситуації, але все одно намагаються допомогти землякам. 

Разом з тим, постають нові завдання із забезпечення робочими місцями, 

житлом, наданням більш кваліфікованої медичної та психологічної допомоги, 

оздоровлення дітей-ВПО, у тому числі, за кордоном, забезпечення більш 

тісного інтегрування ВПО у приймаючі громади. 

Для цього залучаються ресурси як міжнародних донорів, таких як фонд 

«Стабілізайшен Суппорт Сервісез». 



 

*** 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/v_ivano_frankivsku_za_tizhden_peresel

encyam_z_gromad_luganskoyi_oblasti_nadano_blizko 

В Івано-Франківську за тиждень переселенцям з громад Луганської 

області надано близько сотні продуктових наборів 

Координаційному центрі надання допомоги ВПО з Луганщини (м. Івано-

Франківськ, вул. Чорновола, 128) 70 луганських родин, в яких є особа з 

інвалідністю або діти до трьох років, отримали набори продуктів та засобів 

гігієни від Благодійного фонду Восток SOS. 

Ця допомога надається з розрахунку один набір на родину. 

Ще 20 вимушеним переселенцям також видано продукти харчування. 

Протягом тижня ВПО з Луганщини отримували тут правову допомогу 

від БФ "Право на захист", консультації від фахівця Служби зайнятості. 

До лікарів, що працюють на базі центру, звернулось більше двох 

десятків людей за консультацією та направленнями для подальшого лікування. 

Нагадуємо, що обласний центр гуманітарної допомоги в Івано-

Франківську, діяльність якого забезпечує Сєвєродонецька районна військова 

адміністрація, працює з вівторка по суботу з 10:00 до 15:00. 

Основні канали комунікації: 

- телефон: 0990161724 

- телеграм канал: https://t.me/LgvIF 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/do_kreminskogo_gumshtabu_v_kiievi_n

adiyshla_partiya_teplogo_odyagu_za_tizhden_mayzhe 

До Кремінського гумштабу в Києві надійшла партія теплого одягу, за 

тиждень майже 200 осіб отримали продукти харчування 

Упродовж тижня у гуманітарному хабі переселенці з Луганщини 

отримали майже 200 продуктових наборів. Найменшим відвідувачам видано 

близько 60 подарунків. 

Також туди днями доставлено партію теплого одягу та взуття, тож 

людям надавали і речі. 

Крім гуманітарної підтримки, внутрішньо переміщені особи одержували 

різного напрямку консультації. 

Зокрема, юрист благодійного фонду «Право на захист» надавав 

роз’яснення щодо компенсацій за пошкоджене та зруйноване майно. 

Адреса: м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 8. 

Графік роботи: щоденно з 11:00 до 15:00, крім вихідних. 

https://t.me/LgvIF
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/pereselenci_z_luganshchini_na_ivano_f

rankivshchini_mozhut_otrimati_zasobi_gigiieni 

Переселенці з Луганщини на Івано-Франківщині можуть отримати 

засоби гігієни, постільну білизну, посуд, підгузки – необхідно заповнити 

форму 

Наразі Івано-Франківський центр допомоги вимушеним переселенцям з 

Луганщини проводить перемовини з міжнародними організаціями щодо 

надання нашим ВПО гуманітарної допомоги у вигляді наборів гігієни, 

постільної білизни, посуду, підгузків. 

Для формування запиту для донора необхідно знати загальну потребу у 

допомозі та склад родин. 

У зв'язку із цим слід заповнити відповідну форму: 

https://forms.gle/NQFRKHZ81Bris2bK8 

Умови: 

- форма заповнюється один раз, однією особою від однієї родини; 

- анкета тільки для сімей, які мають місце реєстрації у Луганській області 

і проживають в Івано-Франківській області; 

- видача допомоги буде проводитися особисто, тому відправлення її 

поштою виключено. Натомість якщо ви проживаєте в області, то можете 

самостійно приїхати і отримати допомогу; 

- сімейні набори передбачають видачу 1 набору на сім'ю з трьох осіб, 2 

набори - з шести осіб. 

- якщо кількість членів сім'ї менша, набори будуть ділитися; 

- обов'язкова реєстрація в базі переселенців (Івано-Франківського хабу 

або через «Укрпошту»). Також можна буде зареєструватися безпосередньо 

перед отриманням допомоги. 

Збір інформації триватиме до 8 лютого. 
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https://khoda.gov.ua/de-konsultujut-shhodo-otrimannja-dov%D1%96dki-

vpo%3A-p%D1%96vdenn%D1%96-reg%D1%96oni 

Де консультують щодо отримання довідки ВПО: південні регіони 

Переселенці продовжують переміщуватися до більш безпечних регіонів. 

Задля ефективності в оформленні довідок ВПО в областях працюють гарячі 

лінії. 



Оператори кол-центрів нададуть переміщеним особам всю необхідну 

інформацію щодо отримання довідки та всіх можливих для них соціальних 

гарантій від держави. 

Контакти у південних регіонах: 

Запорізька область: (061) 764-42-65. 

Миколаївська область: 0 800 332 858. 

Херсонська область: 0 800 330 951. 

Одеська область: 0 800 333 136. 

Також щодо отримання довідки ВПО й уточнення інших питань, які 

турбують переселенців, можна звернутися на гарячу лінію Уповноваженого з 

питань ВПО за номером: (066) 813-62-39. 
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Львівщина – це та тилова область, яка прийняла чи не найбільше 

внутрішньо переміщених осіб – Іван Собко 

Сьогодні, 7 лютого, на Львівщині відбувається регіональний форум 

«Інтеграція переселенців на Львівщині: проблеми, рішення та роль Ради 

ВПО». 

Захід зібрав внутрішньо переміщених осіб, представників влади, 

бізнесу, громадських спільнот, міжнародних організацій, діяльність яких 

включає, зокрема, підтримку внутрішньо переміщених осіб та постраждалих 

від війни в Україні. 

Мета форуму – виробити спільне бачення шляхів ефективної адаптації 

та інтеграції ВПО, почути про їхні потреби, з’ясувати, як підвищити рівень 

співпраці влади й громади у цій галузі й поділитися позитивним досвідом 

розробки проєктів для допомоги переселенцям. 

Захід дозволить зібрати в єдиний кейс досвід Львівщини щодо 

підтримки ВПО за перший рік війни, розвинути та масштабувати його – 

наголосив під час форуму заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко. 

«Львівщина – це та тилова область, яка прийняла чи не найбільше 

внутрішньо переміщених осіб.Офіційно в нашій області зареєстровано понад 

245 тисяч внутрішньо переміщених осіб, фактично проживають – більш як 500 

тисяч. Обласна військова адміністрація спільно з громадами поставили собі за 

завдання, щоб люди, які постраждали від війни, почувалися тут як вдома. На 

початку повномасштабної війни ми залучили максимально всю бюджетну 

сферу, щоб прийняти людей. За 2022 рік створили понад 2500 комфортних 

місць для довготривалого проживання, облаштували більше ніж 400 

додаткових місць у закладах соцзахисту. Все це завдяки підтримці державного 

бюджету і наших міжнародних партнерів. Львівщина гідно завершила перший 

рік війни», – зазначив Іван Собко. 



Він також додав, що обласний і місцевий бюджет можуть 

дофінансовувати як державні, так і неурядові програми, що дозволить надалі 

підтримувати ВПО. 

«Ми продовжуємо створювати у Львівській області додаткові та 

резервні місця для внутрішньо переміщених осіб. Для цього триває 

реконструкція та ремонт об’єктів, вартість яких становить від 1 до 4 млн грн, 

а рівень готовності –  від 70%», – розповів Іван Собко. 

Під час виступів спікерів та панельних дискусій учасники/ці форуму: 

обговорять можливості працевлаштування ВПО; 

розглянуть інструменти адаптації ВПО у нових громадах; 

представлять переваги та роль Рад ВПО як потужного інструменту на 

шляху інтеграції ВПО; 

презентують чинні гуманітарні ініціативи для ВПО та запланують 

можливі партнерства. 

Серед учасників форуму – директор департаменту економічної політики 

ЛОВА Степан Куйбіда, т.в.о. директора департаменту соціального захисту 

населення ЛОВА Роман Андрес, директор обласного центру соціальних служб  

Ярослав Бордіян. А також представники громадських організацій – ГО «Право 

на захист», Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього 

середовища «Регіон Карпат» NEEKA, ГО «Жіночі Перспективи, експерти 

проєктів Ради Європи та USAID та ін. 

Захід відбувається в межах програми «Єднання заради дії», що 

реалізується IREX в Україні разом з Благодійною організацією «Благодійний 

фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» та за підтримки Державного 

департаменту США. 
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На Львівщину евакуаційними потягами прибули ще майже пів сотні 

переселенців: із головного за добу  

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький поінформував про 

ключові події в області за добу, що минула. 

Як він зазначив упродовж минулої доби загроз ракетних ударів в області 

не було. 

Окрім цього, напередодні трапилось лихо у Дрогобичі. Катаючись на 

санках, восьмирічний хлопчик потрапив під колеса «швидкої». Врятувати 

дитину не вдалося. Співчуття рідним. Прошу усіх батьків та опікунів нашої 

області провести профілактичні бесіди з дітьми й простежити, щоб вони не 

бавились біля доріг. 

У Розвадівській громаді Стрийського району зафіксували сказ у 

домашніх тварин. Виявили його у кота та собаки. Контактували з ними 9 осіб. 



Потерпілих, за попередньою інформацією, немає. Наразі скликають засідання 

комісії ТЕБ та НС Розвадівської сільської ради. 

Евакуаційними потягами на Львівщину прибули ще 47 вимушених 

переселенців. 

До Перемишля з нашої області чотирма потягами вирушили 1215 осіб. 

Львівський обласний клінічний перинатальний центр у 2022 році став 

першим в Україні за кількістю наданої медичної допомоги при пологах. Про 

це повідомили у Національній службі здоров’я України. За рік у Центрі 

народилися 4698 дітей, серед них 147 двієнь і 4 трійні. 

Безпілотний розвідувальний комплекс «Мара» отримали бійці 103 

окремої бригади Сил тероборони ЗСУ від IT-компанії «Lionwood.software». 

Оператори цього БПЛА зможуть здобувати дані про ворожу техніку, склади 

та розміщення особового складу в тилу ворожих позицій. 

У Новояворівську, Судовій Вишні та Яворові відремонтували 5 палат 

для наших захисників. Зробили це у межах проєкту «Палата ветерана». Його 

реалізовують з ініціативи начальника Яворівської РВА Ярослава Коминського 

та волонтерської команди Яворівщини. Палати умеблювали, забезпечили 

необхідним інвентарем, душовими, туалетами, рукомийниками. Також зараз 

на завершальній стадії ремонт ще однієї палати у Мостиськах. Тепер нашим 

воїнам буде комфортніше на лікуванні. 

Аграрії Львівської області в межах Комплексної програми підтримки та 

розвитку сільського господарства можуть отримати фінансову підтримку на 

зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів. Це 

стосується створення об’єктів для зберігання, заморозки, переробки та 

передпродажної підготовки сільськогосподарської продукції. Заслужений 

Прикарпатський ансамбль пісні та танцю «Верховина» в межах туру подяки у 

Польщі зібрав 3 тисячі доларів для ЗСУ. За ці кошти придбають авто для 

наших воїнів. 

Жителі Никловицького старостинського округу на Самбірщині 

розпочали волонтерський проєкт – пошиття балаклав та рукавиць, щоб зігріти 

наших захисників й захисниць на фронті. Цю ініціативу втілюють за сприяння 

ГО «Агенція розвитку м. Рудки» та за фінансової підтримки Фонду «Рідня» й 

БФ «МХП - Громаді». 

Для очищення доріг державного та місцевого значення у Львівській 

області вночі задіяли 70 одиниць спецтехніки. Зараз очищення шляхів 

продовжують. Прохання до водіїв – будьте максимально уважні, зважайте на 

погодні умови, дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними 

засобами. 

 

*** 

 

07.02.2023 

Житомирська обласна державна адміністрація 



https://oda.zht.gov.ua/news/norvezka-rada-u-spravah-bizhentsiv-nrc-

prodovzhuye-nadavaty-dopomogu-ukrayintsyam-yaki-postrazhdalb-vnaslidok-

bojovyh-dij/ 

Норвезька рада у справах біженців (NRC) продовжує надавати 

допомогу українцям, які постраждали внаслідок бойових дій  

Наразі програма «Інформування, консультування та правова допомога» 

NRC розширює свої географічні, тематичні та часові рамки. Допомога 

надається через телефонну «гарячу» лінію 0 800 302 007, Viber 

(+380678294435), Skype (ua.icla@nrc.no) та електронну пошту (ua.icla@nrc.no) 

щоденно з 8:00 до 18:00. 

Фахівці NRC можуть надати детальну інформацію та консультацію 

щодо евакуації з міст, де тривають бойові дії, процедур та документів, 

необхідних для перетину державного кордону України до сусідніх країн, 

перебування та працевлаштування в них, тимчасового захисту або статусу 

біженця, підготовчих дій для отримання компенсації за зруйноване житло 

тощо. 

Основні питання, за якими NRC надає консультації та правову допомогу: 

порядок перетину лінії зіткнення для проходу на/з непідконтрольну/ої 

Уряду України територію/ї Донецької та Луганської областей; 

отримання свідоцтва про народження у випадку, якщо дитина 

народилася на непідконтрольній Уряду України території; 

отримання свідоцтва про смерть, якщо особа померла на 

непідконтрольній Уряду України території; 

отримання/заміна паспорта громадянина України та паспорта для виїзду 

за кордон; 

поновлення пенсійних виплат; 

оформлення спадщини; 

отримання недоотриманої пенсії померлої особи; 

отримання компенсації за зруйноване внаслідок збройного конфлікту на 

Сході України житло; 

призначення житлових субсидій; 

трудові питання; 

інші правові питання, пов’язані з конфліктом та внутрішнім 

переміщенням. 

Якщо у Вас є питання щодо використання цього сервісу, будь ласка, 

звертайтеся за додатковими роз’ясненнями за вказаними контактами. Усі 

послуги надаються безкоштовно. 

Довідково. Норвезька рада у справах біженців (NRC) (норв. — 

Flyktninghjelpen) — неурядова норвезька гуманітарна організація, яка веде 

свою діяльність у 25 країнах світу, в тому числі і в Україні. Мета діяльності — 

захищати права людей, які постраждали від вимушеного переселення. 

NRC є політично незалежною організацією і не має релігійної 

приналежності. Також вона є єдиною норвезькою організацією, яка 

спеціалізується на наданні допомоги та захисту людям, які постраждали від 

вимушеного переселення. 



NRC здійснює цілісний правовий підхід, який включає надзвичайну 

допомогу та швидке відновлення, та який спрямовано на підвищення стійкості 

та стабільності рішень щодо переміщення людей. 

 

***  

 

07.02.2023 

Сумська обласна державна адміністрація 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/30675-na-sumshchyni-za-prohramoyu-

prykhystok-2-633-osoby-prykhystyly-5-898-vpo.html 

НА СУМЩИНІ ЗА ПРОГРАМОЮ «ПРИХИСТОК» 2 633 ОСОБИ 

ПРИХИСТИЛИ 5 898 ВПО 

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб під час 

засідання колегії обласного Департаменту соціального захисту населення 

поінформувала заступник директора Департаменту - начальник управління 

соціальних гарантій, пільг та компенсацій Надія СТЕПАНЕНКО 

Як повідомила вона, в області в Єдиній інформаційній базі даних 

обліковується 79 565 внутрішньо переміщених осіб, із них – 20 822 дитини, 3 

045 – осіб з інвалідністю, 14 068 – пенсіонерів. 

З початку введення в дію воєнного стану обліковано 69 418 внутрішньо 

переміщених осіб, з них 18 886 – дітей, 2 308 – осіб з інвалідністю, 9 874 – 

пенсіонери. 

Із кількості облікованих осіб з початку введення воєнного стану до 

Сумської області з інших регіонів переїхало майже 22 тисячі осіб. Внутрішньо 

переміщені особи проживають у приватних будинках своїх родичів, 

винаймають житло. 

«За програмою «Прихисток» 2 633 особи прихистили 5 898 внутрішньо 

переміщених осіб», – повідомила Надія Степаненко. 

Протягом березня-грудня компенсація за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, 

нарахована на суму 23,1 мільйона гривень. 

 

*** 

 

07.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

mozhut_otrimati_dityachi_pidguzki_zasobi 

У Дніпрі ВПО з Луганщини також можуть отримати дитячі 

підгузки, засоби жіночої гігієни, одяг та взуття для дітей і дорослих 

У гуманітарному хабі Сєвєродонецької міської військово-цивільної 

адміністрації у Дніпрі в наявності є дитячі підгузки, засоби жіночої гігієни, 

одяг та взуття для дітей і дорослих. 

Для отримання вищеназваного потрібно мати при собі оригінали довідок 

ВПО. 



Адреса: м. Дніпро, вул. Петра Калнишевського, 27к, ПК "Металург" 

(лівий берег). 

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

Телефон: +38 097 81 37 149. 

Вся актуальна інформація про діяльність Гуманітарного хабу 

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації у м.Дніпро за 

посиланням: https://t.me/s/severhabdnipro. 

 

*** 

 

 07.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/protyagom_tizhnya_blizko_550_vnutrish

no_peremishchenih_luganchan_otrimali_dopomogu_u 

Протягом тижня близько 550 внутрішньо переміщених луганчан 

отримали допомогу у гуманітарних штабах при Гірській громаді 

Так, у хабі на Хмельниччині відвідувачів забезпечили продуктовими 

наборами та дитячими памперсами. 

Крім того, лікарі Норвезького Червоного Хреста пррвели первинний 

огляд, надали консультації дорослим та дітям, вимірювали кров’яний тиск, 

рівень цукру та сатурації, видавали набори безрецептурних ліків. За потреби 

також надавали психологічну допомогу. 

У Корсунь-Шевченківському та Богданівскому штабах переміщені 

луганчани отримували консультації із загальних, соціальних та юридичних 

питань. 

Окремо у Богданівці фахівці Павлоградського міськрайонного центру 

зайнятості та представники ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» консультували 

переміщених осіб з питань працевлаштування. 

У Києві всі, хто потребує, отримували правову допомогу та юридичні 

консультації. 

На Полтавщині надавалася правова допомога юристами благодійного 

фонду «Право на захист», вимушені переселенці також забезпечувалися 

дитячими підгузками, продуктовими та гігієнічними наборами.  

 

*** 

 

08.02.2023 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/u-shkolah-dnipropetrovshchini-pracyuyut-

majzhe-370-vchiteliv-pereselenciv 

У школах Дніпропетровщини працюють майже 370 вчителів-

переселенців 

З початку війни педагогічний колектив Дніпропетровщини прийняв 

майже 370 вчителів-переселенців. Вони працевлаштувалися у школах регіону. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.  

https://t.me/s/severhabdnipro


«Освітні заклади Дніпропетровщини вітають мешканців інших регіонів. 

Працевлаштовуємо людей, які через війну були вимушені покинути свої 

домівки і роботу. Попри це вони продовжують запалювати у серцях малечі 

жагу до пізнання. Нам потрібний їхній досвід і навички», – зазначила 

начальниця управління департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА 

Валентина Середня.  

Найбільше вчителів-переселенців у школах Дніпра, Кам’янського та 

Кривого Рогу. Вони приїхали переважно з Луганської, Донецької, Харківської 

та Запорізької областей. 

 

*** 

 

09.02.2023 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/na-zhytomyrshhyni-funktsionuyut-ponad-500-

punktiv-nezlamnosti-yaki-pryjmayut-ukrayintsiv/ 

 На Житомирщині функціонують понад 500 пунктів незламності, 

які приймають українців 

За інформацією Департаменту соціального захисту населення 

Житомирської ОВА на території Житомирщини загалом діє 576 “Пунктів 

Незламності”, з них 166 пунктів відповідального бізнесу. 

Так, функціонують 310 “Пунктів Незламності”, які створені органами 

місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Серед них 4 

розташовані у приміщеннях ЖД вокзалів. 

Державними службами з надзвичайних ситуацій відкрито 54 пункти, із 

них 41 стаціонарний та 13 мобільних. 

“Пунки Незламності” відкриті цілодобово та готові прийняти сотні 

українців, які потребують допомоги: зарядити свій телефон, зігрітися, 

зв’язатися зі своїми близькими. 

Адреси «Пунктів Незламності можна знайти за ПОСИЛАННЯМ. 

Також знайти найближчий «Пункт Незламності», скориставшись чат-

ботом у Телеграм каналі — @nezlaminstbot. 

У пошуку цього месенджера достатньо набрати «Пункти Незламності» і 

додатися до новоствореного чат-боту. 

Нагадуємо, що також у області працює «гаряча лінія», за номером якої 

можна негайно повідомляти Житомирську обласну військову адміністрацію 

про можливі проблеми у роботі кожного з пунктів (067 499-29-16). На 

Житомирщині функціонують понад 500 пунктів незламності, які приймають 

українців 

 

*** 

 

09.02.2023 

Житомирська обласна державна адміністрація 



https://oda.zht.gov.ua/news/gromadskist-zhytomyrshhyny-mozhe-

doluchytysya-do-obgovorennya-novoyi-strategiyi-shhodo-vnutrishnogo-

peremishhennya/ 

Громадськість Житомирщини може долучитися до обговорення 

нової Стратегії щодо внутрішнього переміщення 

На обговорення пропонується нова Стратегія щодо внутрішнього 

переміщення. Її проєкт розробили Мінреінтеграції та неурядові громадські 

організації за підтримки Ради Європи. 

Оновлення Стратегії державної політики щодо внутрішнього 

переміщення сьогодні стало предметом обговорення на нараді під 

головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. 

До наради долучилися представники громадського сектору. Вони 

озвучили свої пропозиції щодо адаптації й інтеграції ВПО. 

Нагадаємо, наприкінці 2021 року була затверджена Стратегія щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2024 року. Втім, із початком 

повномасштабного вторгнення російської федерації вона певною мірою 

втратила актуальність – з’явилися нові виклики. Це зумовлює необхідність 

розробки абсолютно нової Стратегії. 

«Масштаби внутрішнього переміщення набагато збільшилися. Держава 

має презентувати нове бачення, як вирішувати проблеми внутрішньо 

переміщених осіб. Потрібно враховувати не лише потреби ВПО, а й громад, 

які їх приймають. Держава має формувати свою політику підтримки 

переселенців з моменту, коли людина приймає рішення евакуюватися», – 

наголосила Ірина Верещук. 

З огляду на це за підтримки громадських організацій Мінреінтеграції 

була напрацьована нова Стратегія державної політики щодо внутрішнього 

переміщення на період до 2025 року. 

Мінреінтеграці закликає громадськість і всіх заінтересованих осіб 

приєднуватися до обговорення та готувати свої пропозиції до оновленої 

Стратегії. 

 

*** 

 

09.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/ponad_360_nashih_vpo_za_minuliy_tiz

hden_zvernulisya_do_gumanitarnogo_shtabu_na 

Понад 360 наших ВПО за минулий тиждень звернулися до 

гуманітарного штабу на Вінниччині 

За минулий тиждень спеціалістами гуманітарного штабу, що 

знаходиться у Вінниці, видано 362 продуктових набори. 

Пільгові категорії ВПО Луганщини отримали 18 упаковок підгузків, 23 

особам надано одяг. 



Гуманітарний штаб Рубіжанської міської військової адміністрації 

продовжує працювати за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 43-Б. 

 

*** 

 

09.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_poltavi_14_lyutogo_yuristi_prokonsul

tuyut_nashih_vpo_stosovno_otrimannya 

У Полтаві 14 лютого юристи проконсультують наших ВПО 

стосовно отримання компенсації за зруйноване житло 

4 лютого о 10:00 на базі гуманітарного штабу для переселенців з 

Луганщини у Полтаві юристом Благодійного фонду "Горєніє" буде проведено 

групову консультацію для ВПО з питань отримання компенсації за зруйноване 

житло, механізму отримання коштів, механізму подачі звернення на 

отримання компенсації. 

Адміністратор Лисичанського ЦНАПу надасть роз’яснення щодо 

реєстрації повідомлення про пошкоджене або зруйноване власне нерухоме 

майно внаслідок військової агресії та переліку документів і відомостей, 

необхідних для цього. 

Також під час заходу внутрішньо переміщені особи матимуть 

можливість отримати безоплатну правову допомогу індивідуально з будь-яких 

інших питань у правовому колі. 

Запис за телефоном: +38 095 421 52 19. 

Адреса проведення консультації: м. Полтава, вул. Пушкіна, буд.115. 

 

*** 

 

09.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

_chetvergah_konsultuvatime_yurist 

У Чернівцях ВПО з Луганщини по четвергах консультуватиме 

юрист 

У Координаційному центрі надання допомоги внутрішньо переміщеним 

особам з Луганщини у Чернівецькій області (вул. Головна, 128) кожний четвер 

з 11:00 до 14:00 фахівцем БФ "Горєніє" буде надаватися безкоштовна правова 

допомога. 

 

*** 

 

09.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

opomogi_pereselencyam_iz_luganshchini 



Він розташований за адресою: Житомирська обл., м. Звягель, площа 

Лесі Українки, буд.15. 

Якщо ви вже заповнювали гугл-форму та отримуєте допомогу від інших 

штабів, необхідно зателефонувати до Call-центру за номером +38 095 655 86 

06 та змінити раніше обраний гуманітарний хаб на стаціонарний пункт 

накопичення та видачі гуманітарної допомоги № 6 у Звягелі. 

Аналогічні дії слід виконати, якщо вам надсилали допомогу поштою, а 

наразі ви її бажаєте отримувати у цьому штабі. 

Гуманітарна допомога буде видаватися з 10:00 до 14:00 виключно після 

отримання телефонного дзвінка або повідомлення з запрошенням за 

результатами реєстрації. 

Діяльністю хабу опікується Лисичанська громада, в якої вже діють 

пункти видачі допомоги у Полтаві, Запоріжжі, Обухові, Києві і Дніпрі. 

Вони розташовані за адресами: 

- Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 81; 

- Полтава, вул. Пушкіна, 115 (каб. 16); 

- Запоріжжя, вул. Сєдова, 5 (каб. 46, 47); 

- Обухів, вул. Київська, 132/2; 

- Київ, вул. М. Ушакова, 8-А (1-й поверх). 

Внутрішньо переміщені особи будь-якої громади Луганської області 

можуть звертатися за отриманням гуманітарної допомоги у найближчий до 

них штаб нашого регіону. 

Телефон Call-центру +38 095 655 86 06 - для надання консультацій, 

прийому звернень громадян–ВПО Лисичанської територіальної громади (з 

понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00). 

Телефон «гарячої лінії» з гуманітарних питань 0800 33 24 75 

(безкоштовно в межах України, з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00). 

Google форма для отримання допомоги безпосередньо в гуманітарному 

штабі: https://forms.gle/vGGhsLE3TZhP5dxi7. 

Для отримання Укрпоштою - https://forms.gle/iUMHAdPcJTsuNU5J7. 

 

*** 

 

10.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_ternopoli_vpo_z_luganshchini_16_ly

utogo_priymatimut_likari 

У Тернополі ВПО з Луганщини 16 лютого прийматимуть лікарі 

 16 лютого в гуманітарному хабі по вул. Грушевського, 5а, з 10:00 до 

14:00 буде працювати мобільна бригада Тернопільської обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України за підтримки Товариства Червоного 

Хреста Норвегії у складі сімейного лікаря, медичної сестри, гінеколога та 

психолога. 

Звернувшись до спеціалістів мобільної бригади, ви зможете отримати 

низку послуг. 

https://forms.gle/iUMHAdPcJTsuNU5J7


У сімейного лікаря та медичної сестри: 

- консультації з подальшими рекомендаціями; 

- лабораторні дослідження (аналіз крові на глюкозу); 

- інструментальні дослідження (електрокардіографія, пікфлуометрія); 

- медикаменти для лікування гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби 

серця, цукрового діабету 2 типу та ін. (за наявності); 

- консультації стосовно отримання послуг в медичних установах (за 

Програмою медичних гарантій). 

У психолога: 

- першу психологічну допомогу; 

- підвищення психосоціальної обізнаності щодо умов збереження 

психічного здоров’я 

(зниження тривоги, адаптація, дитячо-батьківськи та подружні 

стосунки, особистісна криза); 

- індивідуальне та групове консультування з питань психічного 

здоров’я; 

- психосоціальна підтримка. 

У гінеколога: 

- проведення консультування та оглядів; 

- допологова та післяпологова консультація; 

- направлення до спеціаліста при неонатальній патології; 

- виявлення вагітності високого ризику; 

- обговорення можливих варіантів планування сім’ї. 

Записатись на прийом можна за телефоном: 

+38 095 217 10 68. 

Або заповнити гугл-форму: 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf5wPYeTd7nfK.../viewform 

 

*** 

 

10.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

itarnogo_habu_dlya_luganskih_vpo_u_cherkasah 

 Сергій Гайдай перевірив роботу гуманітарного хабу для луганських 

ВПО у Черкасах 

Адреса хабу: вул. Чехова 9-а 

Координаційним центром опікується 

Попаснянська МВЦА. 

Працівники хабу приймають та розвантажують вагони з гумдопомогою, 

фасують та видають продуктові набори, одяг, підгузки, оформлюють 

відправки посилок через відділення АТ «Укрпошта». 

За минулий тиждень у Черкасах видали понад 230 проднаборів та 

оформили відправку 1800 посилок. 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf5wPYeTd7nfK.../viewform


Окрім того, в центрі можна отримати консультації психолога, юриста, 

лікаря. За окремим графіком, прийом фахівців Служби зайнятості та 

бібліотеки. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

 

06.02.2023  

Урядовий кур`єр  

http://ukurier.gov.ua/uk/news/irina-vereshuk-zavdannya-minreintegraciyi-

na-2023-/ 

Ірина Верещук: «Завдання Мінреінтеграції на 2023 рік – інтеграція 

внутрішніх переселенців» 

Завдання Мінреінтеграції на 2023 рік – інтеграція внутрішніх 

переселенців. Про це Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час 

одного з телеінтерв’ю. Вона нагадала, що в Україні наразі обліковано 4,8 

мільйона внутрішньо переміщених осіб. Їх реальна кількість становить 

близько 7 мільйонів. Про це повідомляє Урядовий портал. 

За її словами, держава всіляко намагається підтримувати переселенців. 

Минулого року з бюджету виплатили 55 млрд гривень допомоги на 

проживання. Вони отримують гуманітарну допомогу, харчові набори, одяг, 

речі першої потреби. Також успішно реалізується урядовий проект єРобота – 

можливість отримання грантів за 6 програмами. 

«Але допомога не має обмежуватися лише цим. Вона має бути 

різнобічною. Це і соціалізація ВПО на новому місці проживання, і сприяння їх 

працевлаштуванню, й отримання всіх пільг, які поширюються на решту 

мешканців. Вони повинні не чекати з простягнутою рукою, а стати 

повноцінними членами громад. Водночас відчувати власну незалежність, бути 

впевненими у найближчому майбутньому себе, своїх дітей і батьків. Тому 

наше завдання у 2023 році – знайти якомога більше інструментів для цього. В 

тому числі з допомогою наших міжнародних партнерів», – резюмувала Ірина 

Верещук. 

 

*** 

 

07.02.2023 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3666992-na-lvivsini-za-rik-

stvorili-2500-misc-dla-dovgotrivalogo-prozivanna-pereselenciv.html 

На Львівщині за рік створили 2500 місць для довготривалого 

проживання переселенців 

http://ukurier.gov.ua/uk/news/irina-vereshuk-zavdannya-minreintegraciyi-na-2023-/
http://ukurier.gov.ua/uk/news/irina-vereshuk-zavdannya-minreintegraciyi-na-2023-/


У Львівській області за 2022 рік створили понад 2500 місць для 

довготривалого проживання вимушених переселенців та облаштували більше 

400 додаткових місць у закладах соцзахисту. 

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу військової 

адміністрації, про це під час форуму «Інтеграція переселенців на Львівщині: 

проблеми, рішення та роль Ради ВПО» сказав заступник начальника 

Львівської ОВА Іван Собко. 

«Львівщина – це та тилова область, яка прийняла чи не найбільше 

внутрішньо переміщених осіб. За 2022 рік створили понад 2500 комфортних 

місць для довготривалого проживання, облаштували більше ніж 400 

додаткових місць у закладах соцзахисту. Все це завдяки підтримці державного 

бюджету і наших міжнародних партнерів», – зазначив Собко. 

 

*** 

 

07.02.2023 

Evacuation.City 

https://evacuation.city/articles/264548/9-organizacij-yaki-nadayut-

finansovu-dopomogu-pereselencyam-yak-zvernutis 

9 організацій, які надають фінансову допомогу переселенцям: як 

звернутись? 

Через повномасштабне вторгнення росіян мільйони українців були 

змушені рятуватись від війни. Хтось евакуювався за кордон; хтось став 

внутрішнім переселенцем і потребує підтримки, щоб інтегруватись на новому 

місці. 

Редакції Евакуація.City та Сватове. City зібрали добірку організацій, що 

фінансово допомагають переселенцям.  

Неурядова гуманітарна організація ACTED (Франція) 

Міжнародна гуманітарна організація ACTED надає грошову допомогу 

ВПО, які переселились з територій: 

Донецької; 

Луганської; 

Харківської; 

Сумської; 

Чернігівської; 

Миколаївської; 

Запорізької;  

Херсонської областей. 

Розмір допомоги – 2220 грн на кожного члена родини. Допомогу 

виплачують одним платежем відразу за 3 місяці, на всіх переміщених членів 

родини через відділення Ощадбанку, Укрпошти або на карту Ощадбанку. 

Кому надається допомога? 

На підтримку від ACTED можуть претендувати: 

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей; 

одинокі люди похилого віку (60 років і старше); 



родини, які виховують дітей з інвалідністю; 

багатодітні сім'ї; 

родини з вагітними та жінками, що годують; 

родини з малорухливими людьми, що потребують стороннього 

піклування; 

родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене 

житло. 

Які умови надання? 

Записатися в програму грошової допомоги можна за телефоном 0 800 33 

69 36. Для реєстрації необхідно мати при собі документи усіх переміщених 

членів родини:  

паспорти; 

ідентифікаційні коди; 

свідоцтва про народження дітей; 

реквізити банківської карти Ощадбанку, якщо бажаєте отримати 

грошову допомогу на карту. 

Заявку на виплати розглядають протягом 1 місяця. Після розгляду 

надходить смс-повідомлення з підтвердження або відмовою у наданні 

виплати. BHA & Save The Children 

Благодійна організація BHA & Save The Children надає грошову 

допомогу для внутрішніх переселенців, які перемістилися протягом 

листопада-грудня 2022 року до: 

Вінницької; 

Дніпропетровської; 

Запорізької; 

Львівської; 

Чернівецької областей. 

Розмір виплати – 2200 грн, кошти мають надійти протягом трьох місяців. 

Кому надається допомога? 

На допомогу BHA & Save The Children можуть розраховувати: 

родини переселенців, які не мають безпечного місця проживання; 

постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які 

втратили члена сім'ї, засоби до існування внаслідок війни.  

А також сім'ї переселенців, які не мають безпечного житла та 

відповідають хоча б одному критерію:  

сім’ю утримує жінка; 

або людина похилого віку (60+); 

або людина з інвалідністю; 

сім’я з дитиною та людьми з інвалідністю, хронічною хворобою, 

тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо); 

сім’я з дитиною та людиною похилого віку; 

сім’я з двома і більше дітьми; 

сім’я з дитиною під опікою; 

сім’я з вагітною жінкою або мамою, яка годує грудьми дитину віком до 

двох років.  



Як отримати? 

Організація співпрацює з місцевими владами міст, і саме вони надають 

списки родин, що відповідають критеріям. Критерії відмінні у всіх регіонах. 

Якщо виникли запитання щодо деталей програми, можна звернутися: 

на гарячу лінію програми за номером 0 800 609 845; 

на офіційний профіль організації у Facebook; 

на електронну адресу ukrainianresponse@savethechildren.org. Gate to 

Ukraine 

Gate to Ukraine – платформа, де громадяни США надають допомогу 

українським багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни, були 

вимушені переїхати, або живуть на тимчасово окупованих територіях. 

Розмір допомоги складає $100. Вона надається одноразово. 

Кому надається допомога? 

Підтримка надається: 

людям із зони активних бойових дій; 

а також деокупованих/окупованих територій; 

у яких є принаймні одна неповнолітня дитина. 

Як отримати? 

Для отримання допомоги необхідно заповнити форму за посиланням. 

Після цього заявка проходить перевірку, її перекладають на англійську та 

розміщують на сайті. 

Коли донація надходить у відповідь на запит, кошти надсилають на 

карту або банківський рахунок. Після отримання коштів Gate to Ukraine 

просить записати коротку відео-подяку для вашого спонсора. Людина в біді 

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" надає грошову допомогу 

переселенцям, які зареєстровані та проживають в місті Запоріжжя з 1.08.2022 

року.  

Розмір допомоги – 2200 грн на кожного члена родини з виплатою на 3 

місяці. 

Кому надається допомога? 

Пріоритет буде надаватися особам/сім’ям, які не отримували грошову 

допомогу від інших гуманітарних організацій, чи вже припинили отримувати. 

Як отримати? 

Під час реєстрації потрібно надати інформацію з оригіналів документів: 

паспорт кожного члена родини; 

свідоцтво про народження кожної дитини; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний код) кожної особи, яка реєструється; 

довідка ВПО кожного члена родини, який має статус ВПО (якщо є в 

наявності). 

Один член домогосподарства реєструє всіх членів домогосподарства. 

Попередня реєстрація здійснюється за телефоном: 0667228574.  

Адреса для подачі документів на допомогу: вул. Українська, 50 (вхід зі 

сторони двору). Графік: пн-пт з 9.00 до 16.00. 



Після реєстрації обробка даних займає 4-8 тижнів. Якщо 

домогосподарство буде відібрано для отримання грошової допомоги, ви 

отримаєте SMS від організації "Людина в біді" та від банку. Якщо ні – будете 

також проінформовані через SMS.  

Співдія 

СпівДія – волонтерська P2P-платформа, створена за підтримки 

Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Офісу 

Президента України. На платформі можна залишити заявку на отримання: 

Благодійної; 

юридичної; 

психологічної підтримки; 

підтримки дітей; 

пошуку роботи. 

БФ "У матусиних долонях"  

Благодійний фонд "У матусиних долонях" допомагає сім’ям з дітьми з-

поміж переселенців тих, хто проживає в містах, де проводяться бойові дії. 

Заявки на допомогу здійснюються за наступними напрямками: 

памперси та гігієнічні товари; 

ліки для дітей та матусь; 

дитяче харчування; 

продуктові набори; 

іграшки, солодощі, навчальні та розвиваючі матеріали; 

одяг. Кому надається допомога?  

Хто може розраховувати на фінансову підтримку: 

сім'ї з дітьми, які зареєстровані як ВПО, через бойові дії в вашому місті 

або селищі; 

сім'ї з дітьми, які проживають в містах, де проводяться бойові дії. 

Щоб отримати допомогу, необхідно залишити заявку за посиланням. 

Міжнародний благодійний фонд "Help Us Help UA"  

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд Help Us Help 

UA" надає гуманітарну допомогу сім'ям з дітьми, які зареєстровані як ВПО. 

Кому надається допомога?  

Гуманітарна допомога може надаватися сім’ям з дітьми ВПО, в яких є 

діти з відповідним соціальним статусом: 

діти-сироти (запит може подати опікун, або повнолітня особа з 

відповідним статусом); 

діти, позбавлені батьківського піклування (запит може подати опікун, 

або повнолітня особа з відповідним статусом); 

діти з інвалідністю; 

багатодітна сім’я (запит подають сім’ї в яких є троє і більше 

неповнолітніх дітей або студенти). 

Щоб отримати допомогу необхідно заповнити форму запиту на 

допомогу за посиланням. В формі необхідно написати: 

своє ПІБ; 

електронну пошту; 



номер телефону; 

вказати свій соціальний статус; 

 тему запиту та повідомлення. 

Громадська організація "Ми покоління за зміни" 

Громадська молодіжна організація надає засоби гігієни для дітей, з 

інвалідністю, харчування, іграшки та одяг. 

Кому надається допомога?  

Допомога надається переселенцям з Луганської і Донецької області: 

сім’ям з дітьми; 

вагітним; 

притулкам з літніми людьми; 

 людям з інвалідністю. 

Як отримати? 

Для подачі заявки треба написати повідомлення у інстаграм або фейсбук 

організації із:  

зазначенням віку дитини; 

з якого міста і куди виїхали; 

що саме потрібно і в якій кількості; 

номер телефону; 

 відділення Нової пошти. 

From Heart 

Благодійна організація From Heart надає гуманітарну допомогу ВПО. 

Як отримати? 

Для подачі заявки треба написати повідомлення у Інстаграм. 

В повідомленні необхідно вказати: 

скільки людей у сім’ї, дорослих та дітей 

довідку ВПО (якщо ви переселенці), 

надіслати прописку, якщо у вашому місті бойові дії 

написати назву населеного пункту, 

номер відділення Нової пошти, 

номер телефону, 

ПІБ. 

Після отримання посилки треба надіслати фото для підтвердження 

отримання допомоги. 

Цей матеріал створено в рамках проєкту "Сила місцевих медіа – для 

посилення згуртованості українців", що реалізується Громадською спілкою 

Українська Асоціація Медіа Бізнесу" у рамках проєкту "Термінова підтримка 

ЄС для громадянського суспільства", що впроваджується ІСАР "Єднання за 

фінансової підтримки Європейського Союзу". 

 

*** 

 

07.02.2023 

Evacuation.City 



https://evacuation.city/articles/264507/vischa-osvita-dlya-pereselenciv-

scho-varto-znati-pro-vstup-ta-pilgi 

Вища освіта для переселенців. Що варто знати про вступ та пільги? 

Не дивлячись на весь жах війни, українці продовжують жити, 

розвиватися, навчатися, ставити та досягати цілі. Стосується це і вищої освіти. 

Що варто знати переселенцям про вступ, освітні можливості, пільги. 

Журналісти Сватове.Сity підготували матеріал, у якому розповіли про 

всі преференції в освіті для переселенців 

Що переселенцям варто знати про навчання онлайн? 

У березні минулого року Закон України "Про освіту" доповнили новою 

статтею "Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації 

або надзвичайного стану". 

Ця стаття доволяє студентам, викладачам та науковцям:  

організовувати освітній процес у дистанційній формі або в будь-якій 

іншій, що є найбільш безпечною; 

збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати 

стипендій та інших виплат; 

забезпечити їх харчуванням та місцем проживання (гуртожитком, 

пансіоном, тощо).  

 Ця норма поширюється й на тих, хто вимушено змінив місце 

проживання.  

Якщо заклади освіти, розташовані в зоні проведення активних бойових 

дій, не можуть відновити освітній процес, студенти таких закладів можуть:  

дочекатися його відновлення; 

прослухати окремі навчальні дисципліни в інших закладах вищої освіти 

у рамках внутрішньої академічної мобільності;  

навчатися у системі неформальної освіти; 

або самостійно. 

 Крім того, велика кількість вишів перейшла на дистанційну форму 

навчання, студенти можуть продовжити освіту у своєму ВНЗ онлайн, 

незалежно від того, залишилися вони в межах свого регіону, країни чи виїхали 

за кордон. 

 

*** 

 

08.02.2023 

Закон і Бізнес 

https://zib.com.ua/ua/154781-

bezrobitnim_vpo_pivroku_platitimut_pidvischenu_dopomogu__pro.html 

Безробітним ВПО півроку платитимуть підвищену допомогу — 

проект 

Однією з гострих проблем для внутрішньо переміщені особи стає пошук 

нового місця роботи. Адже наразі в Україні зареєстровано майже 5 млн 

переселенців, а робочих місць — обмаль. 

https://zib.com.ua/ua/154781-bezrobitnim_vpo_pivroku_platitimut_pidvischenu_dopomogu__pro.html
https://zib.com.ua/ua/154781-bezrobitnim_vpo_pivroku_platitimut_pidvischenu_dopomogu__pro.html


Дещо поліпшити матеріальне становище переселенців покликаний 

проект «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття» (№8421), повідомляє 

«Закон і Бізнес». 

Документ передбачає певні пільги для таких осіб. Зокрема, розмір 

допомоги по безробіттю не залежатиме від тривалості пошуку нової роботи та 

становитиме 100% від розрахованої суми, яка визначається з огляду на 

страховий стаж. Наразі у другу половину строку, на який призначено 

допомога, виплати зменшуються до 50%. 

Крім того, для осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих 

територіях, а також для тих, хто не може підтвердити свій страховий стаж, 

розмір допомоги збільшать на 50%. Також таким ВПО допомогу 

виплачуватимуть не 120, а 360 календарних днів. 

Нагадаємо, що за загальним правилом розмір допомоги по безробіттю 

визначається у відсотках до середньої заробітної плати залежно від страхового 

стажу: 

до 3 років — 50 відсотків; 

від 3 до 6 років — 55 відсотків; 

від 6 до 12 років — 60 відсотків; 

від 12 до 18 років — 65 відсотків; 

від 18 до 24 років — 70 відсотків; 

від 24 до 30 років — 75 відсотків; 

понад 30 років — 80 відсотків. 

До того ж, у період воєнного стану тривалість виплати допомоги по 

безробіттю для всіх категорій безробітних становитиме не 90 календарних 

днів, як зараз, а 180. 

 

*** 

 

08.02.2023 

Evacuation.City 

https://evacuation.city/articles/264832/2-500-misc-dlya-pereselenciv-na-

lvivschini-pidsumki-2022 

2 500 місць для переселенців на Львівщині: підсумки 2022 року 

У Львівській області за 2022 рік створили понад 2500 місць для 

довготривалого проживання переселенців та облаштували більше 400 

додаткових місць у закладах соцзахисту. 

Про це повідомляє пресслужба ЛОВА.  

Переселенці у Львівській області 

Наразі у Львівській області продовжують створювати оселі для 

переселенців. Будівлі для цього ремонтують та реконструюють. Вартість 

будівництва – від 1 до 4 мільйонів гривень, а рівень готовності – від 70%, як 

зазначає заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко.  

Житло для переселенців на Львівщині 



Переселенці, які рятуються від війни на Львівщині, можуть отримати 

житло у Червонограді. Для цього вже відремонтували гуртожиток місцевого 

коледжу. 

Офіційно у Львівській області зареєстровано понад 245 тис. внутрішньо 

переміщених українців, фактично проживають – більш як 500 тисяч. 

 

*** 

 

08.02.2023 

Social.com.ua 

https:// /vijna/vpo/dlya-zabezpechennya-zhytlom-pereselencziv-u-

hmelnyczkomu-zbuduyut-novyj-mikrorajon/ 

Для забезпечення житлом переселенців у Хмельницькому збудують 

новий мікрорайон 

У Хмельницькому реалізовують два проєкти із забезпечення соціальним 

житлом внутрішньо переміщених осіб. Обидва фінансуються коштом грантів 

від ЄС. Про них розповів міський голова Хмельницького Олександр 

Симчишин. 

За його словами, наразі в місті та навколишніх селах проживають 

близько 25 тисяч ВПО, з яких 241 сім’я перебуває в черзі на соціальне житло. 

Перший проєкт із забезпечення житлом переселенців планують 

закінчити до середини осені й до початку зими вже заселити туди людей. 

Йдеться про реконструкцію двох будівель: гуртожитку на вулиці 

Інститутській 12/1 та приміщень на вулиці Кам’янецькій, 74. Приміщення 

перетворять на смарт-кімнати гуртожиткового типу. Усього сюди планують 

заселити близько 230 людей. Другий проєкт — будівництво нового 

мікрорайону з лише соціальним житлом на вільних земельних ділянках між 

Гречанами та Олешином. Саме будівництво фінансуватиме Євросоюз, а на 

підведення комунікацій (води, каналізації, системи теплопостачання, 

будівництво котельні) використають кошти з місцевого бюджету. Будівництво 

планують розпочати вже в травні — червні. 

 

*** 

 

08.02.2023 

Свои.City 

https://svoi.city/articles/264858/ukrainski-bizhenci-v-polschi- 

Українські біженці в Польщі: як виїхати з України, щоб не 

втратити тимчасовий захист 

Українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Польщі, при 

перетині кордону з Україною та іншими країнами мають дотримуватися нових 

правил. Розповідаємо, що змінилося і що потрібно робити, щоб не втратити 

тимчасовий захист у Польщі. 

Біженці з України у Польщі: що потрібно робити, щоб не втратити 

тимчасовий захист 



Біженці, які перетинають кордон з Польщею і мають PESEL UKR при 

виїзді з України під час паспортного контролю, щоб зберегти PESEL UKR 

мають: 

• повідомити прикордонній службі про те, що їдуть до Польщі, щоб 

отримати тимчасовий захист; 

• пред'явити цифровий документ diia.pl у додатку mObywatel. 

Також слід запам'ятати, що виїжджати з Польщі можна на строк не 

більше 30 днів. 

Я маю статус тимчасового захисту і виїхала з України до Польщі без 

diia.pl. Що буде? 

Якщо ви не дотримались вищевказаного порядку і не повідомили про 

статус тимчасового захисту, ви втратите статус та всі передбачені цим пільги 

та можливості, які надаються біженцям з України у Польщі. Тобто буде 

припинено доступ до роботи, освіти та медичних послуг, а також скасовано 

виплати через те, що вас не внесуть до відповідного реєстру. 

Е-документи в diia.pl: як отримати українським біженцям в Польщі 

Diia.pl — це цифровий варіант довідки, яка засвідчує право на 

проживання на території ЄС. Документ Diia.pl можна отримати у застосунку 

mObywatel. 

Українські біженці у Польщі можуть отримати Diia.pl, якщо: 

виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року; 

мають PESEL; 

має логін та пароль до профілю dovirengo; 

телефон з Android (7.0 і вище) і iOS (13.0 і вище); 

доступ в Інтернеті. 

Щоб отримати документ Diia.pl, потрібно завантажити програму 

mObywatel і ознайомитись з інформацією та законодавчою базою. 

А далі дотримуватися інструкції, яка з'явиться на екрані вашого 

мобільного пристрою. Послуга також доступна для дітей віком від 13 років. 

 

*** 

 

09.02.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/viplati-6-misyatsiv-hto-pereselentsiv-mozhe-

1675873879.html 

Виплати 6 місяців. Хто з переселенців може отримати допомогу 

вдруге 

Благодійна організація Карітас України надає багатоцільову грошову 

допомогу людям, які евакуюються із зони активних бойових дій. 

Які вразливі категорії переселенців можуть отримати грошові гранти, 

РБК-Україна розповів директор департаменту гуманітарного реагування 

фонду Григорій Селещук. 

Два типи грошової допомоги людям з небезпечних районів 



В осередках Карітас грошові виплати у 2220 гривень на місяць можуть 

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

активних бойових дій. Також – переселенці при облаштуванні на новому місці. 

Фінансова допомога надається терміном на три місяці (загалом 6600 

гривень) одним платежем на кожного члена родини, але максимум на 4 осіб. 

Грошові гранти від Карітасу України є двох типів, пояснює Григорій 

Селещук: 

екстрена багатоцільова грошова допомога (виплата 2220 гривень). 

Надається людям, які проживають в містах, наближених до зони активних 

бойових дії та на щойно деокупованих територіях; також людям, що 

виїжджають із небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце; 

стабілізаційна багатоцільова грошова допомога – це виплати упродовж 

6 місяців. Такі виплати надаються родинам, які вже переселились в безпечні 

регіони України і там намагаються облаштовувати своє життя. 

При цьому деякі родини можуть звертатися по грошову допомогу 

повторно – за умови критеріїв вразливості. 

"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. Хто може претендувати на 

допомогу: критерії вразливості 

На допомогу від Карітасу можуть претендувати: 

внутрішньо переміщені особи; 

мешканці деокупованих територій; 

люди, в яких пошкоджене обстрілами житло; 

ті, хто проживають поблизу зони активних бойових дій на 

підконтрольних Україні територіях. 

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. 

Зазначається, що Карітас надає грошову допомогу лише через 

оформлення документів у своїх осередках. 



Нагадаємо, ми писали, як українцям отримати допомогу на 

перезимування. 

 

*** 

 

09.02.2023 

АрміяINFORM 

https://armyinform.com.ua/2023/02/09/ponad-62-milyardiv-gryven-

spryamovano-na-vyplaty-dopomogy-na-prozhyvannya-vpo-z-pochatku-roku/ 

Понад 6,2 мільярда гривень спрямовано на виплати допомоги на 

проживання ВПО з початку рокуПро це у Facebook повідомляє 

Міністерство соціальної політики України. 

Відповідно до рішення Уряду допомога на проживання для ВПО 

надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та 

одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо 

переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази 

даних про внутрішньо переміщених осіб у наступних розмірах: 

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; 

для інших осіб — 2 000 гривень. 

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через 

застосунок Дія, або особисто через органи соціального захисту населення, 

повноваженої особи громади або ЦНАП. 



 
 

*** 

 

09.02.2023 

Бізнес UA 

http://businessua.com/finance/82276u-yakih-mistah-naibilshi-viplati-dlya-

vpo.html 

У яких містах найбільші виплати для ВПО 

В Україні запустили ще одну міжнародну програму допомоги 

переселенцям (ВПО, внутрішньо переміщеним особам). Підтримку можуть 

отримати виключно ті ВПО, які зареєстровані в м. Суми. Сума становить 6600 

грн на особу, зареєструватися можна до 17 лютого. Допомогу надає 

Міжнародна організація з міграції (МОМ). 



Подати заявку на виплату можуть переселенці, які на момент 

оформлення допомоги зареєстровані в Сумах. Пріоритет надається 

переселенцям, які мають труднощі, а також особам з інвалідністю. 

Зареєструватися для отримання виплати можна за допомогою онлайн-

заявки на посилання. Крім того, переселенці можуть особисто написати заяву 

в гуманітарному штабі на вул. Воскресенській, 16 (з 10:00 до 14:00 у будні). 

Водночас необхідно, щоб переселенець не був отримувачем будь-якої 

іншої допомоги від міжнародних організацій (ООН, ЮНІСЕФ, МКЧХ тощо). 

Для кожного ВПО виплати можуть здійснюватися лише за однією з 

гуманітарних програм. 

 

*** 

 

09.02.2023 

Евакуація.City 

https://evacuation.city/articles/265162/pereselenci-v-polschi-zmozhut-

otrimuvati-ukrainski-pensii-scho-vidomo 

Переселенці в Польщі зможуть отримувати українські пенсії: що 

відомо? 

Українці, які переїхали до Польщі через війну, зможуть отримувати 

пенсію у новій країні. 

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України Ірина Верещук.  

Українська пенсія у Польщі 

Українці похилого віку у Польщі поки що не можуть скористатися 

українською пенсією. Тож влада має забезпечити виплати такі виплати.  

Пошта Польщі готова виплачувати українцям пенсії в готівкою через 

міжнародний переказ між нею й Укрпоштою.  

Однак це потребує законодавчого регулювання, відповідний 

законопроєкт вже розробили.  

Як українцям отримати пенсію за кордон 

Пенсіонери, які отримували гроші на картку, і далі отримуватимуть 

пенсію як раніше. Все працюватиме, як було до виїзду за кордон. 

 

*** 

 

10.02.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/viplati-meditsina-i-krediti-ki-pilgi-mozhut-

1675937375.html 

Виплати, медицина і кредити. Які пільги можуть отримати 

переселенці в Україні 

ВПО після переїзду на нове місце мають соціальні гарантії від 

держави. Які саме – детальніше у матеріалі. 



Станом на початок 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 

переселенців – саме таку цифру наводить Мінінтеграції. А за міжнародними 

оцінками, кількість ВПО перевищує 7 мільйонів громадян. Не рахуючи тих, 

хто попросив захисту за кордоном. Переміщення через війну дуже впливає на 

всі сфери життя людей, і вони особливо потребують додаткового захисту та 

гарантій. 

Переселенцям в Україні надають низку пільг. Їм частково компенсують 

витрати на оренду житла, а працедавцям платять кошти за те, що беруть на 

роботу ВПО. Ті, хто переїхав на нове місце, можуть віддавати дитину в будь-

який навчальний заклад там, де вони облаштовують нове життя. Також вони 

отримують спрощений доступ до медичних послуг. 

РБК-Україна запитало у регіональної юристки БФ "Право на захист" 

Ірини Федотової, на які пільги з різних сфер життя можуть розраховувати 

переселенцям в Україні та що їм гарантує держава. 

Освіта, робота, соцпідтримка: які пільги надають переселенцям 

"В Україні діє Закон України "Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб". Ним визначені права та обов’язки ВПО, 

гарантії від держави та права й обов’язки громади, яка цих людей приймає. 

Переселенцям частково компенсують витрати на оренду житла, працедавцям 

два місяці платять кошти за те, що беруть на роботу людей, які змушені були 

переїхати в інше місце через війну", – розповідає Ірина Федотова. 

Пільги та гарантії умовно можна поділити на такі: 

пільги та гарантії у сфері реалізації трудових прав; 

у сфері реалізації житлових прав; 

у сфері освіти; 

у сфері зайнятості населення; 

у сфері реалізації виборчих прав; 

у сфері реалізації медичних прав; 

щодо особливостей кредитних відносин; 

у сфері соціальної підтримки. 

Далі розглянемо кожну категорію детальніше. 

Трудові права. Компаніям платять 6700 грн за працевлаштування 

переселенця 

Держава сприяє працевлаштуванню ВПО – надає компенсації витрат 

роботодавцю на оплату праці за їх працевлаштування. Таку компенсацію 

надають роботодавцю у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) за 

кожного працевлаштованого переселенця та виплачують такі кошти протягом 

2 місяців. Щоб отримати компенсацію роботодавець може звернувшись 

особисто до місцевого центру зайнятості або надіславши листа та онлайн через 

портал "Дія". 

Держава компенсовує вартість житла 

Переселенці мають право на забезпечення можливості безоплатного 

тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних 

послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для 



багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може 

бути продовжено. 

Власникам житла, які безоплатно розміщували у своїх приміщеннях 

ВПО, крім членів своєї власної сім'ї, надається компенсація витрат. З 1 жовтня 

сума компенсації визначається на рівні 30 гривень за кожен людино-день та 

виплачується у безготівковій формі за банківськими реквізитами, за умови 

відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги. 

"Щоб отримати компенсацію, власнику житла треба звернутися не 

пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця до 

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві 

держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем 

розташування житлового приміщення з відповідною заявою", – каже юрист 

БФ "Право на захист". 

Переселенці, у яких немає у власності житла або яке зруйноване, мають 

право на отримання житлового приміщення в тимчасове користування. 

"Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб безоплатно надаються ВПО та членам їх сімей 

у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження 

на наступний строк. Звернутися із заявою можна до виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад або до обласних та Київської міської 

військової адміністрації", – пояснює співрозмовниця. 

Освіта. Дитину можна віддати в будь-яку школу 

Дитина з числа ВПО має право продовжити навчання в будь-якому 

закладі загальної середньої освіти за новим місцем проживання. Якщо в 

дитини-переселенця немає свідоцтва про народження або іншого документу, 

що підтверджує її особу, її зараховують до закладу освіти без цих документів. 

"Для дітей ВПО не є підставою для відмови в зарахуванні до 1 класу 

відсутність оригіналу або копії медичної довідки за формою № 086-1/о, однак 

цю довідку обов’язково необхідно надати до початку навчального року", – 

зауважує юрист. 

Держава сприяє доступу до фахової передвищої та вищої освіти. 

Зокрема, студенти-переселенці мають право перевестися на навчання за 

держзамовленням, якщо їх зарахували до закладів фахової передвищої, вищої 

освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. Студенти звертаються письмово із заявою у довільній 

формі до керівника закладу освіти, в якому вони навчаються. 

Сфера зайнятості. Як отримати статус безробітного 

Якщо у вас не було можливості припинити трудовий договір через війну, 

а ви хочете отримати статус безробітного або стати на облік до центру 

зайнятості, зверніться до центру зайнятості за місцем проживання з 

відповідною заявою на ім’я роботодавця про припинення трудового договору. 

Якщо у вас немає документів, які потрібні для надання статусу 

безробітного, можна отримати статус безробітного без вимог, що 

застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та 

відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), 



страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у 

мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття. 

Можна брати учать у виборах 

Переселенці в Україні мають право брати участь у виборах за 

тимчасовим місцем проживання. Щоб змінити виборчу адресу, треба 

знадобиться довідка ВПО.Треба подати до органу ведення Реєстру за новою 

виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що 

підтверджують зміну виборчої адреси виборця – тобто довідку про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи. 

Спрощений доступ до меддопомоги та ліків 

В Україні спрощений доступ до первинної медичної допомоги. 

ВПО мають можливість отримати консультацію лікаря у будь-якій 

лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування, укладати для 

цього декларацію з лікарем не обов’язково. 

Доступні ліки для ВПО. Пацієнти, які потребують амбулаторного 

лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 

першого/другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів 

психіки та поведінки, епілепсії, можуть отримати лікарські засоби, що входять 

до програми, безоплатно або з невеликою доплатою. 

Вакцинація. Якщо дитина чи дорослий переселенець пропустили 

планову вакцинацію за Національним календарем щеплень, можна отримати 

щеплення за новим місцем проживання. Для цього достатньо звернутися до 

свого сімейного лікаря/педіатра або до сімейного лікаря/педіатра найближчого 

закладу охорони здоров’я. 

Кредити на житло і списання боргів 

Кредит на житло для ВПО. Внутрішньо переміщені особи можуть 

подати до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 

(Держмолодьжитла) заяву на участь у програмі "Надання пільгових іпотечних 

кредитів внутрішньо переміщеним особам". 

Зробити це можна онлайн через портал "Дія" або особисто, звернувшись 

до Держмолодьжитла та його регіональних управлінь. Після включення до 

реєстру кандидатів, починається участь у відборі переможців. Їх обиратиме 

Держмолодьжитло шляхом випадкового вибору чисел. 

Списання та "замороження" боргів. 28 січня було введено в дію Закон 

№2823-ІХ. Відтепер власники зруйнованого кредитного майна можуть 

звертатися до банків із проханням анулювати заборгованість. А в разі, якщо 

придбане в кредит житло пошкоджене і потребує ремонту або опинилося на 

тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій – звернутися із заявою 

про призупинення сплати грошового зобов’язання. 

Також ВПО звільняються від негативних наслідків порушення нею 

грошових зобов’язань за кредитним договором, що гарантується статтею 9-2 

ЗУ "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". 

Соцпідтримка. Які виплати можна отримати 



Переселенці в Україні можуть розраховувати на грошову допомогу від 

держави. Вона називається "допомога на проживання" і розрахована вона на 

забезпечення базових потреб ВПО на новому місці. 

"Але надають таку допомогу не всім. Її можуть отримати ті, хто 

перемістився з тимчасово окупованої РФ території України, територій, на яких 

ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, 

внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне 

для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. 

заявку на відшкодування втрат", – каже фахівець БФ "Право на захист". 

Розмір допомоги становить: 

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень; 

для інших осіб – 2000 гривень. 

Нагадаємо, в Україні відновили прийом заявок на грошову допомогу від 

УВКБ ООН. Зареєструватися на виплати у 6600 гривень можна в офісах та 

виїзних пунктах 10 регіонів України. 

 

*** 
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РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/chastina-ukrayinskih-bizhentsiv-vtratyat-

1676033485.html 

Частина українських біженців втратять тимчасовий захист у 

Нідерландах: деталі 

Стосовно понад 4600 біженців з України продовжуватиме діяти 

спеціальний регламент для українців ще півроку. Після цього вони втрать 

пільги і змушені будуть просити інший статус. 

Йдеться про людей, які не є українськими громадянами, але до війни 

легально проживали в Україні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з 

посиланням на nltimes.nl. 

 

Тимчасовий захист для громадян третіх країн – людей, які жили і 

працювали в Україні до війни, але не мають українського громадянства – 

закінчується 5 березня. 

Після цього вони стануть звичайними шукачами притулку, яким 

необхідно пройти через процес подачі заявки на міжнародний захист 

(біженство). Це означає, що вони більше не матимуть доступу до 

муніципальних притулків для українців і не вони зможуть працювати в 

Нідерландах. 

Рада мерів, які очолюють 25 регіонів Нідерландів, висловила 

занепокоєння щодо прийому цієї групи минулого тижня. Якби дію регламенту 

не продовжили, Центральному агентству з прийому шукачів прихисту (COA) 

довелося б екстрено розміщувати ще 4600 людей в свої переповнені притулки. 

 

*** 
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ДОМ 

https://kanaldom.tv/vyrishuvachi-problem-yak-studenty-ssha-

dopomagayut-ukrayinskym-bizhenczyam/ 

Вирішувачі проблем: як студенти США допомагають українським 

біженцям 
На унікальному курсі в американській інженерній школі USC можна 

отримати спеціалізацію "Вирішувач проблем". Ідея створити курс виникла 5 

років тому у відповідь на кризи глобального масштабу. Зараз студенти 

сфокусувалися на проблемах мільйонів українських біженців. Як працюють 

американські вирішувачі проблем, дізнавайтеся у "Ранку Вдома".Вирішувач 

проблем. Саме так називається спеціалізація, отримати яку можна на 

унікальному курсі в американській інженерній школі USC. Ідея створити курс 

виникла п'ять років тому у відповідь на кризи глобального масштабу, зокрема 

екологічні катастрофи, пандемії, війни й масову міграцію людей. Такі події 

негативно впливають на економіку, освіту, сферу охорони здоров'я та 

політичну стабільність в усьому світі. І розв'язувати проблеми, які вони із 

собою приносять, надзвичайно складно. Зараз студенти та аспіранти курсу 

вирішувачів проблем, сфокусуватися на питанні мільйонів українських 

біженців. 

Від 24 лютого 2022 року місцеві студенти уважно вивчають ситуацію в 

Україні та пропонують інноваційні проєкти, що допоможуть найефективніше 

впоратися з багатьма складними питаннями. Відтак торік у вересні 20 

студентів прилетіли до Румунії, аби зустрітися з переселенцями з України, 

мерами міст, що їх прийняли, та місцевими підприємцями. Студенти хотіли 

дізнатись про потреби біженців, а ще придумати, як допомогти їм та 

українцям, котрі лишилися в Україні попри смертельну небезпеку. 

"Вислухавши українських біженців і проаналізувавши їхні проблеми, ми 

з великим натхненням узялися до роботи. Працювали впродовж кількох 

місяців і нарешті презентували свої ідеї на спеціальній сесії, присвяченій 

інноваційним проєктам для відновлення України. Одна з таких ідей, приміром, 

це створення платформи телемедицини. Вона дозволить українським 

біженцям із медичними спеціальностями заробляти додаткові гроші, надаючи 

консультації онлайн", — розповіла студентка Аіша Ямамото. 

Серед лекційних проєктів студентів є недорогі пристрої, які будуть 

зігрівати українців у холодний період. Це обігрівачі на деревині, які 

горітимуть довше та ефективніше за інші неелектричні пристрої. 

Ще один цікавий проєкт від вирішувачів проблем передбачає створення 

синьо-жовтих етикеток з QR-кодом. Їх клеїтимуть на пляшки з напоями. 

Скануючи код, покупці зможуть побачити історії українського спротиву. 

Вартість однієї пляшки напою з такою етикеткою орієнтовно 30 доларів. 

Частину зароблених коштів відправлятимуть на підтримку українців. 

 

*** 
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Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/ukrayinci-yaki-dosyagli-14-rokiv-mozut-

oformiti-persii-id-pasport-u-polshhi-3687 

Українці, які досягли 14 років, можуть оформити перший ID-

паспорт у Польщі 

ID-карта вперше з 14 років робиться протягом 20 робочих днів. 

 Для українців у Польщі доступна послуга оформлення першого 

паспорта громадянина у формі ID-картки при досягненні 14-річного віку. 

Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ України 

Щоб отримати документ необхідно звернутися до одного з підрозділів у 

Польщі. Підрозділи ДП "Документ", в яких можна отримати українську ID-

картку, знаходяться в: 

Варшаві; 

Кракові; 

Ґданську; 

Вроцлаві. 

Для отримання ID-картки по досягненню 14-річного віку потрібно 

прийти до будь-якого відділення з пакетом документів, і подати: 

свідоцтво про народження; 

паспорт громадянина України одного або двох з батьків; 

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності); 

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за 

наявності). 

Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання 

- під час оформлення паспорта може за бажанням подати запит на отримання 

РНОКПП з подальшим відображенням у паспорті. 

Для зручності громадян прийом заяв на оформлення паспортних 

документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги". 

Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-

оплати. Для цього при собі слід мати смартфон та банківську картку або її 

реквізити, проте в МВС попередили, що оплата готівкою наразі недоступна. 

"Звертаємо увагу: ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 

20 робочих днів", - додали в міністерстві. 

Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура 

верифікації, тому присутність особи, на ім'я якої оформлено документ, 

обов’язкова. 

У разі неотримання громадянином паспорта протягом трьох місяців з 

дня його надходження до центру "Паспортний сервіс", готовий документ 

повертається територіальному підрозділу ДМС для подальшого зберігання. 

 

*** 

 

10.02.2023 

Uamedia.eu 



https://uamedia.eu/society/bilsist-ukrayinciv-u-cexiyi-gotovi-povernutisya-

dodomu-3707 

Більшість українців у Чехії готові повернутися додому 

У листопаді 2022 року в Чехії опитали 1384 українських біженців, щоб 

дізнатися, як вони влаштувалися в країні та дізнатися про їхні настрої. 

 Майже три чверті українських біженців у Чехії планують повернутись 

на батьківщину, свідчать дані опитування, проведеного Міжнародною 

організацією з міграції (МОМ). 

При цьому стільки ж людей мають кошти на існування в цій країні, 

повідомляє brnodaily.com. 

У листопаді 2022 року в Чехії опитали 1384 українських біженців, щоб 

дізнатися, як вони влаштувалися в країні та дізнатися про їхні настрої. Жінки 

становили 85% опитаних. Понад 80% – мешканці міст. Майже половина 

респондентів приїхала із окупованих східних областей, а одна десята – з Києва. 

Біженці здебільшого обирали Чехію через те, що тут у них були друзі чи 

родичі. Половина людей приїхали з дітьми, серед них 20% – молодші 5 років. 

Чверть чоловіків та 15% жінок були старші 60 років.За даними опитування у 

листопаді, планували повернутися до України 73% опитаних. Чверть не 

збиралася переїжджати із Чехії. Близько 2% респондентів хотіли продовжити 

поїздку до інших країн, де мали родичів. 

37% респондентів проживали в одному місці в Чехії не менше 6 місяців. 

винаймали квартиру чи будинок – 25% опитаних; 

жили у родичів чи інших людей безплатно – 25% респондентів; 

проживали у готелях та гуртожитках – 36%; 

у засобах масового розміщення – 9%. 

Число тих, хто не може покрити свої витрати на проживання, знизилося 

до 25%. Минулого літа таких людей була половина. 

Близько 75% біженців сказали, що мають фінанси, необхідні для 

проживання в країні. Чверть отримували соціальні виплати, а п'ята частина 

мала дохід від роботи. Кожен п'ятий жив на заощадження та допомогу родичів. 

Кожен п'ятий українець не просив жодної гуманітарної допомоги. 

Кількість тих, хто знайшов роботу у Чехії, зросла – якщо влітку 

працевлаштовані були 16% опитаних, то до осені вже мали роботу 34%. 

 

*** 
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https://uamedia.eu/politics/yak-prodovziti-timcasovii-zaxist-u-niderlandax-

detalna-instrukciya-3702 

Як продовжити тимчасовий захист у Нідерландах: детальна 

інструкція 

Українці можуть легально перебувати в країні ще понад рік. Проте 

потрібно продовжити термін дії статусу. 



Влада Нідерландів продовжила дію Директиви про тимчасовий захист 

до 4 березня 2024 року, тож українці можуть легально перебувати в країні ще 

понад рік. Проте потрібно продовжити термін дії статусу. Як це зробити – 

розповідає visitukraine.today. 

Як українцям продовжити тимчасовий захист у Нідерландах? 

Підтвердіть місце проживання 

Єдиний спосіб продовжити дію тимчасового захисту – підтвердити 

місце вашого проживання. Для цього не потрібно нічого робити, адже IND 

(служба імміграції й натуралізації) автоматично перевірить адресу. 

Усі українці, на котрих поширюється Директива про тимчасовий захист, 

отримають лист від IND до 25 лютого 2023 року. 

Зверніть увагу! IND надішле лист на адресу, зареєстровану в BRP (базі 

персональних даних). Перевірте, що вашу адресу коректно зареєстровано. 

Рекомендуємо ознайомитися зі зразком листа, щоб не пропустити його 

– адже цей лист потрібно зберігати. Переглядайте переклад листа українською 

й англійською мовами. 

Що робити, якщо не отримали лист від IND? 

Зателефонуйте в IND, якщо на вас поширюється Директива про 

тимчасовий захист. Записуватися на візит не потрібно, ваше питання 

спробують вирішити в телефонному форматі. 

На кого поширюється Директива про тимчасовий захист у Нідерландах? 

Відвідавши цю сторінку, ви знайдете всю інформацію щодо громадян, 

які можуть отримати тимчасовий захист у Нідерландах.  

Додамо, що цього року відбулися зміни, і біженці з України, які не мають 

українського громадянства, не зможуть отримати тимчасовий захист з 4 

березня 2023 року. Якщо ви належите до такої категорії й отримали лист щодо 

підтвердження місця проживання, ігноруйте його – IND надіслав лист 

помилково. 

 

 

 

Регіональні 
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Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-cherkasah-francuzka-asociaciya-

dopomozhe-vnutrishnim-pereselencyam 

У Черкасах французька асоціація допоможе внутрішнім 

переселенцям 

Асоціація «Тріангль Женерасьон юманітер» надаватиме підтримку 

внутрішньо переміщеним особам, які переїхали до Черкас. 

Про це повідомляє пресслужба ЧМР. 



Меморандум про співробітництво з цією французькою гуманітарною 

організацією підписав від імені міської ради міський голова Анатолій 

Бондаренко. 

«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», – зазначає міський голова Анатолій Бондаренко. 

Також він додає, що підтримку для ВПО надають різні донори та 

організації, у тому числі й міжнародні. 

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. 

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. 

 

*** 

 

06.02.2023 

Budport.com.ua 

https://budport.com.ua/news/26027-yes-mozhe-nadati-zhitomiru-8-mln-

yevro-na-budivnictvo-zhitla-dlya-pereselenciv 

ЄС може надати Житомиру 8 млн євро на будівництво житла для 

переселенців 

Міська влада Житомира збирається підтримати реалізацію проєкту 

«Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у 

Житомирі» та затвердити грантову угоду з Європейською Комісією. 

Відповідний проєкт рішення сесії другого лютого оприлюднений на сайті 

міської ради. 

У рамках програми місто може отримати понад 8 млн євро 

безповоротної фінансової допомоги для будівництва житла для переселенців, 

пише Zhitomir.info. 



Для реалізації проєкту планують побудувати чотири багатоквартирні 

будинки на 128 квартир (108 двокімнатних та 20 однокімнатних) на Червоному 

провулку, 60. На цій земельній ділянці знаходиться об’єкт незавершеного 

будівництва – залишки фундаменту школи. Проєкт рішення передбачає надати 

дозвіл на списання цього об’єкта з балансу комунальному підприємству 

«Центр Інвестицій» Житомирської міськради. Проєкт мають реалізувати за 1,5 

року. 

Квартири отримають люди, які втратили житло внаслідок ударів по 

Богунії і по Корбутівці, і в першу чергу їх надаватимуть саме цим 

житомирянам. 

У жовтні депутати вирішили розділити земельну ділянку на дві частини: 

одну віддати під будівництво житла для ВПО, а на іншій побудувати дитсадок.  

 

*** 
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1kr.ua 

https://1kr.ua/ua/news-78018.html 

ЗА ТИЖДЕНЬ ДО КРИВОГО РОГУ ПРИБУЛИ ПОНАД 157 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

За минулий тиждень до Кривого Рогу прибули понад 157 вимушених 

переселенців. 

Про це повідомляє Управління преси та інформації виконкому 

Криворізької міськради. 

Люди їдуть, перш за все, з херсонського напрямку. У Кривому Розі 

переселенцям надають житло у пунктах компактного проживання, 

безкоштовне харчування, медичну та психологічну допомогу. 

У місті знаходиться вже понад 75 000 переселенців. 

 

*** 
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Хвиля 

https://help.hvylya.net/uk/267150-v-chehii-zarabotali-novye-pravila-dlya-

ukrainskih-bezhencev-chto-izmenilos 

У Чехії запрацювали нові правила для українських біженців: що 

змінилося 

Юрист Stron Legal Services Маріанна Гавришко розповіла про нові 

правила для українських біженців у Чехії. 

Як передає "Хвиля", про це вона повідомила виданню TRAVEL РБК-

Україна. 

Так, нещодавно новообраний президент Чехії Петро Павло підписав 

закон Lex Ukrajina IV, який передбачає низку змін щодо продовження термінів 

дії тимчасового захисту, виплат і соціального страхування. 



Зокрема, закон продовжує дію тимчасового захисту українців до березня 

2024 року. Однак, отримані візи не будуть пролонговані автоматично, як у 

деяких країнах ЄС. 

За словами юриста, для цього громадянам України слід до кінця березня 

2023 року в онлайн режимі отримати дату та час відвідування відділу МВС та 

прийти особисто для отримання відповідного вклеювання у паспорт. У тих, 

хто не пройде цієї процедури, віза буде анульована і їм доведеться 

оформлювати її заново. Крім того, Lex Ukrajina VI передбачає зміни у 

грошових виплатах українцям. Виходячи з нових правил, грошова допомога 

повинна відповідати прожитковому мінімуму, встановленому в Чеській 

Республіці. 

"Сума виплати на одного дорослого становитиме 4860 крон замість 5000 

крон, а на дитину – 3490 крон на місяць. Незважаючи на те, для пенсіонерів та 

осіб з інвалідністю грошова допомога збільшиться в 1,5 раза від прожиткового 

мінімуму, виплата становитиме 7 290 крон на місяць та 5 235 крон на дитину", 

– роз'яснила Гавришко. 

На додаток до цього при виплаті грошової допомоги враховуватиметься 

дохід біженця. Таким чином, на фінансову допомогу в Чехії зможуть 

претендувати ті біженці, доходи яких не перевищують суму фіксованої 

виплати. До того ж враховуватимуться і перекази коштів з-за кордону. 

Тобто доходом не вважатимуться лише виплати домогосподарствам у 

Чехії та допомога для дітей від ЮНІСЕФ. Крім того, раз на півроку влада 

перевірятиме, чи є у заявника перешкоди для виходу на ринок праці: 

наприклад, догляд за маленькою дитиною, пенсія чи навчання. 

Також нові правила для українців у Чехії стосуватимуться отримання 

медичної допомоги. Термін, за який держава сплачуватиме внески до системи 

державного медичного страхування для біженців (VZP), буде скорочено - він 

складе 150 днів. 

"На думку законодавця, цього часу достатньо, щоб українські біженці 

знайшли роботу, і тоді відповідні внески за них сплачуватиме роботодавець. 

Водночас держава продовжить покривати страхові внески за неповнолітніх 

дітей, пенсіонерів, людей з інвалідністю та в інших випадках, коли біженець 

через об'єктивну причину не може робити це сам", – додала юрист. 

 

*** 
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Borg.expert 

https://borgexpert.com/news/bizhentsiam-z-ukrainy-bilshe-bude-ne-

potriben-dozvil-na-robotu-v-avstrii 

Біженцям з України більше буде не потрібен дозвіл на роботу в 

Австрії 

На кінець грудня в Австрії працювало 13546 українців, що майже на 

8200 більше, ніж рік тому 



Орієнтовно з квітня біженцям з України буде більше не потрібен 

окремий дозвіл на роботу в Австрії. 

Бар’єри для доступу на австрійський ринок праці знімуть для людей, які 

переміщені в результаті війни з України, пише kurier.at. 

Як повідомило місцеве Мінпраці, з другого кварталу всіх біженців з 

України, яким видано посвідчення переміщеної особи («Блакитна карта»), 

буде звільнено від дії Закону про працевлаштування іноземців. 

Це означає, що вони можуть отримати будь-яку роботу, включаючи 

тимчасову без дозволу на роботу від AMS. Цим вони будуть поставлені у рівне 

становище з громадянами ЄС. 

Член правління AMS Йоханнес Копф задоволений таким рішенням. «У 

Німеччині кожен другий українець знаходить роботу через агентство з 

працевлаштування. Я очікую, що таке рішення підвищить рівень зайнятості в 

Австрії», – каже Копф. У той же час українці також зможуть реєструватися як 

безробітні в AMS. 

На кінець грудня в Австрії працювало 13546 українців, що майже на 

8200 більше, ніж рік тому. 74 відсотки українських працівників становлять 

жінки. 

Наразі, щоб влаштуватися на роботу, українці мають отримувати дозвіл 

від AMS. Втім, зазвичай це просто формальність. 

 

*** 

 

06.02.2023 

Район Свалява 

https://svaliava.rayon.in.ua/news/572632-u-svalyavskomu-volonterskomu-

khabi-rozdali-ponad-100-gumanitarnikh-naboriv-dlya-vpo-z-luganshchini 

У Свалявському волонтерському хабі роздали понад 100 

гуманітарних наборів для ВПО з Луганщини 

4 лютого, у волонтерському хабі «Дієва громада» відбулась видача 100 

гуманітарних наборів для внутрішньо переміщених осіб із Луганської області, 

які проживають у місті Свалява.  

Про це повідомила голова ГО «Центр спільного розвитку «Дієва 

громада» Оксана Очкурова на своїй сторінці у Facebook. 

«Сьомий місяць поспіль Старобільський гуманітарний хаб підтримує 

переселенців із Луганщини. За цей час деякі сім’ї змогли адаптуватися – 

працюють дистанційно, або влаштувалися на нову роботу, таких родин із 

опитаних нами 20%. Але високі ціни на орендну плату змушують людей 

шукати додаткової допомоги, – розповідає координаторка хабу Оксана 

Очкурова 

Відомо, що трохи менше 40% ВПО з Луганщини відносяться до 

вразливих категорій (пенсіонери, вагітні, мами з дітьми до 3-х років, люди з 

інвалідністю тощо). 

Майже 37% переселенців опитаних у пошуках роботи.  



Таким людям тут намагаються допомогти інформаційно, щодо наявних 

курсів та тренінгів, вакансій та грантів. 

Переселенці із Луганщини – серед тих, хто втратив все чи майже все. 

Деякі з них – двічі. Тому ми продовжуємо допомагати, шукаємо допомогу, 

залучаємо партнерів, доставляємо вантаж, – зазначили у волонтерському хабі. 

Відтак, 4 лютого вже видали частину гуманітарних наборів для ВПО від 

Благодійного фонду «Восток SOS».  

Ці набори включають продукти харчування та гігієнічні товари на суму 

1 535 грн. кожен.  

Зазначимо, що 6 та 7 лютого відбудеться чергова видача гуманітарної 

допомоги по заздалегідь складеним спискам, слідкувати можна у Вайбер 

(Старобільський хаб). 
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Zmi.ck.ua 

https://zmi.ck.ua/cherkassy/u-cherkasah-zarestrovano-ponad-27-tisyach-

pereselentsv.html 

У Черкасах зареєстровано понад 27 тисяч переселенців 

Наразі офіційно в Черкасах зареєстровано понад 27 тисяч переселенців. 

Про це повідомила голова Черкаської РВА Валерія Бандурко. 

За її словами, спостерігається незначна тенденція до зменшення 

кількості внутрішньо переміщених осіб в районі.  

Станом на сьогодні загальна кількість офіційно зареєстрованих 

переселенців  - 59 868 осіб, з них: місто Черкаси - 27 480 осіб, Сміла - 6 927, 

Канів – 4 123. 
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Місто над Бугом 

http://mistonadbugom.com.ua/article/nevelichke-selo-na-vinnichchini-z-

tisyacheyu-meshkanciv-prihistilo-mayzhe-400-pereselenciv 

Невеличке село на Вінниччині з тисячею мешканців прихистило 

майже 400 переселенців 

З часом переселенці почали залишати село - насамперед жителі 

звільнених міст і сіл Київщини й Харківщини. Тепер в селі Яланець проживає 

близько 100 ВПО. 

У селі Яланець, що на Томашпільщині, побував кореспондент 

АрміяInform Сергій Зятьєв. За його словами, вже в березні в селі почали 

приймати українців, котрі стали жертвами російської агресії. "Нас приймають, 

як рідних…" – кажуть українці, які, втікаючи від війни, знайшли свій 

прихисток на Вінниччині. 

http://mistonadbugom.com.ua/article/nevelichke-selo-na-vinnichchini-z-tisyacheyu-meshkanciv-prihistilo-mayzhe-400-pereselenciv
http://mistonadbugom.com.ua/article/nevelichke-selo-na-vinnichchini-z-tisyacheyu-meshkanciv-prihistilo-mayzhe-400-pereselenciv


"Багато хто з прибулих не встиг прихопити з собою навіть 

найнеобхіднішого. Дехто мав на руках малолітніх дітей. Мені, як старості, 

потрібно було вирішити найболючіше питання – надання житла. У нас немає 

ані гуртожитків, ані готелів. Близько 30 осіб ми розмістили в дитячому 

садочку. А всього прибуло майже 400!.. І це при тому, що в нас проживає 

тисяча селян…" – розповідає Наталя Савчук, староста Яланецького 

старостинського округу Томашпільської територіальної громади. 

Наталя Павлівна звернулася до односельців, що мали хати, які з різних 

причин пустували. Земляки погодились допомогти. 

"Так ми вирішили цю болючу проблему, – каже староста. – Не скажу, що 

в усіх переселенців умови проживання були, як у п’ятизіркових готелях, але 

люди отримали дах над головою і були безмежно щасливі".З часом 

переселенці почали залишати село. Тепер у Яланці проживає близько 100 осіб. 

"За весь час до мене, як до сільського голови, ніхто з цих людей не 

звертався з якимись скаргами чи наріканнями. Окрім слів вдячності, нічого від 

них не чула. Навпаки, мені відомі численні факти, як мої земляки, хто чим 

може допомагали їм, наприклад, продуктами харчування, дровами тощо", – 

додала Наталя Савчук. 
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Ukrayina.pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183832,29438163,1057-1082-1110-1083-

1100-1082-1080-1073-1110-1078-1077-1085-1094-1110-1074.html 

Скільки біженців з України влаштувалися на роботу в Польщі? 

"Доповнюють ринок" 

Міністерка сім'ї та соціальної політики Марлена Малонг розповіла, 

скільки тисяч біженців з України працевлаштувалися за спрощеними умовами 

у Польщі. За її словами, українці дуже доповнюють польський ринок праці. 

Робота в Польщі. Скільки біженців з України тут працевлаштувалося?  

Міністерка сім'ї та соціальної політики Марлена Малонг розповіла, що 

близько 900 тисяч біженців з України працевлаштувалися за спрощеними 

умовами у Польщі. Про це повідомляє polskieradio24.pl.  

За словами чиновниці, біженці з України за спеціальним законом 

отримали такі ж права, як і поляки: легально проживають у Польщі, мають 

право легально працювати, а також претендують на відповідні пільги. 

Водночас Марлена Малонг підкреслила, що після 24 лютого змінилася 

структура зайнятості громадян України. Усе через те, що понад 70 відсотків 

біженців — це жінки з дітьми. "Українці влаштувалися на роботу, наприклад, 

у готельному господарстві, гастрономії та сфері послуг. Вони доповнюють 

наш ринок праці. Тут, у Польщі, платять податки, внески", — сказала вона. 

Найбільше біженців опинилось у приватних домівках у Польщі   

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації 

Польщі, урядовий уповноважений у справах біженців з України Павел 



Шефернакер нагадав, що найбільше людей, які тікали від війни, опинились у 

приватних домівках. 

"До кінця січня майже два мільйони українських біженців знайшли 

притулок у польських родинах, у польських домівках", – сказав він. 

Уповноважений також розповів про допомогу біженцям, які є ВПО  всередині 

України. "Польський уряд через діяльність Урядового агентства стратегічних 

резервів забезпечує ремонт критичної інфраструктури, харчування та 

медикаменти. Ми збудували тимчасове житло для кількох тисяч внутрішньо 

переміщених осіб", — сказав він.  

За словами посадовця, гуманітарна допомога, організована RARS, уже 

перевищила мільярд злотих. "Ми є логістичним центром для допомоги з 

усього світу. Понад 200 тисяч тонн допомоги, майже 100 тисяч вантажівок", 

— додав він. 

 

*** 

 

Нова доба 

06.02.2023 

https://novadoba.com.ua/398502-norvezka-rada-u-spravah-bizhentsiv-

rozpochne-spivpratsyu-z-cherkashhynoyu.html 

Норвезька рада у справах біженців розпочне співпрацю з Черкащиною 

Продовольча та непродовольча допомога внутрішньо переміщеним 

особам, надання психологічної та юридичної підтримки, освітні програми для 

дітей та молоді. Неурядова гуманітарна організація «Норвезька рада у справах 

біженців (NRC)» готова розпочати свою роботу на Черкащині, інформують у 

пресслужбі ОВА. Із 2014 року NRC працює в Україні переважно у східних 

областях. Утім минулоріч розгорнула свою діяльність по всій Україні. Нині 

актуалізують потреби в областях задля налагодження співпраці, відзначила 

регіональний менеджер проєктів Північного регіонального офісу Норвезької 

ради у справах біженців Авріл Джеймс. Представники організації зустрілися 

із першою заступницею начальника ОВА Наталією Кравченко та 

заступниками очільника області Олександром Турченяком та Олександром 

Шамраєм. Обговорили перспективні напрямки співпраці та нагальні потреби 

регіону в гуманітарній галузі. 

Цьогоріч наша організація планує розширити діяльність на Черкаську 

область, – відзначила представниця NRC Авріл Джеймс. – Тож зараз ми 

визначаємо пріоритетні потреби регіону щодо допомоги ВПО, психологічної 

та освітньої реабілітації, обладнання чи ремонту укриттів, підтримки малого 

та середнього бізнесу, зокрема фермерів, тощо. Якщо у перші місяці 

повномасштабної війни Черкащина була більш транзитним регіоном для ВПО, 

то надалі все більше вимушених переселенців лишалися тут на постійне 

проживання. Натепер в області проживає понад 103 тисячі внутрішньо 

переміщених осіб, а це дорослі та діти, люди з інвалідністю чи старшого віку. 

– Ми постійно працюємо разом із донорами та благодійниками над 

облаштуванням місць їхнього проживання, забезпеченням продуктами 



харчування, побутовою технікою та іншими речами першої необхідності, – 

наголосила перша заступниця очільника області Наталія Кравченко. – Між 

тим, щотижня ми приймаємо евакуаційні потяги зі східних областей, де 

тривають бої. А це щоразу від 30-ти до 50 осіб. Їх розселяємо, забезпечуємо 

необхідним, допомагаємо із соціалізацією. Зважаючи на постійне збільшення 

ВПО в області розширюємо мережу місць компактного проживання. Наразі їх 

налічується більше сотні. Актуальним є й питання зайнятості населення, 

створення нових робочих місць та розвитку підприємництва зокрема. На 

цьому наголосив заступник начальника ОВА Олександр Турченяк. Між тим, 

попри повномасштабне вторгнення, в Україні не припиняється навчальний 

процес. Залучають до навчального процесу дітей, переміщених із інших 

регіонів, відзначив заступник очільника області Олександр Шамрай. В області 

навчання проходить в онлайн та офлайн форматах. Триває робота з 

облаштування укриттів. Окрім допомоги з технічним оснащенням навчальних 

закладів, норвезька гуманітарна організація планує вже найближчими 

місяцями розпочати в Україні програму з психологічної реабілітації учнів та 

педагогів. Вона буде спрямована на те, аби допомогти учням подолати 

наслідки стресів, а педагогів навчити допомагати дітям долати кризові стани 

та дбати про власний ментальний стан.  

 

*** 

 

07.02.2023 

Borg.expert 

Бізнес-гранти для біженців з України: як підприємцям отримати 

1050 доларів 

https://borgexpert.com/news/biznes-hranty-dlia-bizhentsiv-z-ukrainy-iak-

pidpryiemtsiam-otrymaty-1050-dolariv 

Допомога – від Данської ради у справах біженців для відкриття 

власного бізнесу 

Данська рада у справах біженців за фінансової підтримки урядів 

Швейцарії та Великої Британії оголосила про надання грошової допомоги 

біженцям з України на початок, відновлення або розширення власного мікро-

бізнесу. 

Яку суму виплатять українським підприємцям? 

Відповідна програма передбачає надання бізнес-грантів у розмірі суми 

до 1050 доларів США. Гроші перераховують на банківський рахунок. 

Хто може прендувати на фінансову допомогу? 

Гроші для власного бізнесу можуть отримати: 

переселенці, які мешкають на підконтрольній території України; 

особи, які зареєстровані в населених пунктах територіальних громад, які 

розташовані в районі проведення воєнних дій, та проживають на неокупованих 

територіях країни. 

Зокрема програма надання фінансової допомоги має на меті зробити 

українських переселенців конкурентними на ринку праці. 



Критерії відбору учасників програми: 

Життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, розуміння заявником 

схеми її реалізації. 

Наявність досвіду ведення бізнесу у заявника. 

Актуальність і збалансованість бюджету бізнес-ідеї. 

Особлива перевага буде надаватися сім’ям, які мають соціальну або 

фінансову вразливість. 

Як подати заявку на участь у програмі? 

Подати заявку можна на сайті організації. 

Зверніть увагу! Наразі прийом заявок на відповідну програму 

призупинений, оскільки опрацьовуються ті заявки, які були отримані раніше. 

Про відновлення прийому DRC можна буде дізнатися на офіційній 

Facebook-сторінці Данської ради у справах біженців. 

 

*** 

 

07.02.2023 

Ваш шанс 

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=68065 

На Сумщині - майже 80 тисяч переселенців 

Під час засідання колегії Департаменту соцзахисту населення Сумської 

ОДА про це говорила заступник директора департаменту - начальник 

управління соціальних гарантій, пільг та компенсацій Надія Степаненко. Як 

вона повідомила, в області в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо 

переміщених осіб обліковується 79 565 особи, із них 20 822 дитини, 3 045 осіб 

з інвалідністю, 14 068 пенсіонерів. 

З початку введення в дію воєнного стану обліковано 69 418 внутрішньо 

переміщених осіб, з них 18 886 дітей, 2 308 осіб з інвалідністю, 9 874 

пенсіонери. 

Із кількості облікованих осіб із початку введення воєнного стану до 

Сумської області переїхали з інших регіонів майже 22 тис. осіб. «За програмою 

«Прихисток» 2 633 особи прихистили 5 898 внутрішньо переміщених осіб», – 

повідомила Надія Степаненко. 

Протягом березня – грудня компенсація за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, що 

надається відповідно до постанови Кабміну України від 19 березня 2022 р. № 

333, нарахована на суму 23,1 млн грн. 

 

*** 

 

07.02.2023 

Zmi.ck.ua 

https://zmi.ck.ua/sotsium/ponad-2-mln-grn-kompensu-derjava-kanvtsyam-

yak-prihistili-v-sebe-pereselentsv.html 



Понад 2 млн грн компенсує держава канівцям, які прихистили в себе 

переселенців 

Понад 2 млн грн мають виплатити для компенсації витрат на комунальні 

послуги у 2022 році власникам помешкань, які надавали власне житло для 

тимчасового розміщення ВПО. 

Про це повідомляє пресслужба Канівської міської ради. 

Нагадаємо, що сума компенсаційних виплат за комунальні послуги 

залежить від кількості днів, які проживали вимушені переселенці у наданому 

помешканні. 

Один день до кінця вересня 2022 року вартував 14,77 гривень за одну 

людину. У період з 1 жовтня 2022 по 31 березня 2023 року сума компенсації 

збільшилася до 30 гривень за кожен день. 

 

*** 

 

07.02.2023 

Форпост 

https://forpost.lviv.ua/novyny/43158-inozemni-blahodiinyky-vidvidaly-

prykhystky-dlia-vpo-u-stryiu 

Іноземні благодійники відвідали прихистки для ВПО у Стрию 

Швейцарський благодійник Іен Лундін спільно з представниками ГО 

Move Ukraine відвідали захід України, щоб оглянути облаштовані притулки 

для внутрішньо переміщених осіб. 

Про це повідомили у Стрийській міській раді. 

Вказується, що до сфери облаштувань прихистків іноземні донори 

долучилися фінансово, тому особисто приїхали перевірити процес та 

результат виконання робіт. Кілька об’єктів реалізовують і у Стрию. Зокрема, 

окремі роботи в гуртожитку училища №35. Крім того, у перспективі з 

іноземцями домовилися про співфінансування спеціалізованих медичних 

закладів у Стрийській громаді.  

Крістін Батруч, президентка фонду родини Богдана Гаврилишина, після 

відвідин Стрия, написала у листі до міського голови Олега Канівця:  

"Відвідавши кілька місць у регіоні, ми переконалися, що такі типи 

державно-приватного партнерства є найкращим способом подолання 

жахливої ситуації, яку створила  війна росії проти України. Ми були вражені 

вашими результатами щодо прозорості, це буде критично важливо у той час, 

коли іноземні інвестори прийдуть відновлювати країну".  

 

*** 

 

07.02.2023 

ТОнеТО 

https://toneto.net/news/kultura/u-frn-planuyut-sklikati-sam--t-shchodo-

situats-----z-b--gentsyami 

У ФРН планують скликати саміт щодо ситуації з біженцями 



Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер планує провести незабаром 

саміт щодо ситуації з біженцями з огляду на напружену ситуацію, повідомляє 

Укрінформ. 

 Як повідомив представник міністерства Максиміліан Калль, тематична 

зустріч має відбутися протягом наступних двох-трьох тижнів. 

 "Це напружена ситуація, до нас прибуває дуже багато людей", – сказав 

Калль. 

 Повідомляється, що у багатьох місцях не вистачає доступного житла, 

дитячих садочків, викладачів курсів німецької мови. Це стає серйозним 

викликом і навантаженням для влади на місцях і веде до зростання соціального 

напруження в окремих регіонах. Центральна влада хоче виробити механізм 

кращого розподілу біженців. 

 Подібна зустріч відбулася восени минулого року. Тоді Фезер 

запропонувала виділення для розміщення біженців додаткової нерухомості, 

наявної у розпорядженні державних структур. 

 Речник МВС зазначив, що 8 із 10 шукачів притулку – українці. З 

України до Німеччини прибули понад мільйон біженців – офіційно 

зареєстровано 1 057 286 осіб. 

 Повідомляється, що біженці з України, на відміну від біженців з інших 

країн, не повинні подавати документи на отримання притулку, оскільки 

автоматично отримують тимчасовий захист. 

 Раніше повідомлялося, що в Австрії спрощують доступ українських 

біженців до ринку праці. 

 

*** 

 

08.02.2023 

Кривой Рог LIFE 

https://krlife.com.ua/news/u-shkolah-dnipropetrovshhyny-praczyuyut-

majzhe-370-vchyteliv-pereselencziv/ 

У школах Дніпропетровщини працюють майже 370 вчителів-

переселенців 

З початку війни педагогічний колектив Дніпропетровщини прийняв 

майже 370 вчителів-переселенців. Вони працевлаштувалися у школах регіону. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 

«Освітні заклади Дніпропетровщини вітають мешканців інших регіонів. 

Працевлаштовуємо людей, які через війну були вимушені покинути свої 

домівки і роботу. Попри це вони продовжують запалювати у серцях малечі 

жагу до пізнання. Нам потрібний їхній досвід і навички», – зазначила 

начальниця управління департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА 

Валентина Середня. 

Найбільше вчителів-переселенців у школах Дніпра, Кам’янського та 

Кривого Рогу. Вони приїхали переважно з Луганської, Донецької, Харківської 

та Запорізької областей. 



За гроші міжнародних партнерів у Чорткові триває масштабна 

реконструкція приміщення під квартири для людей зі сходу та півдня України, 

які, тікаючи від війни, знайшли прихисток у Чортківській громаді. 

 

*** 

 

08.02.2023 

Галас 

https://galas.te.ua/2023/02/%d0%bd%d0%b0-

%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c

%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%96-

%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%83

%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82/ 

На Тернопільщині облаштовують смарт-квартири для переселенців 

Проект «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо 

переміщених осіб в місті Чортків» реалізується за підтримки НЕФКО в якості 

виконавчої організації в рамках Інвестиційної платформи сусідства («NIP»), 

для Програми дій «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення ВПО в 

Україні». Чортківська громада виграла грант на суму 1 млн 960 тис. 

Колишній гуртожиток Чортківської гімназії №3 ім. Р. Ільяшенка 

переплановують і ремонтують під смарт-квартири для нових мешканців 

Чорткова, – повідомили й Чортківській міській раді. 

 

*** 

 

08.02.2023 

Юг.Today 

https://yug.today/u-hromadi-odeshchyny-vprovadyly-unikalnu-prohramu-

intehratsii-pereselentsiv-dvi-tretyny-opytanykh-vpo-planuiut-tut-zalyshytysia/ 

У громаді Одещини впровадили унікальну програму інтеграції 

переселенців: дві третини опитаних ВПО планують тут залишитися 

Таїровська громада Одеського району розробила та прийняла унікальну 

програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на поточний 

рік. Документ створює умови для фінансування заходів, спрямованих на 

допомогу переселенцям. 

Про це журналісту інформаційної агенції «Юг.Today»  розповіли в прес-

службі Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» в Одеській області. 

В прес-службі зазначили, що станом на 1 січня 2023 року в Таїровській 

ТГ офіційно зареєстровано понад 6300 внутрішніх переселенців, а це майже 

30% від загальної кількості мешканців. У громаді налагодили дієву систему 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, для комунікацій створили групу в 

Viber. 

«З початку війни до нас їхали по 100-150 людей в день. Через сирени і 

повітряні тривоги спеціалісти ЦНАПу працювали майже 24/7, брали 

документи додому, щоб вносити дані вночі. Переважна більшість 



переселенців зупинялися у родичів. Але були ті, кому потрібно житло, і ми 

шукали їм оселі або кімнати»,– повідомила керівниця відділу економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Таїровської селищної ради 

Ірина Белоус. 

У громаді облаштували пункти тимчасового перебування вимушено 

переміщених осіб на 300 місць, багатодітній родині з Херсонщини передали 

квартиру. При цьому в Таїровській ТГ недостатньо вільного житла у 

приватному секторі та будинках комунальної власності, що можуть бути 

використані для тимчасового чи постійного проживання ВПО. 

Окрім житла, переселенців необхідно забезпечити належними 

соціальними послугами. Адже до громади переважно приїжджають діти, 

вагітні та годуючі жінки, люди похилого віку, люди з інвалідністю та з 

хронічними захворюваннями, ті, хто постраждав від насилля та зазнав травм 

під час війни. Кількість дітей у ТГ збільшилася майже на третину. А це 

означає, що необхідні місця у дитячих садочках та школах. Також зросла 

потреба забезпечення безкоштовними ліками, надання медичних послуг без 

перереєстрації медичної декларації тощо. 

«Існуюча соціальна інфраструктура, зокрема, освітня не відповідає 

потребі населення в кількості наявних місць у освітніх закладах, як 

дошкільних так і шкільних, та потребує розвитку й удосконалення відповідно 

до вимог воєнного стану», – коментують у громаді. 

Для того, щоб вивести роботу з переселенцями на новий якісний рівень, 

Таїровська громада взяла участь в ініціативі «План інтеграції ВПО» від U-

LEAD. За підтримки експертів у ТГ розробили комплексний план роботи з 

переселенцями. Він включає заходи надання соціальної підтримки та захисту 

внутрішньо переміщених особам, а також створення умов для їх комфортного 

перебування. 

«Працюючи з експертами, ми підійшли до роботи з внутрішньо 

переміщеними особами більш системно. Змогли сформулювати для себе 

алгоритм дій в цьому напрямку. Одним з яких були розробка та прийняття 

«Програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у зв’язку із 

введення воєнного стану на 2023 рік», яка дає можливість вирішити питання 

фінансування заходів, спрямованих на будівництво об’єктів соціального 

значення», – зазначила Ірина Белоус. 

Для реалізації Програми передбачено виділення з місцевого бюджету 

понад 2 млн грн для підтримки переселенців, а також залучення фінансування 

із зовнішніх джерел для завершення будівництва дитячого садочку, 

будівництва шкільної їдальні з укриттям, придбання медичних модулів для 

розміщення в них мамографу та рентген-апарату з метою розширення надання 

медичних послуг. 

«У першу чергу людям, які рятуються від війни, потрібні відчуття 

безпеки, їжа, вода та ліки. Далі постає питання житла, отримання соціальних 

та медичних послуг, забезпечення навчання дітей у школі та дитячому 

садочку. І головне: що робити далі? 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 в рамках ініціативи «План інтеграції 

ВПО» ми шукали точки дотику та можливі варіанти для вирішення завдань, 

що поставали перед громадою. Належна увага ТГ до потреб переселенців уже 

має свої підсумки. За результатами опитування ВПО, майже дві третини 

планують залишитись у Таїровській громаді на постійне проживання», – 

розповів експерт з регіонального розвитку «U-LEAD» Віктор Бондарук, 

Підготувала Інна ДЕРМЕНЖІ, фото – прес-служба Регіонального офісу 

«U-LEAD з Європою» в Одеській області  

 

*** 

 

08.02.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/psihologi-dali-rekomendaciyi-yak-

porozumitisya-pereselencyam-i-priymayuchim-gromadam 

Психологи дали рекомендації, як порозумітися переселенцям і 

приймаючим громадам 

Досвід, який переживають переселенці, досить часто викликає у них 

стан депресії, а в громад, що їх приймають -– нерозуміння. 

Про це повідомляє ТСН.ua. 

Експерти вирізняють кілька причин, які ускладнюють початок нового 

життя для переселенців. І головна – важкий ментальний стан, якого не 

розуміють ті, хто приймає переселенців у себе.  

“Внутрішньо переміщені особи мають свій важкий досвід. Люди, які не 

стикалися з воєнною реальністю, окрім новин по телевізору та сигналів 

тривоги, не можуть цього досвіду уявити”, – каже психологиня Наталія 

Зарецька.  

Фахівець додає, що стан депресії, замкненості, сльози та переживання у 

переселенця може дратувати приймаючу сторону, а це вже шлях до 

конфліктів. 

Одним із виходів з положення може бути звернення по психологічну 

допомогу, яка допоможе подолати наслідки травматичного досвіду і швидше 

адаптуватися до нового життя. Інший - розуміти обом сторонам, що у них 

принципово різний життєвий досвід. 

Ще однією проблемою для переселенців зі сходу та півдня стало мовне 

питання. Людина, яка говорить російською, доволі часто відчуває відчуження, 

ізоляцію. У такій ситуації психологи радять ВПО не проявляти агресію, а з 

повагою ставитись до мовних традицій того регіону, де зараз опинилися. Зі 

свого боку особа, що приймає, має дозволити людині самостійно ухвалити 

рішення щодо своєї мови. Важливо не забувати, що мова - це, можливо, єдине, 

що у них залишилось від колишнього життя. 

Отже, проблем може бути незліченна кількість, через це у Волинській, 

Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях діють Центри 



безкоштовної психологічної допомоги. Також працює всеукраїнський кол-

центр психологічної допомоги: 

Контакти центрів психологічної підтримки 

Волинська область: (096) 845-04-50 (цілодобово), (050) 700-72-00, (067) 

399-03-00, (066) 395-89-02, (068) 049-28-49. 

Львівська область: 0 800 211 444, 0 800 331 945. 

Івано-Франківська область: (068) 600-99-13. 

Чернівецька область: (063) 170-70-17. 

Гаряча лінія безоплатної психологічної допомоги: 0 800 100 102, працює 

щоденно з 10:00 до 20:00. 

 

*** 

 

08.02.2023 

Заборона 

https://zaborona.com/ukrayinczi-za-kordonom-mayut-deklaruvaty-vyplaty-

ta-dopomogu-navishho-i-yak-cze-zrobyty/ 

 Українці за кордоном мають декларувати виплати та допомогу: 

навіщо і як це зробити 

В Україні деякі категорії громадян зобов’язані додавати річні декларації 

про доходи. Серед них і українці, які виїхали на проживання за кордон та 

отримали статус. 

Річну звітність за 2022 рік потрібно подати не пізніше 1 травня 2023 

року. 

Декларацію можна викласти онлайн через Електронний кабінет на сайті 

ДПС.  

Українці, які перебувають за кордоном під статусом тимчасового 

захисту й оформили принаймні одну виплату від міжнародних благодійних 

організацій чи урядів, зобов’язані задекларувати її. Річ у тім, що така грошова 

допомога вважається іноземним доходом, а отже про її отримання треба 

прозвітувати податковій. При цьому жодних зборів чи податків на гроші не 

накладається. 

Заборона розповідає про декларування виплат для українських 

тимчасових переселенців. 

Податкові звіти для українців під статусом захисту: як подати 

В Україні деякі категорії громадян зобов’язані додавати річні декларації 

про майновий стан і доходи. До них належать фізичні особи-підприємці 

(ФОП); люди, які отримують податкову знижку або придбали майно/отримали 

спадщину, що підлягає оподаткуванню; а також ті, хто виїхав за кордон на 

постійне проживання, йдеться у статті 179 Податкового кодексу.  

Під останню категорію підпадають українці, які отримали статус 

тимчасового захисту в дружніх державах (переселенців без статусу не 

стосується). 

«Перебуваючи за кордоном, багато хто отримує грошову та матеріальну 

допомогу від іноземних держав, а також їхніх фондів, компаній та організацій. 



Громадяни України, які скористалися правом на тимчасовий захист, 

зобов’язані задекларувати як іноземний дохід отриману допомогу», — 

пояснив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

Податковий звіт можна подати онлайн через Електронний кабінет на сайті 

Державної податкової служби України. Для цього треба зайти у розділ «ЕК 

для громадян» та обрати графу «Податкова декларація про майновий стан і 

доходи, розповіла РБК-Україна юристка Мар’яна Гавришко. 

«Податкові декларації подаються за базовий звітний період. Він 

дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, 

до 1 травня року, що настає за звітним. Простими словами – податкову 

декларацію за 2022 рік потрібно подати до 1 травня 2023 року», — каже 

Гавришко. 

У електронному бланку необхідно самостійно вписати всі суми 

отриманих виплат, а також обчислити загальний дохід. 

Важливо! У Державній податковій службі наголосили, що податок на 

доходи та військовий збір при цьому сплачувати не треба. Потрібно просто 

вказати, що ви отримали кошти. 

 

 
 

*** 

 

08.02.2023 

Голос Сокальщини 

Інтеграція ВПО: як працюють ГО Стрийщини в умовах війни 



 https://golossokal.com.ua/pro-ekonomiku/integraciia-vpo-iak-pracuut-go-

striishini-v-ymovah-viini.html 

Від початку повномасштабного вторгнення Стрийщина 

прихистила понад 35 тисяч вимушено переміщених осіб. 

Для того, аби забезпечити людей всім необхідним та допомогти 

адаптуватись, у Стрийському районі в партнерстві із консультаційно-

координатним центром громадські організації забезпечують безперебійну 

волонтерську діяльність. 

8 лютого начальниця відділу комунікацій з громадськістю Львівської 

ОВА Христина Швец, очільник Стрийської РВА Богдан Янко, представники 

інститутів громадського суспільства Львова та Стрийщини обговорили 

питання роботи з вимушено переселеними українцями, які покинули свої 

домівки через повномасштабне вторгнення. 

О. Володимир Мамчин – директор Благодійного фонду «Карітас» 

Стрийської єпархії УГКЦ. Він розповів, що до початку війни Фонд працював 

у соціальній сфері, зокрема з молоддю з інвалідністю. Війна змінила вектор 

діяльності, відтак зараз Фонд активно розвиває проєкт активізації соціального 

служіння в громадах та в гуманітарній галузі. Також представники Фонду 

надають різноманітні послуги для ВПО опікуються шелтером, а також 

представники організації працюють в координаційно-консультативному 

центрі. 

«Маємо добру співпрацю із громадськими організаціями, які є 

невід’ємною частиною команди, яка працює на перемогу. Я щоразу кажу про 

те, що кожен на своєму фронті виборює перемогу. Маємо бути згуртованими 

та єдиними», – наголосив очільник Стрийської РВА Богдан Янко 

Також в межах зустрічі представниця БО «Пріоритет 4_5_0» Ірина 

Левицька розповіла про діяльність, яка зосереджена на підтримці військових. 

Зокрема представники організації від початку повномасштабного вторгнення 

передали близько 25 тис посилок їжі та двічі на місяць їздять в зону бойових 

дій з гуманітарною допомогою. Окрім цього, здійснюють виготовлення 

окопних свічок для воїнів. 

Про важливість інтеграції ВПО наголосив Микола Забейда, представник 

благодійного фонду «NEEKA». 

Фонд працює понад 25 років, до повномасштабного вторгнення вони 

працювали із біженцями, а зараз із ВПО. Також вони активно співпрацюють із 

консультаційно-координатним центром, що діє на Стрийщині. 

Як зазначили у департаменті комунікацій та внутрішньої політики 

Львівської ОВА, Стрийський район активно впроваджує заходи для 

переселенців, метою яких є ефективна інтеграція ВПО в районі, тут діють 

курси української мови, організовують культурно-просвітницькі заходи, де 

залучають ВПО. 

Також самі переселенці заснували свою  громадську організацію «Фонд 

допомоги ВПО», що є ефективним посередником між органами місцевої влади 

та інститутами громадського суспільства. 

 



*** 

 

08.02.2023 

Сватове.City 

https://svatove.city/articles/264857/dlya-pereselenciv-z-luganschini-

vidkrili-novij-gumanitarnij-hab-na-zhitomirschini-adresa 

Для переселенців з Луганщини відкрили новий гуманітарний хаб на 

Житомирщині.  

 На Житомирщині відкрили гуманітарний хаб для допомоги внутрішньо 

переміщеним особам з Луганщини. Про це повідомляє Луганська обласна 

державна адміністрація. 

По гуманітрку - до штабу в Звягелі 

Розпочав працювати гуманітарний штаб в Житомирській області. 

Відтепер переселенці з Луганщини, які переїхали до цього регіону, можуть 

звернутися за підтримкої до цього хабу. 

Адреса: м.Звягель, площа Лесі Українки, буд.15. 

Телефон: +38 095 655 86 06 (понеділок - п'ятниця, 10:00 - 15:00). 

Внутрішньо переміщені особи можуть змінити раніше обраний 

гуманітарний хаб на стаціонарний пункт накопичення та видачі гуманітарної 

допомоги №6 у м.Звягель. 

Гуманітарну допомогу видають з 10:00 до 14:00 виключно після 

запрошення, яке надійде переселенцю телефоном. 

Google-форма для отримання допомоги безпосередньо в гуманітарному 

штабі: https://forms.gle/vGGhsLE3TZhP5dxi7. 

Google-форма для отримання допомоги через відділення “Укрпошти”: 

https://forms.gle/iUMHAdPcJTsuNU5J7. Діяльністю гуманытарного хабу 

опікується Лисичанська територіальна громада, в якої вже діють пункти 

видачі допомоги у Полтаві, Запоріжжі, Обухові, Києві та Дніпрі. 

Штаби розташовано за адресами: 

Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 81; 

Полтава, вул. Пушкіна, 115 (каб. 16); 

Запоріжжя, вул. Сєдова, 5 (каб. 46, 47); 

Обухів, вул. Київська, 132/2; 

Київ, вул. М. Ушакова, 8-А (1-й поверх). 

Внутрішньо переміщені особи з будь-якої громади Луганської області 

можуть звертатися за отриманням гуманітарної допомоги у найближчий до 

них гумштаб. 

Телефон “гарячої лінії” з гуманітарних питань (безкоштовно в межах 

України): 

0800 33 24 75 (понеділок - п'ятниця, 09:00 - 18:00). 

Досягнення окупаційної “влади”: у Лисичанську водою забезпечено 

лише 10% жителів міста. На вулицях встановлюють “колонки-наливайки”. 

 



 
*** 

 

08.02.2023 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3667343-u-litvi-ukrainskim-

bizencam-vidali-ponad-20-tisac-cifrovih-dozvoliv-na-prozivanna.html 

У Литві українським біженцям видали понад 20 тисяч цифрових 

дозволів на проживання 

Від початку року українським біженцям у Литві видано понад 20 тисяч 

цифрових дозволів на тимчасове проживання, ще близько 12 тис. заявок 

перебувають на розгляді, рішення щодо них будуть ухвалені найближчим 

часом. 

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Департамент міграції Литви, 

передає Укрінформ. 

Нові документи з терміном дії до 4 березня 2024 року надають 

українським біженцям замість пластикових карток, що видавались раніше. 

Українці, які прибули до Литви до середини вересня 2022 року, 

отримали тимчасовий дозвіл на проживання терміном на один рік, а тепер їм 

потрібно через литовську інформаційну систему міграції MIGRIS подати 

заявку на отримання цифрового такого дозволу. 

Натомість біженці, які прибули до Литви в середині осені минулого року 

і пізніше, отримали дозвіл на проживання відразу на два роки і наразі не 

потребують заміни документів. 

Як повідомлялося, 4 березня 2022 року Євросоюз активізував механізм 

тимчасового захисту біженців, які були змушені виїхати з України через 

повномасштабну війну. На підставі цього механізму в Литві почали видавати 

іноземцям пластикові картки встановленого зразка – дозволи на тимчасове 

проживання. 

 

*** 

 



09.02.2023 

Lviv.Media 

https://lviv.media/lviv/64901-gumanitarna-dopomoga-dlya-pereselenciv-u-

lvovi-de-ta-yak-otrimati/ 

Гуманітарна допомога для переселенців у Львові: де та як отримати 

Центри допомоги та благодійні фонди надають різноманітну підтримку 

внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, до них можна звернутися за 

продуктовими наборами, теплим одягом чи засобами гігієни 

 

На Львівщині офіційно зареєстровано понад 245 тисяч вимушено 

переміщених осіб. Однак реальна цифра — приблизно удвічі більша. Влада 

області та міста, волонтери та благодійники вже майже рік не припиняють 

допомагати вимушено переміщеним особам. 

LVIV.MEDIA зібрало інформацію, де переселенці можуть отримати 

гуманітарну допомогу, та підкаже, як за нею звернутися. Міський центр 

підтримки ВПО 

Переселенці можуть звернутися до міського центру підтримки ВПО у 

Львові. Тут українці, які змушені були покинути рідні домівки через війну, 

можуть отримати допомогу й консультації фахівців із різних сфер життя: 

помешкання й соціальна підтримка, пошук роботи, освіта і дозвілля, 

медицина, відновлення документів, домашні улюбленці тощо. Контакти: 

Адреса: вулиця Костя Левицького, 67; 

Телефон: (050-55) 5-44-61; 

Графік роботи: пн-чт — з 9:00 до 18:00; пт — з 9:00 до 16:00. 

Гуманітарні склади 

У гуманітарних складах у Львові переселенці можуть отримати 

продукти довготривалого зберігання, медикаменти, спальники, каремати, одяг 

та чисту постіль. 

Працюють склади за цими адресами: 

Залізничний район, вулиця Сигнівка, 1; 

Шевченківський район, вулиця Замарстинівська, 71 (вхід від вулиці 

Циганівка); 

Галицький район, вулиця Ференца Ліста, 2; 

Сихівський район, вулиця Сихівська, 14; 

Личаківський район, площа Петрушевича, 2; 

Франківський район, вулиця Чупринки, 71. 

Контакти: 

Телефон волонтерського центру: 0 322 546 079. 

Центр «ЯМаріуполь.Львів» 

Центр надає гуманітарну допомогу переселенцям з Маріуполя, які 

евакуювались до Львова. Окрім цього, тут проводять різноманітні заходи для 

дітей і дорослих — екскурсії, навчальні курси, творчі майстерні. Також у 

«ЯМаріуполь. Львів» ВПО можуть отримати безкоштовну допомогу 

психолога та правозахисників. А ще тут реєструють на отримання соціального 

житла. Контакти: 



Адреса: площа Галицька, 15; 

Телефон: (050-81) 9-92-44; 

Сторінка у соціальних мережах. 

Гуманітарний хаб для ВПО з Луганської області 

Сюди переселенці можуть звернутися за різною допомогою: 

гуманітарною, правовою, психологічною. Хаб розташований у приміщенні 

сервісного центру на базі Львівського протезного заводу «Львівське 

КЕПЗПіП» 

Контакти: 

Адреса: вул. Рудненська, 10; 

Телефон: (099-00) 9-21-49; 

Графік роботи: пн-пт — з 10:00 до 15:00. 

«Соціальна комора» 

У благодійному фонді «Анни-Марії» діє Центр допомоги «Соціальна 

комора». Тут надають гуманітарну допомогу переселенцям. У центрі можна 

отримати одяг та взуття, а при першому зверненні — продуктові набори. 

Контакти: 

Адреса: вулиця Сластіона, 2; 

Телефон: (09-89) 15-91-40; 

Сторінка у соцмережах. «Карітас — Львів» 

Ця організація надає гуманітарну допомогу у Львові та області 

переселенцям. В рамках проєкту «Мотанка» ВПО можуть отримати 

продуктові та гігієнічні набори. Також тут працює кризовий центр для 

внутрішньо переміщених осіб. Контакти: 

Адреса: вул. Волошина, 4; 

Телефон: (066-60) 6-54-50; 

Сторінка у соціальних мережах. 

«З чистим серцем» 

Благодійний фонд надає адресну гуманітарну допомогу у Львові 

переселенцям, сім’ям з дітьми, які опинилися в складній ситуації при 

підтримці St. Michael’s Ukrainian Catholic Church. Допомагають вони 

продуктами, дитячим харчуванням та засобами гігієни. 

Контакти: 

Сторінка у соціальних мережах. 

Громадська організація «Єдність чеснот» 

Надає гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Крім 

цього, фінансує безкоштовні обіди для дітей-переселенців у «Соціальній 

їдальні» та роздає дітям та вагітним комплекси вітамінів. 

Контакти: 

Адреса: вулиця Берестяна, 2, кінцева зупинка 6-го трамваю, будівля 

«Укртелекому»; 

Графік роботи: пн-пт — з 13:00 до 14:00; 

Сторінка у соціальних мережах. «Марія Ч» 



Благодійний фонд надає різноманітну гуманітарну допомогу у Львові 

переселенцям та людям з інвалідністю. Допомагають, зокрема, продуктами та 

засобами гігієни. 

Контакти: 

Сторінка у соціальних мережах. 

Львівська обласна організація Червоного Хреста 

Тут переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу — продуктові 

або гігієнічні набори, а також одяг, зокрема і дитячий. 

Контакти: 

Сторінка у соціальних мережах. 

«Оберіг Львів» 

Благодійний фонд допомагає переселенцям теплим одягом, дитячим 

харчуванням, ковдрами, канцтоварами та продуктовими наборами. 

Контакти: 

Адреса: Сихівська, 11; 

Сторінка у соціальних мережах. 

Додамо, що через велику кількість заявок деякі організації можуть 

призупиняти надання гуманітарної допомоги, а також її вид може 

змінюватися. Тож варто попередньо уточнювати наявність допомоги. 

Відстежувати інформацію про надання допомоги можна на сторінках 

благодійних фондів та організацій. 

Нагадаємо, LVIV.MEDIA зібрало інформацію, де внутрішньо 

переміщені особи можуть отримати психологічну та медичну підтримку. 

 

*** 

 

09.02.2023 

Zmi.ck.ua 

https://zmi.ck.ua/cherkassy/lagdna-ukranzatsya-dlya-pereselentsv-u-

cherkasah-organzuvali-kursi-z-vivchennya-rdno-movi.html 

"Лагідна українізація": для переселенців у Черкасах організували 

курси з вивчення рідної мови 

Курси української мови "Лагідна українізація" відкрили в Черкасах для 

переселенців.  

Про це повідомляє пресслужба департаменту соціальної політики ЧМР.  

Опанувати рідну мову та розмовляти українською вишукано внутрішньо 

переміщеним особам, які знайшли прихисток в Черкасах, допоможуть 

викладачі української мови Інна Лисяна та Світлана Майстренко.  

На першому занятті учасникам групи дали загальне уявлення про 

спілкування та мовлення, а також ознайомили з вітальними конструкціями та 

звертаннями, які використовують у різний час доби різних куточках України. 

Курси триватимуть протягом 3 місяців і проходитимуть у Будинку 

культури ім. І. Кулика двічі на тиждень. Завдяки ним внутрішньо переміщені 

особи зможуть покращити рівень володіння української мовою, вивчити 



українську граматику, розширити свій словниковий запас і підвищити рівень 

розмовної практики. 

 

*** 

 

09.02.2023 

ПІК 

https://pik.net.ua/2023/02/09/stalo-vidomo-skilky-bizhentsiv-z-ukrayiny-

znajshly-robotu-v-polshhi/ 

Стало відомо, скільки біженців з України знайшли роботу в Польщі 

Українці влаштувалися на роботу за спрощеною процедурою. 

У Польщі станом на сьогодні працевлаштувалися близько 900 тисяч 

біженців з України. За офіційними даними, з початку війни близько 1,5 млн 

біженцям з України Польща надала статус тимчасового захисту. Він відкриває 

спрощений доступ до ринку праці. Про це пише ПІК з посиланням на Слово і 

Діло. 

“Зі зазначеної кількості 500 тис. – діти. Тому експерти дійшли висновку, 

що майже всі біженці працездатного віку знайшли роботу. Робота і можливості 

заробітку дають біженцям почуття гідності, стабільності та безпеки”, – 

зазначила міністерка сім’ї та соцполітики Польщі Марлена Малонг. 

Зазначається, що у більшості випадків робота не відповідає рівню освіти 

та кваліфікації українців. 

Водночас, за даними досліджень понад 80% біженців планують 

повернутися до України у довгостроковій або короткій перспективі. 

Серед тих, хто поки не розглядає варіант повернення до України, а має 

намір залишитися у Польщі, найбільшу групу становлять висококваліфіковані 

спеціалісти (22%), працівники сфери послуг (16%), робітники та техніки 

(14%), вчителі та працівники сфери освіти (12%), продавці, службовці та 

представники сфери торгівлі (10%). 

Автори звіту також наголошують, що майже в шість разів більше 

біженців знайшли роботу в Польщі, ніж у Німеччині. 

 

*** 

 

09.02.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-pivdennih-regionah-ukrayini-

konsultuyut-schodo-otrimannya-dovidki-vpo-kontakti-kol-centriv 

У південних регіонах України консультують щодо отримання 

довідки ВПО: контакти кол-центрів 

Кол-центри, де консультують щодо отримання довідки ВПО, працюють 

у південних регіонах України. 

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради. 



Оператори кол-центрів нададуть переміщеним особам всю необхідну 

інформацію щодо отримання довідки та всіх можливих для них соціальних 

гарантій від держави. 

Контакти у південних регіонах: 

Запорізька область: (061) 764-42-65. 

Миколаївська область: 0 800 332 858. 

Херсонська область: 0 800 330 951. 

Одеська область: 0 800 333 136. 

Також щодо отримання довідки ВПО й уточнення інших питань, які 

турбують переселенців, можна звернутися на гарячу лінію Уповноваженого з 

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

 

*** 

 

09.02.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-vinnici-vnutrishni-pereselenci-z-

donechchini-vidkrili-shkolu-volonterstva 

У Вінниці внутрішні переселенці з Донеччини відкрили школу 

волонтерства 

Переселенці з Донецької області відкрили школу волонтерства у 

Вінниці. 

Про це повідомила ініціатор проєкту Олена Кравчук, передає Суспільне. 

2014 року центр перевезли в Краматорськ. Після повномасштабного 

російського вторгнення Донецький дитячо- молодіжний центр вимушено 

виїхав до Вінниці. Тепер, каже Олена, волонтерству вчитимуть тут. 

"Ми з нуля навчаємо, які права і обовʼязки є у волонтера, якою 

законодавчою базою вони можуть скористатися, принципи волонтерства, 

етика волонтерства", — каже Олена Кравчук. 

На перше заняття зареєстувалося 15 осіб. Втім прийшли лише 5. Серед 

них Олена Макодай. Вона студентка вінницького технічного вишу. Каже, 

волонтерство її цікавило завжди. У школі хоче більше дізнатися про цей рух. 

"Так як це дуже важливо зараз, я вирішила, що маю сюди прийти. Це 

нове щось, класна можливість дізнатися щось нове. Мені цікаво як це все 

працює, як допомагти людям, як шукати можливість, більше відкрити для себе 

цей напрямок", — каже Олена Макодай. 

На занятті учасники з паперу вирізали долоньки і писали на них про свої 

добрі справи. 

Серед тренерів проєктупредставники громадських організацій та 

благодійних фондів. Навчання у школі волонтерства "Технологія добра" — 

безкоштовне. 

Триватиме до 3 місяців. Чекають на підлітків та молодь від 14 до 22 

років. Аби стати слухачем школи потрібно зареєструватися на сторінці 

Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. 

 



*** 

 

10.02.2023 

Житомир Ньюс 

https://www.zhitomirnews.com/news/v-zitomiri-die-volonterskij-centr-de-

pracuut-pereselenci 

В Житомирі діє волонтерський центр, де працюють переселенці 

В Житомирі діє волонтерський центр, де працюють переселенці. Вони 

допомагають таким, як вони самі внутрішньо переміщеним особам 

облаштуватися на новому місці. Волонтерський центр взаємодопомоги у 

Житомирі існує із перших днів повномасштабного вторгнення Росії до 

України, розповіла Суспільному його засновниця Ольга Стахівська. 

Спершу підтримували всіх, хто звертався, а зараз – тих, хто потребує 

найбільше і, зокрема, переселенців, каже жінка. З її слів, спочатку вона 

працювала одна, допомагала житомирянам евакуюватися за кордон. Потім 

приєдналися інші волонтери. Вони розподіляли гуманітарні вантажі – від 

місцевих та іноземних колег-волонтерів. Каже, допомагали спершу всім, а 

потім вирішили сконцентрувалися на багатодітних родинах, сім’ях, у яких є 

діти чи дорослі з інвалідністю, і на переселенцях. 

"До проєкту долучилися багато житомирян, які допомагають всім, чим 

можуть, – каже Ольга Стахівська. – Хтось приносить посуд, бо приїжджає 

чимало переселенців, хто інші речі. Наші волонтери самі заїжджали у 

квартири, гуртожитки, куди заселялися переселенці, де не було ані ложки, ані 

вилки, ані тарілки, тобто абсолютно нічого. І ми таким чином почали 

гуртувати людей, щоб допомогти всім, чим можемо". 

Згодом до волонтерської команди почали долучатися переселенці. 

Наталія Ткачук – із села Благодатне, що поблизу Чорнобаївки на 

Херсонщині. У вересні 2022 року через постійні обстріли на той момент 

окупованої території вона та ще дві її родички залишили свої напівзруйновані 

будинки та із дітьми приїхали до Житомира, взявши із собою одну валізу речей 

на всіх. 

"Ми приїхали до Житомира досить випадково, – розповідає Наталія 

Ткачук. – У нас тут немає ні знайомих, ні родичів. Сталося так, шо нас тут 

чекала маленька хатинка, в якій ми зараз живемо. Нас дев’ятеро – я, моя сестра, 

дружина брата мого чоловіка і наші діти. Ми вселилися у зовсім порожній 

будинок. Спали на підлозі". 

Через тиждень у їхній новій оселі були і меблі, і посуд, і їжа. Все 

отримали у житомирському волонтерському центрі взаємодопомоги для 

переселенців, каже Наталія. Згодом вона та її рідні почали в працювати в 

цьому центрі і допомагати таким, як самі. 

"Коли приходять люди, яким як і нам через війну довелося покинути свої 

домівки, і кажуть зі сльозами на очах, що їм нема у що взутися, нема у що 

одягнутися, то ми їм дуже співчуваємо. Ми їх заспокоюємо і відповідаємо, що 

самі такі були пів року тому і теж пройшли через це. Ми їх просимо, щоб 

казали, що їм потрібно і допомагаємо, чим можемо", – каже Наталія Ткачук. 



Катерина Бридченко переселилася до Житомира із Бахмута. Вона, як і 

Наталя, працює у центрі. 

"Я до Житомира приїхала у вересні, – каже Катерина, – бо моя мама 

звідси родом. Тоді і прийшла перший раз у центр за допомогою, взяла все 

потрібне і собі, і дітям, а згодом сама вирішила приєднатися до волонтерства. 

Вдома ж не буду сидіти. Одна дитина – до школи йде, друга – у дитсадок. А я 

сюди. Спочатку один-два рази на тиждень приходила. Тепер майже кожний 

день тут". 

 

*** 

 

10.02.2023 

Lviv.Media 

https://lviv.media/lvivshchyna/65102-u-drogobichi-10-lyutogo-vpo-

mozhut-zareyestruvatisya-shob-otrimati-mizhnarodnu-groshovu-dopomogu-yak-

doluchitisya/ 

У Дрогобичі 10 лютого ВПО можуть зареєструватися, щоб 

отримати міжнародну грошову допомогу: як долучитися 

У межах допомоги виплачуватимуть 6600 гривень на сім’ю 

У п'ятницю, 10 лютого, фахівці міжнародної організації «Solidarités 

International» реєструватимуть внутрішньо переміщених осіб, які мешкають на 

Дрогобиччині, для отримання грошової допомоги. 

Про це повідомляє Дрогобицька районна державна адміністрація. 

Реєстрація розпочнеться об 11:00 у приміщенні Консультативно-

координаційного центру для ВПО у Дрогобичі на вулиці 22 Січня, 28. 

У межах допомоги виплачуватимуть 6600 гривень на сім’ю. Для 

реєстрації достатньо присутності лише одного з членів сім’ї. Також із собою 

потрібно мати такі документи (для кожної людини окремо): 

паспорт; 

ідентифікаційний номер (ІПН); 

довідка ВПО, яка видана у Дрогобицькому районі та поновлена не 

більше ніж 30 днів тому. Водночас, якщо людина була зареєстрована в іншій 

недержавній організації для отримання грошової допомоги впродовж останніх 

3 місяців, то наразі отримати ще одну виплату не вдасться. 

Окрім цього, для отримання допомоги вимушеним переселенцям 

необхідно заповнити анкету за посиланням. 

Додамо, що «Solidarités International» — французька неурядова 

гуманітарна організація, яка надає допомогу населенню, постраждалому від 

конфліктів та насильства, епідемій, природних чи кліматичних катастроф та 

економічної кризи. 

Нагадаємо, Львів щодня приймає вимушених переселенців, зокрема і з 

тих регіонів України, де тривають активні бойові дії. Чимало з них потребують 

медичної та психологічної допомоги. LVIV.MEDIA зібрало інформацію, де 

внутрішньо переміщені особи можуть отримати таку підтримку. 

 



*** 

 

10.02.2023 

ЕВАКУАЦІЯ. 

https://evacuation.city/articles/265372/nova-strategiya-derzhavnoi-politiki-

schodo-vnutrishnih-pereselenciv-chogo-ochikuvati 

Нова стратегія державної політики щодо внутрішніх переселенців: 

чого очікувати? 

Уряд оприлюднив проєкт стратегії щодо вирішення проблем внутрішньо 

переселених українців. 

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції щодо тимчасово 

окупованих територій.  

Інтеграція переселенців у 2023 

Основними своїми завданнями у 2023 році уряд визначив:  

взаємодію з міжнародними та національними громадськими 

організаціями, під час підготовки, організації та проведення евакуації; 

створення умов для евакуації людей з інвалідністю; 

координацію надання гуманітарної допомоги евакуйованим; 

сприяння адаптації переселенців на новому місці після евакуації; 

розширення механізмів соціальної адаптації; 

забезпечення повного та своєчасного нарахування та виплат внутрішньо 

переміщеним українцям; 

поетапне розселення переселенців до місць компактного поселення з 

урахуванням критеріїв вразливості, гендерного аспекту та принципу єдності 

родин.  

Стратегія розроблена Міністерством реінтеграції за підтримки Ради 

Європи. Пропозиції до стратегії можна: 

надсилати на адресу: vitiukoo@minre.gov.ua; 

звертатись за телефоном 044 355 14 58, директорат у справах внутрішньо 

переміщених осіб та тимчасово окупованих територій. 

 

*** 

 

10.02.2023 

Informer.od.ua 

https://informer.od.ua/news/v-odesi-za-pidtrimki-mzs-britaniyi-vidkrito-

kabinet-dopomogi-zhinkam-pereselenkam/ 

В Одесі за підтримки МЗС Британії відкрито кабінет допомоги 

жінкам-переселенкам 

У пологовому будинку №7 відкрито кабінет для надання комплексної 

медичної допомоги тимчасово переміщеним жінкам, постраждалим від 

насильства та усім жінкам і дівчатам, які опинилися в складній ситуації. 

Кабінет обладнано за участі Департаменту охорони здоров’я Одеської 

міськради в рамках спільного проєкту БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» 

та Міжнародної федерації планування сім’ї за фінансової підтримки 



Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та Розвитку Великої 

Британії. Кабінет обладнано портативним УЗД-апаратом, регульованим 

кріслом для жінок з обмеженою мобільністю, пацієнткам безкоштовно 

надаються потрібні медикаменти. Персонал пройшов навчання щодо роботи з 

жінками, які постраждали від насильства. 

Кабінет розташований за адресою: вул. Космонавтів, 11/13. Цього тижня 

допомогу тут отримали вже 60 жінок. 

 

*** 

 

10.02.2023 

ПресПоінт 

https://presspoint.in.ua/2023/02/10/vid-pochatku-roku-na-vinnychchyni-

na-dopomohy-vpo-spriamuvaly-ponad-204-4-milyony-hryven/ 

Від початку року на Вінниччині на допомоги ВПО спрямували понад 

204,4 мільйони гривень 

Попри війну, питання своєчасного забезпечення соціальними виплатами 

населення, знаходиться на постійному контролі держави. 

За інформацією Департаменту соціальної та молодіжної політики ОВА 

Вінниччини, у січні 2023 року у Вінницькій області було нараховано допомоги 

на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на загальну суму 

понад 204, 4 млн. гривень. 

Кількість внутрішньо переміщених осіб у Вінницькій області, які на разі 

мають статус внутрішньо переміщеної особи, складає 173 842. 

Нагадаємо, відповідно до рішення Уряду допомога на проживання для 

ВПО надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного 

стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну 

внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у наступних 

розмірах: 

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень; 

для інших осіб – 2 000 гривень. 

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через 

застосунок «Дія», або особисто через органи соціального захисту населення, 

уповноваженої особи громади або ЦНАП. 

 

*** 

 

10.02.2023 

https://provce.ck.ua/ponad-2-mln-hrn-kompensuie-derzhava-

kanivchanam-iaki-prykhystyly-u-sebe-vpo/ 

Понад 2 млн грн компенсує держава канівчанам, які прихистили у 

себе ВПО 



Таку суму мають виплатити для компенсації витрат на комунальні 

послуги у 2022 році власникам помешкань, які надавали власне житло для 

тимчасового розміщення ВПО. 

Сума компенсаційних виплат за комунальні послуги залежить від 

кількості днів, які проживали вимушені переселенці у наданому помешканні. 

Один день до кінця вересня 2022 року вартував 14,77 гривень за одну людину. 

У період з 1 жовтня 2022 по 31 березня 2023 року сума компенсації 

збільшилася до 30 гривень за кожен людино-день. 

«Якщо говорити про кількість розміщених внутрішньо переміщених 

осіб, то ця цифра досить динамічна і змінюється залежно від ситуації у країні. 

Приміром у березні минулого року таких людей було всього 17. Вже в грудні 

у 132-ох помешканнях було розміщено 372 особи. Наразі виплата коштів 

відбувається за вересень. Також відбувається уточнення сум для виплати за 

попередні місяці. Люди гарантовано отримають усі компенсаційні виплати», – 

повідомляє очільниця Канівського ЦНАПу Наталія Матінова. 

Для того, щоб отримати відповідну компенсацію, власник житла 

повинен подати до Канівського ЦНАПу пакет документів. Заяву потрібно 

надати не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення 

переселенців. Списки на отримання допомоги оновлюють щомісячно, тому 

такі заяви теж потрібно подавати щомісяця. При цьому, люди, яких 

прихистили, повинні бути зареєстрованими та мати довідку внутрішньо 

переміщеної особи. Її також можна отримати у ЦНАПі. 

За інформацією пресслужби Канівської міськради 

 

*** 

 

10.02.2023 

Донбас-24 

https://donbas24.news/news/yak-pracyuyut-gumanitarni-xabi-dlya-vpo-z-

luganshhini-po-ukrayini-adresi-ta-kontakti 

Як працюють гуманітарні хаби для ВПО з Луганщини по Україні: 

адреси та контакти 

Переселенцям надають широкий спектр послуг у гуманітарних хабах 

По Україні зараз працюють центри з 11 міст Луганської області — ВПО 

можуть отримати усю необхідну допомогу та послуги, передає Донбас24. 

Про це повідомляють у Луганській ОДА. 

Так, очільник області перевірив, як працюють та приймають 

переселенців у координаційному центрі в Черкасах та у Рівному. «Перевірив 

роботу гуманітарного хабу для луганських ВПО у Черкасах. Працівники хабу 

приймають та розвантажують вагони з гумдопомогою, фасують та видають 

продуктові набори, одяг, підгузки, оформлюють відправки посилок через 

відділення АТ „Укрпошта“. За минулий тиждень у Черкасах видали понад 230 

проднаборів та оформили відправку 1800 посилок», — зазначає голова ОДА 

Сергій Гайдай. За його словами, також у центрі в Черкасах можуть 



прокунсультуватись у юриста, лікаря та психолога. Також працює служба 

зайнятості та бібліотека. 

В той же час у Рівному також працює хаб та релокований Луганський 

державний медичний університет. У самому ж центрі надають допомогу усім 

ВПО, які перемістилися з Луганщини в область. Тут видають гуманітарні 

набори, консультують юристи, медики, освітяни та соціальні фахівці. 

 
 

Міжнародні та вітчизняні недержавні 

организації 
 

06.02.2023 

Новини Полтавщини 

https://np.pl.ua/2023/02/mizhnarodna-orhanizatsiia-z-mihratsii-vyslovyla-

hotovnist-provesty-remontni-roboty-v-10-zakladakh-kompaktnoho-

prozhyvannia-pereselentsiv-na-poltavshchyni/ 

Міжнародна організація з міграції висловила готовність провести 

ремонтні роботи в 10 закладах компактного проживання переселенців на 

Полтавщині 

6 лютого відбулася зустріч заступника начальника Полтавської обласної 

військової адміністрації Олексія Бруслика з представниками Міжнародної 

організації з міграції (МОМ). 

«За дорученням начальника Полтавської ОВА ми проводимо 

систематичні огляди місць компактного проживання переселенців. Таких 

закладів на Полтавщині 229. У громадах визначили відповідальних осіб за 

прийом евакуйованого населення, їх розміщення в місцях компактного 

проживання та  забезпечення гуманітарною допомогою, – розповів Олексій 

Бруслик. – Це дасть можливість вибудувати правильну комунікацію та 

підтримувати зв’язки на місцях у разі потреби в новій евакуації. Такий підхід 

більш організований і при роздачі гуманітарної допомоги». Олексій Бруслик 

розповів, що Полтавщина знаходиться у трійці лідерів по країні за створенням 

місць для переселенців, за зайнятими та вільними місцями. Нині у 160 МКП 

проживають 8 тисяч ВПО. Загальна кількість вільних місць по області для 

переселенців – понад 5 тисяч, а за умови посилення матеріально-технічного 

оснащення закладів є можливість створити додатково ще 3,6 тисячі ліжок. 

Керівник діяльності МОМ у Східному регіоні Йоханнес Фромгольт 

розповів про допомогу, надану Полтавщині у 2022 році. 

«Ми розуміємо, що в області багато місць компактного проживання. З 

початку роботи ми їх підтримували ремонтами, започаткували програму 

виплат, – розповів Йоханнес Фромгольт. – Найняли кілька мобільних бриг 

будівельників, які вставляють вікна, ремонтують мережі та інше. Крім того, 

вони усувають проблеми, які, можливо, виникають після ремонтів. 



Допомагаємо непродуктовими речами: гігієнічними наборами, пральними 

машинами, ковдрами, постільною білизною та ліжками». 

Під час обговорення надання гуманітарної підтримки Полтавській 

області сторони вирішили скласти перелік 10 МКП, які потребують негайного 

ремонту. Крім того, обговорили питання підтримки МОМ водоканалів у 

Полтаві та Кременчуці: забезпечення обладнанням та генераторами. 

Домовилися про надання психологічної підтримки переселенцям, а 

також про можливість навчання місцевих психологів для роботи з сім’ями 

загиблих військових і ветеранами війни. 

 


