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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

 

13.02.2023  

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

https://minre.gov.ua/news/slovachchyna-prodovzhyla-termin-

tymchasovogo-zahystu-dlya-ukrayinciv 

Словаччина продовжила термін тимчасового захисту для українців 

Словацька Республіка продовжила термін дії тимчасового притулку для 

українців, які вимушено переїхали до Словаччини внаслідок російської агресії. 

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ країни. 

Посвідчення «Тимчасовий притулок» (dočasne utocisko  ) терміном дії до 4 

березня 2023 року автоматично залишатимуться дійсними до 4 березня Втім, 

якщо українці бажають, то вони можуть оновити своє посвідчення через 

електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, 

скориставшись посиланням: portal.minv.sk Нагадуємо» що статус тимчасового 

притулку дозволяє українцям працювати на території Словаччини, здобувати 

середню та вищу освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної 

допомоги та житла, а також надає право на матеріальну допомогу в разі 

потреби. 

 

***  

 

14.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/yaki-mozhut-buti-prichini-

nevchasnoyi-viplati-dopomogi-na-prozhivannya-dlya-vpo-kudi-zvernutisya-

rozyasnennya-vid-ofisu-ombudsmana 

Які можуть бути причини невчасної виплати допомоги на 

проживання для ВПО, куди звернутися: роз'яснення від Офісу Омбудсмана 

До Офісу Омбудсмана часто звертаються внутрішньо переміщені особи, 

які не отримують належних їм виплат на проживання. 

Так, лише впродовж січня за результатами розгляду 316-ти звернень 

було поновлено право на такі виплати для 277-ми ВПО. 

Допомога на проживання для ВПО надається щомісячно на кожну 

внутрішньо переміщену особу в таких розмірах: 

✅для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень; 

✅для інших осіб – 2 тисячі гривень. 

Найпоширенішими причинами неотримання допомоги на проживання 

ВПО є: 

▪ технічна несправність у Єдиній інформаційній системі соціальної 

сфери (ЄІССС); 



▪ виявлення помилки в персональних даних одержувача, даних номера 

банківського рахунка (за стандартом IBAN) або категорії одержувача 

(працездатна особа, дитина, особа з інвалідністю). 

Якщо Ви подали заяву на виплату грошової допомоги на проживання 

ВПО та понад місяць її не отримуєте, радимо звернутися до органу 

соціального захисту населення з відповідною заявою за місцем перебування 

на обліку ВПО. 

У разі, якщо вирішити проблему не вдалось, 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; 

 

***  

 

14.02.2023 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з 

питань праці 

https://smu.dsp.gov.ua/news/posadovets-skhidnoho-mizhrehionalnoho-

upravlinnia-derzhpratsi-informuie-pereselentsiv-z-luhanshchyny-shchodo-

zakonodavstva-pro-pratsiu-pid-chas-voiennoho-stanu/ 

Посадовець Східного міжрегіонального управління Держпраці 

інформує переселенців з Луганщини щодо законодавства про працю під час 

воєнного стану 

Багато переселенців під час війни зазнали великих труднощів щодо 

дотримання своїх прав в питаннях трудових відносин та в питаннях 

соціального захисту. Мешканці Луганщини залишили свої рідні домівки в 

умовах вимушеної  міграції внаслідок російської агресії та потребують 

уникнення ризиків стосовно порушень законодавства про працю задля 

збереження та захисту своїх законних прав. 

Державна служба України з питань праці розпочала та постійно 

підтримує інформаційну кампанію «Виходь на світло!». Та відповідно до 

завдання, яке заявлено кампанією, головний державний інспектор відділу 

контролю з питань праці східного напрямку управління інспекційної 

діяльності у Луганській області Східного міжрегіонального управління 

Держпраці протягом певного часу зустрівся з внутрішньо переміщеними 

особами з Луганщини та провів інформаційно-роз’яснювальну роботу з ними 

в частині дотримання вимог законодавства стосовно обов’язковості 

офіційного декларування праці. Посадовець нагадав переселенцям, що 

запорукою збереження та захисту прав працівників є виключно повністю 

легальне оформлення трудових відносин. 

Інспектор зауважив, що працівник в будь якому віці без офіційного 

оформлення на роботу позбавляє себе законних гарантій щодо розміру 

заробітної плати, виплати своєчасно та не нижче мінімальної заробітної плати, 

щорічної відпустки та інше. Задля додаткової консультативної допомоги 



переселенці отримали від інспектора праці інформаційні матеріали щодо 

переваг задекларованої праці. 

На додаткові запитання переселенців, інспектор повідомив, що до 

початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником 

спосіб поінформувати працівника про права, обов’язки, умови праці а також 

під підпис інформувати щодо наявності на робочому місці небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, про можливі наслідки їх 

впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких 

умовах відповідно до законодавства і колективного договору. 

Також протягом зустрічей інспектор праці чітко акцентував увагу 

вимушених переселенців щодо необхідності бути пильними з метою 

уникнення ризиків примусової праці та уникнення ситуацій, які мають ознаки 

торгівлею людьми. Інспектор надав внутрішньо переміщеним особам 

інформаційні буклети з необхідними роз’ясненнями та рекомендаціями задля 

протидії примусовій праці та протидії намірів торгівлею людьми. Уважність 

та відповідальність людей має бути одним із головних принципів при 

здійсненні трудових відносин. 

Більш детальна фахова консультативна допомога наявна на 

інформаційному порталі https://pratsia.in.ua/. 

 

*** 

 

15.02.2023  

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/ 

До уваги ВПО: виплати допомоги на проживання за лютий 

тривають 

З 7 лютого розпочато виплати допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам. За інформацією Мінсоцполітики, на виплати вже 

спрямовано понад 5,5 млрд гривень. 

Нагадаємо, що допомога на проживання для ВПО надається щомісячно 

на кожну внутрішньо переміщену особу в таких розмірах: 

 - для осіб з інвалідністю та дітей - З тис. гривень, 

- для інших осіб - 2 тис. гривень 

Отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги 

на проживання можна за допомогою застосунку Дія. Крім того, внутрішні 

переселенці можуть особисто звертатися до органів соціального захисту 

населення, в ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради. 

Стосовно отримання грошової допомоги також можна звернутися на 

гарячу лінію Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб за 

номером (066) 813-62-39.  

 

 

 

https://pratsia.in.ua/


*** 

 

15.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/rozpochato-monitoringovi-viziti-

do-misc-kompaktnogo-poselennya-vnutrishno-peremishchenih-osib-u-ivano-

frankivskij-oblasti 

 Розпочато моніторингові візити до місць компактного поселення 

внутрішньо переміщених осіб у Івано-Франківській області 

Працівники Департаменту моніторингу прав громадян, які постраждали 

внаслідок збройної агресії проти України, у складі двох груп розпочали 

моніторингові візити до місць компактного поселення внутрішньо 

переміщених осіб у Івано-Франківській області, з метою перевірки 

забезпечення гідних умов розміщення. 

Під час першого дня перебування відвідали 11 місць компактного 

поселення ВПО: 

- філію Сівка-Войнилівського ліцею «Цвітівська гімназія» 

Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області 

(23 ВПО); 

- комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківський 

спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської 

обласної ради» (40 ВПО); 

- гуртожиток відокремленого структурного підрозділу «Бурштинського 

торговельно економічного фахового коледжу Державного торговельно 

економічного університету» (33 ВПО); 

- колишню будівлю Бурштинського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату (36 ВПО); 

- Тумирську загально освітню школу (11 ВПО); 

- дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (14 ВПО); 

- Богородчанський ліцей №1 імені Олекси Гірника Богородчанської 

селищної ради (31 ВПО); 

- дошкільний навчальний заклад «Журавлик» (7 ВПО); 

- приміщення школи в селі Раковець (13 ВПО); 

- комунальний заклад «Обласний пластовий вишкільний центр» Івано-

Франківської обласної ради (29 ВПО); 

- Дзвиняцьку лікарську амбулаторію загальної практики сімейної 

медицини (6 ВПО). 

Під час моніторингових візитів до зазначених місць компактного 

поселення були виявлені порушення: 

- у деяких мешканців немає паспорта громадянина України та 

ідентифікаційного коду, що є неприпустимим і призводить до зволікання в 

отриманні передбачених їм виплат. Тому варто напрацювати чіткий алгоритм 

взаємодії МКП із місцевими органами соціального захисту населення; 

- в окремих МКП не організовано теплопостачання та водовідведення;  



- є потреба в ремонті, оскільки приміщення уражені грибком та 

пліснявою, а також - у дообладнанні місць загального користування 

побутовою технікою та меблями.  

Більш детально з проблематикою можна ознайомитись у відповідних 

звітах за результатами проведення моніторингових візитів до місць 

компактного поселення внутрішньо переміщених осіб. 

Також мешканцям МКП надано роз’яснення й практичні рекомендації в 

частині реалізації їхніх прав. 

 

*** 

 

16.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/vidvidano-10-misc-

kompaktnogo-poselennya-vnutrishno-peremishchenih-osib-u-ivano-frankivskij-

oblasti 

Відвідано 10 місць компактного поселення внутрішньо переміщених 

осіб у Івано-Франківській області 

Упродовж другого дня моніторингових візитів до місць компактного 

поселення внутрішньо переміщених осіб у Івано-Франківській області 

працівниками Департаменту моніторингу прав громадян, які постраждали 

внаслідок збройної агресії проти України відвідано 10 МКП, зокрема: 

▪️ гуртожиток Брошнівського професійного лісопромислового ліцею; 

▪️ прихисток в селі Мостище; 

▪️ гуртожиток державного вищого навчального закладу «Калуський 

політехнічний коледж»; 

▪️ дитячий навчальний заклад (ясла-садок) «Золотий ключик»; 

▪️ гуртожиток вищого професійного училища № 13; 

▪️ гуртожиток Тлумацького коледжу Львівського національного 

аграрного університету; 

▪️ Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та 

сімей Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 

▪️ гуртожиток при Олешанському ліцею; 

 

▪️ комунальне некомерційне підприємство обласний клінічний центр 

екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської  

обласної ради;▪️ Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. 

Варто зазначити, що окремі заклади потребують термінового 

проведення  

ремонтних робіт, зокрема, з метою усунення непомірного рівня 

вологості, оскільки їх приміщення попередньо не використовувалися та були 

відведенні під проживання ВПО лише з початком повномасштабного 

вторгнення Російської Федерації на територію України. 

Під час моніторингових візитів з мешканцями МКП обговорено 

проблемні питання з якими вони найчастіше зіштовхуються за новим місцем 



проживання, при цьому прийнято заяви щодо порушення їх прав, зокрема, у 

частині що стосується виплати допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам. 

Детальні звіти із проблематикою місць компактного поселення 

внутрішньо переміщених осіб будуть опубліковані згодом на сайті 

Уповноваженого. 

 

*** 

 

17.02.2023 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-v-osnovi-novoyi-strategiyi-

derzhpolityky-shchodo-vnutrishnogo-peremishchennya 

 Ірина Верещук: «В основі нової Стратегії держполітики щодо 

внутрішнього переміщення стоїть людина!» 

Мінргінтеграції ініціює нові рішення, щоб оперативно забезпечувати 

внутрішніх переселенців першочерговими необхідними умовами, наголосила 

Віцепрем'єрка Ірина Верещук під час презентації проєкту Стратегії державної 

політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року. Від початку 

повномасштабного вторгнення Україна набуває новий досвід із ВПО, кількість 

яких безпрецедентна. 

Потреби переселенців є й залишатимуться на першій сторінці державних 

пріоритетів, наголосила посадовиця Щоб забезпечити ефективну підтримку 

ВПО й інтеграцію їх у нове життя, було розроблено проект Стратегії 

держполітики щодо внутрішнього переміщення, яка сконцентрована на 

потребах кожної людини «В основі нової Стратегії стоїть людина. Приймаючі 

громади мають вирішувати проблеми ВПО оперативно й на місці, не 

піднімаючи їх на рівень держави. У громадах повинні створювати всі можливі 

умови для комфортного проживання та соціально-економічної адаптації 

внутрішньо переміщених осіб. Люди, котрі мусили переміститися, мають 

прагнути інтегруватися на місці нового проживання», - озвучила ключові 

задачі Ірина Верещук 

 

*** 
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Міністерство соціальної політ***ики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22599.html 

Соціальні виплати у 2023 році: які з них продовжені автоматично, а 

в яких випадках треба звертатися до органів соцзахисту 

Незважаючи на війну, Мінсоцполітики постійно працює над 

забезпеченням своєчасних соціальних виплат для підтримки найбільш 

незахищених верств населення. При цьому, у фокусі Міністерства - 

осучаснення та цифровізація механізму отримання всіх виплат, допомог, а 



також розвиток соціальних послуг для громадян, які потрапили у складні 

життєві обставини - аби якомога більше людей змогли подолати їх та досягти 

економічної незалежності від зовнішньої допомоги.   

Продовження дії соціальних виплат, термін яких сплив вже після 24 

лютого 2022 року, є актуальною темою у суспільстві. Мінсоцполітики 

повідомляє, що з 01 січня 2023 року соціальні виплати автоматично 

продовжено на весь період дії воєнного стану  плюс один місяць після його 

завершення .  

У першу чергу виплати продовжені дітям у складних життєвих 

обставинах, зокрема дітям, над якими здійснюють опіку чи піклування; які є 

хворими на тяжкі захворювання; які мають інвалідність або чиї батьки 

ухиляються від сплати аліментів.  

Також продовжено строк виплат допомог громадянам, які не мають 

права на пенсію та/або є особами з інвалідністю; які мають інвалідність з 

дитинства або доглядають за такими особами (з інвалідністю I та II групи з 

психічними розладами).  

Також звертаємо увагу працездатних осіб, які вимушено не працюють 

через догляд  за особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-

річного віку – до 31 грудня 2023 року для вас діє перехідний механізм виплати 

раніше призначених щомісячних компенсацій. Допомога на проживання ВПО 

теж продовжена автоматично без необхідності подачі будь-яких документів.  

Водночас, в окремих випадках отримувачам допомог необхідно 

звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше 

отримання допомоги. Зокрема, мова йде про допомогу малозабезпеченим 

родинам та одиноким матерям, які отримують виплати на дітей, особам, які 

отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, 

але не набули права на пенсію, оскільки право на такі виплати повʼязано з 

оцінкою фінансово-майнового стану родин. 

ВАЖЛИВО! Звертатись за продовженням отримання виплат 

малозабезпеченим, одиноким та особам, які отримували тимчасову допомогу 

через досягнення загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, 

не потрібно, якщо отримувач таких допомог живе на тимчасово окупованій 

території або територіях проведення активних бойових дій. У цих випадках 

продовження також відбувається автоматично без звернення. 

 

*** 
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Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-tsoho-roku-vyplaty-dlia-

vpo-budut-avtomatychno-podovzheni 

Прем’єр-міністр: Цього року виплати для ВПО будуть автоматично 

подовжені 



 Люди, які вимушені були покинути власний дім через війну, будуть і 

надалі отримувати особливу увагу й допомогу від Уряду. На цьому наголосив 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

«У 2022 році ми виплатили для ВПО 53,5 млрд грн. Цього року ми 

автоматично такі виплати продовжили», — відзначив очільник Уряду. 

Прем’єр-міністр додав, що цьогоріч так само будуть повною мірою 

продовжуватися виплати субсидій найбільш вразливим категоріям. У лютому 

цього року, за його словами, середній розмір субсидії на житлово-комунальні 

послуги в Україні становить 1 684 грн. Субсидії отримують 2,3 млн 

домогосподарств. 

Денис Шмигаль зауважив, що Уряд при цьому не підвищував і не 

підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам, аби 

вони так само залишали свої тарифи без змін. 

«В умовах, коли більше половини всіх видатків бюджету йдуть на захист 

нашої країни, ми все одно знаходимо ресурси, аби підтримувати тих, хто цього 

найбільше потребує», — наголосив Прем’єр-міністр. 

Як відзначив Глава Уряду, програми соціальних виплат будуть і надалі 

ставати більш адресними, що водночас дозволить збільшити їх розмір. 

 

*** 
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Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-opikuiuchys-

ukraintsiamy-za-kordonom-my-pidtrymuiemo-ikhnii-zviazok-z-ukrainoiu 

Ірина Верещук: Опікуючись українцями за кордоном, ми підтримуємо 

їхній зв’язок з Україною 

 Від головуванням Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук 

відбулася чергова нарада щодо проблемних питань українців, які перебувають 

у Польщі у зв’язку з військовою агресією росії.   

Учасники обговорили законопроект, який врегулює механізм отримання 

української пенсії за кордоном, в тому числі й у Польщі. Зокрема, йдеться про 

спрощення процедури ідентифікації особи. Проєкт найближчим часом буде 

поданий до Кабінету Міністрів України для його подальшого внесення до 

Парламенту. 

Також розглядалися питання виплат допомоги при народженні дитини, 

коли така дитина з’явилась на світ за межами України. Наразі для призначення 

вказаної допомоги батьки мають особисто звернутися до органу соціального 

захисту в Україні, що через перебування за кордоном не завжди можливо. 

  Для вирішення проблеми Мінсоцполітики розробило проект 

нормативно-правового акта, згідно з яким один із батьків може з-за кордону 

надіслати заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні. До 

такої заяви мають додаватись документи про народження дитини, які 

видаються в країні перебування і легалізуються в установленому порядку.   



«Українці за кордоном мають відчувати зв’язок з українською 

державою. Наше завдання як влади – залишатися опорою для найбільш 

вразливих: стареньких, матерів з дітками. Особливо це стосується дітей: 

опікуючись їхнім добробутом там, ми підтримуємо їхній зв’язок з Україною», 

– резюмувала Ірина Верещук. 

 

*** 
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Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/proekt-stratehii-shchodo-vnutrishnoho-

peremishchennia-vkliuchaie-novi-instrumenty-pidtrymky-vid-derzhavy 

Проект Стратегії щодо внутрішнього переміщення включає нові 

інструменти підтримки від держави 

 За участі Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України  Ірини Верещук і представників 

громадських організацій відбулася презентація проекту Стратегії державної 

політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. 

Документ розроблений Мінреінтеграції за експертної підтримки проекту 

Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. 

Фаза II». Також до його напрацювання долучилися громадські та міжнародні 

організації, що опікуються захистом прав осіб, постраждалих від збройної 

агресії росії. 

«Повномасштабне вторгнення рф спричинило наймасовіше 

переміщення людей у Європі після Другої світової війни. Станом на початок 

лютого 2022 року в Україні налічувалося майже 1,5 млн переселенців, тоді як 

в січні 2023-го було зареєстровано вже понад 4,8 млн осіб як ВПО. Це дуже 

значна частина населення країни. Зважаючи на такі масштаби та продовження 

процесу внутрішнього переміщення, виникла необхідність актуалізувати 

Стратегію державної політики з урахуванням нових викликів», – зауважила на 

початку презентації Віце-прем'єр-міністр. 

Учасники заходу погодилися, що державна підтримка має надаватися на 

всіх етапах – від моменту прийняття рішення про евакуацію до добровільного 

повернення на місце постійного проживання. 

Таким чином, Уряд має сфокусуватися на 5 стратегічних цілях: 

1. Посилення спроможності держави у реагуванні на виклики 

внутрішнього переміщення. 

2. Забезпечення безпечної евакуації громадян із небезпечних районів і 

задоволення їхніх гуманітарних потреб. 

3. Сприяння адаптації ВПО на новому місці проживання. 

4. Сприяння інтеграції ВПО у приймаючих громадах. 

5. Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання 

та реінтеграції. 

«Всі ці ключові цілі детально розкриті у Стратегії. Документ такого 

об’єму розроблявся з урахуванням досвіду, який є безпрецедентним у Європі. 



Дякую громадському сектору, який долучився до розробки проекту, а також 

Раді Європи за безперервну підтримку України. Закликаю громадськість 

долучитися до обговорення, ми чекаємо на ваші пропозиції та відкриті до 

співпраці. Після узгодження всіх позицій проєкт найближчим часом буде 

винесений на затвердження Урядом», – резюмувала Ірина Верещук. 

Нагадаємо, що письмові пропозиції до проекту Стратегії можна 

надіслати до 24 лютого 2023 року на електронну адресу: 

vitiukoo@minre.gov.ua. 

 

 

 

Місцеве самоврядування 
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Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/54832 

Станом на 1 лютого роботу шукають більш як пів тисячі людей. 

У січні цього року до підрозділів Львівської обласної служби зайнятості 

за допомогою у працевлаштуванні звернулося 166 вимушено переміщених 

осіб з районів ведення бойових дій або тимчасово окупованих територій, із них 

130 набули статус безробітного. 

За скеруванням служби зайнятості 44 особи з числа ВПО минулого 

місяця забезпечили роботою. Працевлаштувалися переселенці в основному у 

заклади сфери торгівлі та послуг (31%) і на підприємства переробної 

промисловості (27,6%). Тепер вони працюють продавцями, офіціантами, 

пекарями, бухгалтерами, швачками, двірниками, вантажниками, 

прибиральниками службових приміщень та ін. 

Загалом від початку повномасштабної війни і до 31 січня 2023 року 

посередницькі послуги служби зайнятості з метою працевлаштування на 

Львівщині отримували 4659 внутрішніх переселенців, з яких 1147 знайшли 

роботу. 

Станом на 1 лютого цього року допомогу у пошуку місця праці 

потребували 580 ВПО, половина з них (292 особи) – це клієнти Львівської, 77 

– Стрийської, 65 – Дрогобицької, 57 – Самбірської філій ЛОЦЗ. За 

кваліфікаційним складом домінували фахівці (19,6%), професіонали (17,3%) 

та працівники сфери торгівлі та послуг (15,9%). 

Нагадуємо, що для працедавців, які забезпечують роботою вимушено 

переміщених осіб, діє програма компенсації витрат з оплати праці. Щоб 

скористатися нею, необхідно подати пакет документів у паперовій формі до 

місцевих підрозділів служби зайнятості (контакти – 

з компенсаційним механізмом можна за посиланням . 

https://loda.gov.ua/news/54832
https://cutt.ly/JJULj1G
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Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/54825 

Ще майже сотня людей евакуювались на Львівщину: із головного за 

добу 

Про головне, чим жила область за минулу добу, поінформував 

начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Як він зазначив загроз ракетних ударів в області не виникало. 

Окрім того, евакуаційними потягами на Львівщину за добу прибули ще 

84 людини, евакуаційним автобусом – 8 ВПО. 

До Перемишля з нашої області вирушили 1472 особи. 

У Кам‘янка-Бузькій громаді 11 та 12 лютого проводили піротехнічно-

вибухові роботи зі знищення ворожої ракети після масованої атаки 10 лютого. 

Необхідні заходи завершили. 

Служба у справах дітей Львівської ОВА та БФ «Рідні» підписали 

Меморандум про співпрацю. Об'єднали зусилля, щоб забезпечити майбутніх 

усиновлювачів експертним навчанням від фахівців, а також допомогти їм 

якісно підготуватися до батьківства. Більше – тут: https://b  

Школярі Славської громади зможуть безкоштовно кататися на 

гірськолижному комплексі «Захар Беркут», що селі Волосянка. Таку соціальну 

ініціативу запропонувало керівництво комплексу, щоб сприяти розвитку 

гірськолижного спорту у громаді та вихованню здорової молоді. 

Жителі нашої області продовжують у різний спосіб збирати кошти, щоб 

підтримати ЗСУ. У Судововишнянській громаді 17 дітей організували вертеп 

та зібрали 210 тисяч гривень. За ці кошти придбали два дрони та передали їх 

своєму земляку, який є командиром військової частини. 

Учні ліцею імені Героя України Миколи Паньківа зі Солонківської 

громади відвідали місто Томашів Любельський (Польща), щоб обмінятись 

досвідом в освітній та культурній сферах. Це вдалось зробити у межах 

програми партнерства. 
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Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/den-druzhbi-dlya-ditej-z-simej-vpo-ta-ditej-z-

invalidnistyu-proveli-u-gumanitarnomu-habi-maryinskoyi-miskoyi-vijskovoyi-

administraciyi 

«День дружби» для дітей з сімей ВПО та дітей з інвалідністю 

провели у гуманітарному хабі Мар'їнської міської військової адміністрації 



Кохання - світле і велике почуття, яке поєднує у собі любов до всього, 

що нас оточує. А насамперед до своєї родини, близьких людей, місця, де 

народилися, росли, своєї Батьківщини - рідної України.   

Напередодні Дня закоханих у гуманітарному хабі Мар'їнської міської 

військової адміністрації, що діє у Павлограді, для дітей з сімей ВПО, осіб та 

дітей з інвалідністю було проведено захід «День дружби». Учасники дізналися 

багато цікавого про історію виникнення свята, традиції його святкування в 

інших європейських країнах. Говорили про дружбу, товариство, кохання, 

чуйність один до одного. Гарний настрій подарував майстер-клас з 

виготовлення "валентинок" рідним людям. Діти проявили максимум 

креативності та особистих творчих здібностей. 

Завершилась зустріч теплим спілкуванням та ласуванням пирога зі 

смаколиками. А на згадку, як завжди, приємні подарунки-сюрпризи. 

 

*** 

 

13.02.2023 

Донецька обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_lyutomu_ponad_900_pereselenciv_otr

imali_gumanitarnu_dopomogu_v_shtabah 

У лютому понад 900 переселенців отримали гуманітарну допомогу в 

штабах Сєвєродонецької громади в Тернополі та Дніпрі 

Так, у Дніпрі на минулому тижні продуктові набори видані 200 ВПО. На 

цьому – евакуйованим мешканцям Луганщини надано 551 продуктовий набір. 

Адреса: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 27-К. 

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

Телефони: (050) 533-42-96, (097) 813-71-49. 

У Тернополі за цей період роздано 176 продуктових наборів. 

Адреса: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 5-А 

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

Телефон: 095-217-10-68. 

 

*** 

 

13.02.2023 

Донецька обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/protyagom_13_15_lyutogo_pereselenci_

z_luganshchini_zmozhut_zvernutisya_na_garyachu_0 

Протягом 13-15 лютого переселенці з Луганщини зможуть 

звернутися на «гарячу лінію» до керівництва ПФУ регіону 

Так, у понеділок, 13 лютого, із 10:00 до 11:00 на дзвінки відповідатиме 

начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Луганській 

області Ольга Шарунова. Телефон: (068) 300-40-86. 



У вівторок, 14 лютого, із 10:00 до 11:00 свої запитання жителі регіону 

зможуть поставити заступнику начальника Головного управління Пенсійного 

фонду України у Луганській області Павлу Баранову. 

Телефон: (068) 300-40-86. 

У середу, 15 лютого, із 10:00 до 11:00 можна звернутися до заступника 

начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Луганській 

області Тетяни Нікітіної. Телефон: (095) 802-61-38. 

 

*** 

 

13.02.2023 

Донецька обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_rivnomu_shche_250_pereselenciv_lu

ganchan_otrimali_dopomogu_v_miscevomu_habi 

У Рівному ще 250 переселенців-луганчан отримали допомогу в 

місцевому хабі 

Протягом тижня у координаційному центрі допомоги ВПО Луганської 

області в місті Рівне переселенцям Луганщини видали близько 250 

продуктових наборів. 

Також працівники Рівненського гуманітарного центру щодня 

займаються фасуванням та формуванням харчових пакунків, які потім 

доставляють у хаби Дніпра, Києва та Житомира. 

Щодня на базі гуманітарного осередку працюють фахівці, які надають 

переселенцям консультації. 

Це юрист благодійного фонду «Право на захист», спеціаліст центру 

зайнятості, лікар. Тут переселенці також можуть отримати психологічну 

допомогу, роз’яснення із соціальних та адміністративних питань. 

Адреса: м. Рівне, вул. Фабрична, 20. 

Телефон: 0958209742. 

«Гаряча лінія» Кремінського ЦНАПу: 0958207124. 

 

*** 

 

14.02.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/54960 

На Червоноградщині для дітей з числа ВПО організували майстер-

клас з виготовлення Стрітенських свічок 

 15 лютого за юліанським календарем християни відзначають свято 

Стрітення Господнього. У цей день у храмах освячують свічки, які називають 

Стрітенськими. 

Тож днями у Червоноградській міській дитячій бібліотеці відбувся 

майстер-клас від спеціалістів Центру для дітей та молоді благодійного фонду 

«Карітас  



Перед початком майстерки діти переглянули мультиплікаційний фільм 

про Стрітенську свічку, а далі приступили до роботи. Під час перерв робили 

енергійну руханку, яку проводила волонтерка «Карітас Краматорськ». 

Виготовлені вироби дітки забрали додому. 

«Попри всі труднощі, сьогодні українські бібліотеки тримають не тільки 

інформаційний та освітній фронти, а й стають потужними центрами підтримки 

найбільш постраждалих осіб. Дякуємо усім причетним», - зазначили у 

Червоноградській РВА. 

Як розповіла директорка Червоноградської міської централізованої 

бібліотечної системи Ірина Покотило,  активними відвідувачами бібліотеки є 

дітки з числа внутрішньо переміщених осіб, адже тут багатофункціональний 

відкритий простір з комплексним поєднанням якісного літературного фонду, 

тут організовують інформаційні, культурно-просвітницькі та дозвіллєві 

заходи. 

До відома: у Червоноградській громаді проживає 9 977 внутрішньо 

переміщених осіб, серед них - понад 2 тисячі дітей віком від 0-18 років.  

Червоноградська РВА 

 

*** 

 

14.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

rimali_zasobi_gigiieni_vid_mizhnarodnih_donoriv 

Луганські переселенці на Львівщині отримали засоби гігієни від 

міжнародних донорів 

Жителям Луганської області, які перемістилися на Львівщину з 

тимчасово окупованих територій та обслуговуються у гуманітарному хабі 

Старобільської міської військової адміністрації у Львові, на минулому тижні 

вже вдруге видали сімейні пакунки із засобами гігієни від міжнародної 

організації "Данська рада у справах біженців" (DRC). 

Крім цього, наші земляки мають можливість отримати консультації від 

юристів міжнародної організації «Норвезька рада у справах біженців» (NRC), 

медико-гігєнічні пристосування, гігієнічні засоби для жінок від БФ «Рокада», 

який співпрацює з гуманітарними програмами ООН тощо. 

Також упродовж тижня продукти харчування тут отримала 271 людина. 

У хабі ВПО з Луганської області налагоджені консультації спеціалістів: 

терапевта, психолога, щочетверга тут ведуть прийом представники служби 

зайнятості. 

Адреса хабу: місто Львів, вулиця Рудненська, 10. 

Часи роботи – з 10:00 до 14:00 (крім вихідних). 

Довідки за телефоном: 099-009-21-49. 

 

 

 

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


***  

 

 

14.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

rimali_pereselenci_z_luganshchini_u 

Більше двохсот продуктових наборів отримали переселенці з 

Луганщини у Чернівецькому хабі протягом тижня, що минув 

За цей період у Центрі допомоги луганчанам у Чернівцях видано 243 

продуктових набори. 

Координаційний центр, за роботу якого відповідають Сєвєродонецька 

районна державна адміністрація та Шульгинська сільська військова 

адміністрація, продовжує працювати з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 

(субота, неділя - вихідні дні) за адресою: вул. Головна, 128. 

У центрі є можливість отримати медичні, юридичні консультації та 

допомогу фахівця Державної служби зайнятості. 

Контактний телефон: 0668171701 

 

*** 

 

14.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

sultuyut_stosovno_otrimannya_kompensaciyi_za 

У середу в Дніпрі наших ВПО проконсультують стосовно отримання 

компенсації за зруйноване майно 

15 лютого о 10:00 на базі гуманітарного штабу Лисичанської міської 

військової адміністрації 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 ЦНАПу у м. Лисичанськ надасть роз’яснення щодо 

реєстрації повідомлення про пошкоджене або зруйноване власне нерухоме 

майно внаслідок військової агресії та переліку документів і відомостей, 

необхідних для цього. 

Також внутрішньо переміщені особи матимуть можливість отримати 

безоплатну правову допомогу індивідуально з будь-яких інших питань. 

Запис за телефоном: +38 050 524 00 37 (Ольга). 

Адреса проведення консультації: м. Дніпро, проспект Дмитра 

Яворницького, 81. 

 

*** 

 

14.02.2023 



Харківська обласна державна адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/119626 

За останній місяць на Харківщині зареєстрували майже 10 тисяч 

переселенців 

Наразі у Харківській області в управліннях соціального захисту 

населення на обліку перебуває 461,2 тисячі переселенців – це 378,3 тисячі 

сімей. 

Зокрема, після 24 лютого 2022 року по довідки ВПО звернулися 382,9 

тисячі людей. Про це розповіла заступниця начальника Харківської ОВА Віта 

Ковальська.  

«На середину січня цього року в області нараховувалося 452 тисячі 

переселенців, нині – майже на 10 тисяч більше. Ми розуміємо, що кількість 

переселенців може зростати у зв’язку з постійними обстрілами прикордонних 

територій Харківщини. Окрім цього, продовжуємо приймати людей із сусідніх 

областей, де тривають бойові дії», – зазначила Віта Ковальська.  

Вона наголосила, що переселенцям із деокупованих громад, які 

потребують тимчасового житла, надають можливість зупинитися в освітніх 

гуртожитках. Наразі там мешкає 2500 людей.  

З деокупованих територій області евакуйовано понад 25 тисяч людей, у 

тому числі 2766 дітей і 625 осіб з інвалідністю.

 
 

 

 

 

 



*** 

 

 

15.02.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/55217 

На цей проєкт не витратили жодної копійки з обласного чи 

місцевого бюджетів. 

У Самборі завершують проєкт перетворення громадського будинку на 

простір для проживання понад 100 внутрішньо переміщених осіб. Це 

приміщення колишньої поліклініки, яке багато років не використовували. 

Будинок має три поверхи та майже 800 кв.м. 

Реконструкцію запланували відповідно до Меморандуму про співпрацю 

між Львівською ОВА, Мальтійською службою допомоги та Самбірською 

міською радою. 

Тут повністю замінили інженерні мережі, замінили вікна на 

енергозберігаючі, відремонтували покрівлю, облаштували кімнати, утеплили 

фасад, облаштували пожежну сигналізацію та систему мовленнєвої системи 

оповіщення про пожежу, блискавкозахист, відеоспостереження загальних зон, 

є Wi-Fi-мережа. 

Загальна кошторисна вартість будівництва становить майже 23 мільйони 

гривень. Кошти зібрали небайдужі німці та передали Мальтійській службі 

допомоги.   

«Від початку повномасштабної війни свій новий дім саме на Львівщині 

знайшли близько 600 тисяч вимушених переселенців. Ще близько 2 мільйонів 

– перетнули кордон з іншими країни через нашу область. З 24 лютого 

Львівщина усі свої сили спрямувала на те, щоб допомогти усім, хто цього 

потребує. Цим проєктом з Мальтійською службою допомоги ми 

демонструємо, що люди, які опинились у складних життєвих обставинах, 

можуть отримати та отримують гідні умови проживання й підтримку з боку 

громад та області. Зазначу, що фінансування капітального ремонту будівлі у 

Самборі взяла на себе Мальтійська служба допомоги, за що ми щиро вдячні. 

Закликаємо інші міжнародні організації, фонди долучатись до реалізації 

спільних проєктів, адже це вагомий вклад у нашу спільну перемогу», – 

наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Зазначимо, кімнати у будівлі повністю обладнані ліжками, матрацами, 

шафами, тумбочками для проживання ВПО, а на кожному поверсі передбачені 

їдальні, душі, санвузли. 

Зараз там завершують налаштування та пусконалагоджувальні роботи 

інженерних мереж, і вже невдовзі Самбірська міська рада зможе заселити 

сюди переселенців. А у майбутньому цю будівлю будуть використовувати як 

готель для юних спортсменів. 

«Всього лиш за пів року нам вдалось відремонтувати приміщення для 

комфортного проживання ВПО. Це було нелегко, адже ми працювали навіть у 

період відключення електроенергії. Місцеві жителі знають, що це приміщення 



роками не функціонувало, а зараз від колишньої будівлі залишились лише 

стіни. Тут повністю замінили дах, вікна, підлогу. Все – для комфортного 

проживання людей. Переконаний, що це не останній наш проєкт на 

Самбірщині», – розповів директор Мальтійської служби допомоги в Україні 

Павло Тітко. 

До слова, в Самбірській міській громаді станом на зараз проживають 

близько 3700 ВПО, з них понад 1000 – діти. 

 

*** 

 

15.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/55217 

Зверталися до юриста, лікаря, спеціаліста з питань зайнятості 

наші ВПО в Одесі 

 Співробітники координаційного центру допомоги ВПО з Луганщини в 

Одеській області за минулий тиждень видали 289 продуктових наборів, 158 – 

гігієнічних, 45 упаковок підгузок для дітей та дорослих, одяг отримали 48 

наших ВПО. 

Щодня у хабі надаються консультації працівником управління з питань 

нормативно-правової роботи та децентралізації Луганської обласної 

державної адміністрації. 

Із понеділка по середу там приймає юрист. 

По вівторках - представник Лисичанського центру зайнятості. 

У хабі також можна отримати медичну допомогу. 

 

*** 

 

15.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

ncyam_za_tizhden_nadali_373_gigiienichnih_nabori 

На Кіровоградщині нашим переселенцям за тиждень надали 373 

гігієнічних набори та 335 продуктових 

У Координаційному центрі допомоги ВПО з Луганської області в 

Кіровоградській області за тиждень видано 335 продуктових наборів. 

Наші переселенці також отримали підгузки, 373 гігієнічних набори, 569 

одиниць одягу. 

За потреби у хабі можна було звернутися за медичною допомогою, а 

також психологічною підтримкою від Чеської гуманітарної організації 

«Людина в біді». 

 

 

 

 



*** 

 

15.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/protyagom_tizhnya_bilshe_450_vnutrish

no_peremishchenih_luganchan_otrimali_dopomogu_u 

Протягом тижня більше 450 внутрішньо переміщених луганчан 

отримали допомогу у гуманітарних штабах Гірської громади 

У хабі на Хмельниччині відвідувачі забезпечувалися продуктовими 

наборами та дитячими памперсами. 

У Корсунь-Шевченківському надавалися консультації із загальних, 

соціальних, юридичних питань. 

На Полтавщині тривала видача дитячих памперсів, продуктових та 

гігієнічних наборів. 

У Богданівському штабі переміщені луганчани отримували продукти 

харчування. 

У Києві нашим ВПО видавали дитячі підгузки та дитячі подарунки. Всі, 

хто потребує, отримували правову допомогу та юридичні консультації від 

начальника штабу, адвокатів благодійного фонду «Право на Захист» та 

консультації спеціаліста Луганської обласної служби зайнятості. 

За потреби надавалася психологічна допомога від спеціаліста 

Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги. 

 

 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

 

13.02.2023   

Evacuation.City 

У Німеччині закликали до справедливого розподілу переселенців у ЄС: 

причини 

https://evacuation.city/articles/265680/u-nimechchini-zaklikali-do-

spravedlivogo-rozpodilu-pereselenciv-u-yes-prichin 

Держави ЄС мають урегулювати спосіб прийому переселенців з України 

за кордоном. Однак про встановлення ліміту на в'їзд тих, хто рятується від 

війни, не йдеться. 

Про це сказала Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер.  

Країни ЄС мають врегулювати розміщення переселенців 

Якщо відбудеться ще одна хвиля переселенців з України, країни ЄС 

мають краще підготуватися до прийому тих, хто рятується від війни.  



"При цьому особливу увагу слід приділити нашим східноєвропейським 

сусідам. На сьогоднішній день Польща прийняла понад 1,5 мільйона 

українських біженців, Іспанія - 160 тисяч. Це не може так продовжуватись", — 

сказала Фезер. 

Скільки переселенців прийняли держави ЄС 

Найбільше переселенців у ЄС прийняла Польща. Там рятуються від 

війни 1 мільйон 500 тисяч українців. Крім того, багато переселенців у:  

Чехії – 462 тисячі; 

та Німеччині – близько мільйона; 

Австрії – 87 тисяч українців; 

Нідерландах – 80 тисяч; 

та Швейцарії – 69 тисяч українців. 

 

*** 

 

13.02.2023 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3669385-gromada-na-odesini-

stimulue-stvorenna-robocih-misc-dla-pereselenciv-ulead.html 

Громада на Одещині стимулює створення робочих місць для 

переселенців - U-LEAD 

Тарутинська селищна рада Одеської області за підтримки «U-LEAD з 

Європою» розробила програму з інтеграції внутрішньо переміщених осіб, яка 

включає комплекс заходів з працевлаштування та перекваліфікацію кадрів. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Програми “U-

LEAD”. 

Зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення у Тарутинській 

громаді офіційно отримали статус ВПО понад 2400 людей, з них 446 вже 

повернулися додому. Станом на 1 січня 2023 року тут проживають 1960 

переселенців. 

«Реалізація комплексної програми з підтримки та інтеграції ВПО 

впродовж 2023-2024 років допомагатиме переселенцям з працевлаштуванням 

та отриманням нових професійних навичок. Для дітей з-поміж переселенців 

передбачили придбання необхідних для навчання гаджетів, підручників та 

канцелярських товарів, забезпечать оздоровлення та відпочинок. Не забули 

також про соціальні та медичні послуги», - йдеться у повідомленні. 

Керівниця відділу соціального захисту Тарутинської селищної ради 

Ганна Стоянова зазначила, що у 2023 році на програму з місцевого бюджету 

виділили один мільйон гривень. З них 150 тисяч гривень заплановано на 

стимулювання роботодавців, які створять робочі місця для ВПО. 

«Також в нас є домовленості з навчальними закладами щодо проведення 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 10 

зареєстрованих безробітних-переселенців» – додала вона. 

У громаді вже знайшли роботу 11 спеціалістів з-поміж ВПО. Двоє з них 

працюють у місцевій амбулаторії, у школу працевлаштували вчительку, решта 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3669385-gromada-na-odesini-stimulue-stvorenna-robocih-misc-dla-pereselenciv-ulead.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3669385-gromada-na-odesini-stimulue-stvorenna-robocih-misc-dla-pereselenciv-ulead.html


безробітних знайшли роботу в приватному секторі. Минулого року громада 

організовували ярмарок вакансій, щоб роботодавці та безробітні мали 

можливість поспілкуватися, заявити про себе. 

“У нас зараз працює лікар-отоларинголог з Херсонщини. Якщо він 

погодиться на довгострокову співпрацю, то з місцевої програми "Здоров'я" 

зможемо виділити йому 100 тисяч гривень "підйомних" за умови 

контрактування на п'ять років. Також програмою інтеграції передбачено 

придбання або ремонт будинків та квартир для 4 лікарів-спеціалістів“, – 

зазначила Стоянова. 

В рамках реалізації програми переселенці, що збираються залишитися в 

громаді, можуть отримати допомогу з місцевого бюджету на ремонт житла, 

яке вони купують або орендують. 

Ще одним напрямом програми є забезпечення постійним доглядом в 

стаціонарі 10 підопічних із соцзакладів, які розташовані у зоні бойових дій. 

“За підтримки U-LEAD Тарутинська громада, як прикордонна, отримала 

у 2022 році гуманітарну допомогу для забезпечення транзиту і перебування 

переселенців на своїй території. Але питання інтеграції прибулих людей в 

соціальне середовище є не менш важливим. Усвідомлюючи це, громада взяла 

участь у конкурсному відборі з підтримки розробки програми інтеграції ВПО 

і тепер має практичний документ“, – зазначила керівниця регіонального офісу 

«U-LEAD з Європою» в Одеській області Юлія Молодожен. 

Як повідомлялося, U-LEAD продовжує діяльність із консультаційної 

підтримки громад через різноманітні канали комунікації й під час війни. 

Також Програма посилила свою активність у частині налагодження 

міжнародних партнерств між українськими громадами та муніципалітетами 

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

гуманітарної допомоги та розширює перспективу подальших взаємовигідних 

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

громадам пакети екстреної допомоги, наповнення яких залежало від потреб на 

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

розчищення території і відновлювальних робіт, а також освітлювальні 

прилади. Громади, що прийняли велику кількість переселенців, отримали 

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

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому 

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

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

Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення 

місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та 

багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян та 

розширює можливості громад. 

 

  



*** 
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РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/news/google-zapuskae-kampaniyu-borotbi-

feykami-1676295868.html 

 Google запускає кампанію боротьби з фейками про українських 

біженців у Німеччині  
Google запускає кампанію проти фейкових новин про українських 

біженців у Німеччині. Компанія хоче за допомогою освітніх відеороликів 

донести до німців дезінформацію і тим самим запобігти формуванню 

стереотипів про біженців. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel. 

Видання зазначає, що спростування дезінформації після її впровадження 

у свідомість людей може виявитися непростим завданням. Тому Google 

приділяє особливу увагу профілактиці: освітні відеоролики покликані охопити 

населення до того, як воно стане жертвою фальшивих новин, тобто спеціально 

створеного контенту, який дезінформує. Йдеться про можливі застереження 

щодо українських біженців. 

У понеділок, 13 лютого, у Берліні дочірня компанія Google Jigsaw 

оголосила, що поширить відповідну відеоосвітню кампанію на 

німецькомовний інтернет. Досі профілактичні заходи були зосереджені в 

Польщі, Чехії та Словаччині. 

Кампанія ґрунтується на дослідженнях психологів із британських 

університетів Кембриджа та Брістоля, які розробили концепцію запобігання 

дезінформації під назвою "пребункінг". Ідея полягає в тому, щоб глядачі 

знали, коли нібито нейтральна інформація призначена тільки для того, щоб 

змусити людей повірити в те, що не відповідає дійсності. 

Ознакою маніпулятивного контенту є мова, яка зачіпає людей емоційно. 

Також підозріло, коли певні групи звинувачують у невдоволенні, за яке вони 

не несуть відповідальності. 

Раніше повідомлялося, що у Британії почали розсилати фейкові листи 

для збору даних про українських біженців. 

Крім того, у Польщі попереджають про фейки РФ проти українців. 

 

*** 
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РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/sotni-bizhentsiv-estoniyi-viselyayut-iz-

kvartir-1676290366.html 

Сотні біженців в Естонії виселяють із квартир: причини              

У столиці Естонії сотні українських біженців виселяють із безкоштовних 

квартир, оскільки наприкінці березня закінчиться договір влади з 

орендодавцями. 



Людей відправляють винаймати житло або переселяють у каюти на 

пором, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ERR. 

Із двох багатоквартирних будинків у Таллінні сотням українських 

біженців потрібно виїхати найближчим часом, оскільки договір Департаменту 

соціального страхування та власників нерухомості наприкінці березня 

закінчиться. Людям пропонують шукати собі орендоване житло. Також один 

із варіантів розміщення, який пропонує влада – на поромі. 

Проте каюти не є зручним житлом для людей, особливо коли квартири 

мешканці вже впорядкували за власні гроші, зазначають активісти. На відео 

видно, що каюти порому – розміром з купе поїзда. 

Держава надає біженцям тимчасове житло в середньому на 2 місяці. За 

цей час їм потрібно знайти постійне житло. 

"Українські біженці можуть подати на одноразову субсидію у розмірі до 

1200 євро для того, щоб винайняти собі житло", – сказав фахівець із кризового 

регулювання Кирило Бадікін. Чиновники зазначають, що біженці мають 

можливість продовжити контракт на тимчасове місце проживання, що робили 

неодноразово. 

"Департамент соціального страхування нікого на вулиці не залишає. Ми 

підтримуємо людей, і якщо ми закінчуємо договір, наприклад, у готелі, то ми 

надаємо місце для короткострокового проживання в іншому місці", – зазначив 

чиновник. 

Загалом в Естонії проживає близько 65 тисяч біженців із України. Понад 

5000 сімей знайшли постійне житло у цій країні. 
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УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3669255-u-polsi-zminuetsa-

stavlenna-do-ukrainskih-bizenciv.html 

У Польщі змінюється ставлення до українських біженців 

Серед громадян Польщі дещо погіршується ставлення до українців, які 

приїхали до країни після початку повномасштабного вторгнення рф. 

Про це йдеться в дослідженні, проведеному в січні Варшавським 

університетом та Економіко-гуманітарним університетом, повідомляє 

Укрінформ із посиланням на Rzeczpospolita.  

Як повідомив Роберт Станішевський з Варшавського університету, 

результати опитування підтверджують позитивне ставлення поляків до 

українців. Надання Україні військової підтримки теж має високу підтримку в 

польському суспільстві. 

Водночас 25% респондентів заявили про зміну ставлення до українців у 

порівнянні з попереднім опитуванням, яке відбулося у квітні минулого року. З 

них 68% уточнили, що воно погіршилося. 

Експерт зазначив, що це явище потребує подальшого вивчення. 



Як підкреслюється в дослідженні, потенційні загрози з боку українських 

біженців поляки вбачають у негативному впливі на ринок праці, на зростання 

інфляції та злочинності. 

При цьому для поляків менше значення почало грати питання 

українського націоналізму, проте зріс чинник інакшої культури поведінки 

українців. 

У дослідженні зазначається, що поляки підтримують подальшу 

військову допомогу Україні, зокрема передачу військової техніки, а також 

розвідувальної інформації. Натомість вони проти направлення польських 

військових в Україну в межах місії НАТО. 

Близько половини опитаних (48%) вважають, що Польща повинна 

надавати Україні додаткову підтримку, водночас третина виступає проти. 

Також зазначається, що з квітня минулого року зменшилося на 4% 

позитивне сприйняття спецзакону про допомогу українцям. Поляки 

продовжують активно підтримувати безплатний доступ українців до системи 

охорони здоров’я, а також навчання українських дітей у місцевих школах. 

Однак на 5% гірше оцінюється питання виплати матеріальної допомоги на 

українських дітей (за програмою 500+) і на 16% - безплатне проживання 

біженців. 

Нагадаємо, за різними оцінками, у Польщі можуть проживати приблизно 

2,5 млн громадян України, з яких близько мільйона прибули після початку 

повномасштабного вторгнення  рф. 
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Evacuation.City 

https://evacuation.city/articles/265768/zmini-dlya-pereselenciv-z-pershogo-

lyutogo-hto-zmozhe-otrimuvati-viplati- 

Зміни для переселенців з лютого: хто зможе отримувати виплати? 

Уряд вніс зміни в список осіб, що можуть претендувати на фінансову 

допомогу як переселенці. 

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій.  

Виплати для переселенців 

З початку лютого 2023 року уряд затвердив новий перелік територій, на 

яких ведуться (велися) бойові дії, або ж є тимчасово окупованими росією. Київ 

виключили з такого переліку.  

Тепер право на допомогу на проживання будуть мати ті переселенці, що: 

перемістилися з тимчасово окупованої росією території України; 

перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії; 

перемістилися з територій тимчасово окупованих рф; 

мають зруйноване або непридатне для проживання житло внаслідок 

пошкодження.  



Важливо подати заявку на відшкодування втрат до 20 травня 2022 року 

через Дію, або мати документальне підтвердження від органів місцевого 

самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 

рф.  

Також право на допомогу мають ті українці, що: 

обліковувалися як переселенці до 24 лютого 2022 року та станом на 24 

лютого 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття 

витрат на проживання (також на оплату житлово-комунальних послуг); 

після 24 лютого 2022 року повторно перемістилися з тимчасово 

окупованої рф території України, територій, на яких ведуться бойові дії або 

тимчасово окупованих рф. 

З 1 січня 2023 року додатково звертатися до органів соціального захисту 

населення для продовження виплат не потрібно. 
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24 канал 

https://24tv.ua/economy/de-mozhna-otrimati-groshovi-dopomogu-

ukrayintsyam-24_n2254922 

Гроші, харчування та одяг: від яких організацій українські 

переселенці можуть отримати допомогу 

Багато українців були змушені втікати зі своїх домівок через 

повномасштабне вторгнення Росії.  

Крім виїзду за кордон, чимало з них потребують ще й фінансової 

допомоги. Її надати можуть міжнародні організації. 

1 Французька гуманітарна організація ACTED 

2 BHA & Save The Children 

3 Платформа Gate to Ukraine 

4 Організація "Людина в біді" 

5 Міжнародний благодійний фонд "Help Us Help UA" 

6 Громадська організація "Ми покоління за зміни" 

Французька гуманітарна організація ACTED 

Грошову допомогу від організації можуть отримати українці, що 

переселилися із Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, 

Миколаївської, Запорізької, Херсонської областей. 

Дивіться також Бізнес отримуватиме компенсацію за працевлаштування 

безробітних 

Кожен член родити може отримати 2 220 гривень. Допомогу виплачують 

одним платежем відразу за 3 місяці. Гроші можна отримати через відділення 

Ощадбанку, "Укрпошти" або на карту Ощадбанку. 

На підтримку від ACTED можуть претендувати: 

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей та одинокі люди похилого 

віку (60 років і старше); 



родини, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім'ї; 

родини з вагітними та жінками, що годують, з малорухливими людьми, 

що потребують стороннього піклування, а також, в яких через бойові дії 

повністю або частково пошкоджене житло. 

Звернутися по допомогу можна за телефоном 0 800 33 69 36. Для цього 

потрібно мати документи усіх членів родити, а саме паспорти, ідентифікаційні 

коди, свідоцтва про народження дітей, реквізити банківської карти 

Ощадбанку, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на карту. 

BHA & Save The Children 

Грошову допомогу від цієї благодійної організації можуть отримати 

переселенці, які перемістилися протягом листопада-грудня 2022 року до 

Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської та Чернівецької 

областей. Розраховувати на допомогу можуть родини переселенців, які не 

мають безпечного місця проживання, постраждалі від обстрілів та родини, які 

втратили члена сім'ї. Також сім'ї переселенців, які не мають безпечного житла. 

Щодо деталей програми, то можна звернутися на гарячу лінію за 

номером 0 800 609 845, або ж на електронну адресу 

ukrainianresponse@savethechildren.org. 

Платформа Gate to Ukraine 

Завдяки цій платформі українці можуть отримати фінансову допомогу 

від небайдужих американців у розмір 100 доларів (3 600 гривень). 

Варто пам'ятати, що допомога надається одноразово людям із зони 

активних бойових дій, а також деокупованих/окупованих територій, у яких є 

принаймні одна неповнолітня дитина. 

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 

відеоподяку для вашого спонсора. 

Організація "Людина в біді" 

Ті переселенці, які зареєстровані та проживають в місті Запоріжжя з 1 

серпня 2022 року, можуть отримати грошові виплати від чеської гуманітарної 

організації "Людина в біді" по 2 200 гривень на кожного члена родини з 

виплатою на 3 місяці. 

У пріоритеті будуть ті особи чи сім'ї, які ще не отримували грошову 

допомогу від інших організацій. Обов'язково під час реєстрації потрібно 

надати інформацію з оригіналів документів: паспортів кожного члена родини, 

свідоцтво про народження кожної дитини, ідентифікаційний код кожної 

особи, яка реєструється, та довідка ВПО кожного члена родини, який має 

статус ВПО. 

Попередня реєстрація здійснюється за телефоном: 066 722 8574. Також 

для подачі документів на допомогу можна звернутися за адресою: вул. 



Українська, 50 (вхід зі сторони двору). Графік роботи: з понеділка по п'ятницю 

9.00 – 16.00. 

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. 

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). 

Громадська організація "Ми покоління за зміни" 

Українці з Луганської та Донецької областей можуть отримати засоби 

гігієни для дітей, харчування, іграшки, одяг та інше. Це можуть бути сім’ї з 

дітьми, вагітні, притулки з літніми людьми, люди з інвалідністю. 

Актуально Ціни на деякі продукти в Україні можуть різко змінитися, – 

агроекспертка 

Для подачі заявки треба написати повідомлення організації із 

зазначенням віку дитини, з якого міста і куди виїхали, що саме потрібно і в 

якій кількості, номер телефону, відділення Нової пошти. 
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Київ наживо 

https://nazhyvo.kyiv.ua/public/terytorialnyy-tsentr-dniprovskoho-rayonu-

stolytsi-vydav-300-prodovolchykh-naboriv-dlia-vymushenykh-

pereselentsiv/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terytorialnyy

-tsentr-dniprovskoho-rayonu-stolytsi-vydav-300-prodovolchykh-naboriv-dlia-

vymushenykh-pereselentsiv 

Територіальний центр Дніпровського району столиці видав 300 

продовольчих наборів для вимушених переселенців 

Територіальний центр соціального обслуговування продовжує 

допомагати своїм підопічним та тим, хто був вимушено покинув свої домівки 

через війну. Тож, впродовж минулого тижня 300 внутрішньо переміщених осіб 

забезпечили продуктами харчування, одягом, взуттям. Крім того їм видали 940 

літрів соняшникової олії, дитяче харчування та засоби особистої гігієни. 

Зазначимо, що соціальні робітники Терцентру допомагають своїм 

підопічними, надаючи соціальні послуги на дому та забезпечуючи їх 

продуктами харчування і теплими ковдрами. Так, протягом минулого тижня 

1036 підопічним надали допомогу в закупівлі продуктів харчування та ліків, 

приготуванні їжі та прибиранні житла, оформлені документів тощо. 



Також лежачих хворих, які мають відповідні показання, було 

забезпечено засобами особистої гігієни. 
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Бізнес UA 

https://www.ukr.net/news/search/%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%

D0%BD%D1%86%D1%96%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0

%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/ 

Міграційна служба України відкрила в Чехії "Паспортний сервіс" 

В українців, які через війну перебувають зараз за кордоном, часто 

виникає потреба оформити, оновити або обміняти документи. Для цього в 

Польщі працює 4 відділення українського паспортного сервісу. Такий 

пілотний проєкт запустили й в Чехії, повідомляє ČT24 Так, Державна 

міграційна служба України відкрила в Чехії "Паспортний сервіс". Це мобільні 

офіси на базі бусів, які їздитимуть містами країни. 

Працівники імміграційної служби працюватимуть у п'яти спеціальних 

пунктах обслуговування громадян. Співробітники прийматимуть від 

українських біженців заяви на заміну чи видачу нових внутрішніх документів, 

зокрема, закордонних паспортів, ID-карток та посвідчень водія. 

Держслужбовці з Києва допомагатимуть громадянам України в Чехії 

заповнювати документи, робити цифрові фотографії та знімати відбитки 

пальців для біометричних паспортів. 

Оплатити послуги можна прямо на місці за допомогою онлайн-сервісу. 

Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку. Тоді заяви 

будуть передані в Україну, а готові документи видаватимуть також у 

мобільному офісі у призначені дату та час. 

Наразі фургони курсуватимуть Прагою та околицями. Відомство очікує 

на високий попит – близько 200 прийнятих заяв щодня. Свою першу зупинку 

мобільні офіси зробили біля монастиря Святих Вацлава та Людмили у селищі 

Lodenici (Середньочеський край). 
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УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3670345-u-kanadi-zapustili-

iniciativu-serce-svobodi-z-pidtrimki-organizacij-so-dopomagaut-ukraincam.html 

У Канаді запустили ініціативу «Серце Свободи» для підтримки 

організацій, що допомагають українцям 

 У Канаді запустили ініціативу «Серце Свободи», у рамках якої кожен 

охочий може придбати лайтбокс у синьо-жовтих кольорах, частина коштів від 

продажу яких буде спрямована організаціям, що допомагають українським 

біженцям та просувають і захищають українську культуру. 



Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ініціативи. 

Зауважується, що яскраве відображення українських синьо-жовтих 

кольорів слугує нагадуванням про те, що народ України продовжує захищати 

свій суверенітет та цінності, які є дорогими для кожного з нас. 

«Фонд Даниліва розширює свій благодійний мандат для цієї ініціативи. 

По-перше, зібрані кошти будуть передані благодійним організаціям, які мають 

на меті допомогти українським біженцям та іммігрантам відновити своє життя 

в Канаді. По-друге, ми хочемо підтримати українських митців та науковців для 

збереження та популяризації української культури в Канаді та Україні», – 

йдеться в повідомленні. Ініціатива «Серце свободи» була задумана для того, 

щоб привернути увагу до боротьби українського народу за збереження своєї 

унікальної ідентичності. 

Вартість лайтбокса «Серце Свободи» становить 150 канадських доларів. 

Деталі доступні за посиланням. 

Канадська благодійна організація «Фонд Володимира Джорджа 

Даниліва» була створена у 2002 році, невдовзі після смерті пана Даниліва у 

квітні 2002 року, як данина пам'яті людині, яка присвятила значну частину 

свого часу українській громаді. Джордж Данилів був визнаним українським 

філантропом, патріотом, юристом і бізнесменом. 

Нагадаємо, з початку 2022 року до Канади прибули майже 150 тис. 

українців, з яких близько 15% – з території США. 
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Uamedia. 

https://uamedia.eu/official/britanskii-uryad-platitime-tim-u-kogo-

ukrayinci-zivut-ponad-rik-2857 

Стало відомо, скільки українців перебувають у Великій Британії 

Частина українців, які отримали британські візи, не скористалися 

гостинністю цієї країни. 

На території Великобританії зараз перебувають понад 160 тис. громадян 

України, але було видано понад 200 тис. віз. Про це під час брифінгу 

повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає 

Інтерфакс-Україна. 

“Понад 160 тис. наших співвітчизників перебувають зараз на території 

Великобританії. Усього отримано віз понад 200 тис. Тобто частина наших 

співвітчизників отримала дозвіл, але не скористалася гостинністю 

Великобританії. Нічого поганого в цьому немає, люди можуть прийняти це 

рішення пізніше”, - сказав посол. 

Пристайко зазначив, що українці у Великій Британії мають доступ до 

безкоштовної охорони здоров'я, відповідні служби працюють над 

забезпеченням комфортного перебування українських біженців у країні. 

 

*** 



 

17.02.2023 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3671551-na-prikarpatti-viavili-

cislenni-porusenna-u-miscah-prozivanna-pereselenciv-lubinec.html 

 На Прикарпатті виявили численні порушення у місцях проживання 

переселенців - Лубінець 

На Прикарпатті виявили численні порушення у місцях, де проживають 

переселенці. 

Про це в Івано-Франківську журналістам повідомив уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ. 

«Ми перевірили декілька місць проживання наших ВПО. Є такі, що не 

відповідають елементарним санітарним умовам: температура всередині 10 

градусів, пліснява, протікає дах. Є багато випадків, коли немає окремих 

приміщень для дітей, жінок та чоловіків. Тобто всі проживають у загальних 

приміщеннях», - зазначив Лубінець. 

Він зауважив, що Департамент моніторингу прав громадян перевірили 

понад 20 місць компактного поселення переселенців в області й лише 6 із них 

були у належному стані. 

 «На наш погляд, є дуже гарні місця для проживання переселенців, але є 

випадки, які потребують окремої уваги. Декілька місць були зроблені 

ідеально. Вони є публічно відомі, туди приїжджають, запрошують… Але є, на 

мій погляд, і численні недоопрацювання», - додав Лубінець. 

Як повідомлялося, від початку війни на Прикарпатті прийняли близько 

150 тисяч вимушених переселенців. 

 

*** 

 

17.02.2023 

Evacuation.City 

https://evacuation.city/articles/266704/pereselenci-zmozhut-otrimati-

dopomogu-za-narodzhennya-ditini-za-kordonom-scho-vidomo 

Українці зможуть отримати допомогу за народження дитини за 

кордоном: як це зробити? 

Українці, дитина яких народилася в евакуації за кордоном, зможуть 

отримати допомогу від держави. 

Про це пише міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України Ірина Верещук.Допомога на новонароджену дитину за 

кордоном 

Зараз, щоб отримати допомогу при народженні дитини, батьки мають 

особисто звернутися до органів соціального захисту. Під час перебування у 

іншій країні це буває важко зробити.  

Тож влада розробила законопроєкт, який надає можливість дорослим 

отримати гроші за спрощеною системою. Для цього потрібно надіслати: 

заявку на отримання допомоги;  



та документи дитини, які видали у іншій країні.  

 Як отримати допомогу на дитину для переселенців в Україні 

Батьки-переселенці можуть оформити довідку ВПО для своєї 

новонародженої дитини. Після цього держава має платити їй по 3 тисячі 

гривень щомісяця.  

Детальніше читайте за посиланням. 

 

*** 

 

17.02.2023 

Я і Закон 

https://yaizakon.com.ua/zhitlova-subsidiya-dlya-vnutrishnih-pereselentsiv-

yak-oformiti/ 

Внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на оплату 

житлово-комунальних послуг. 

Субсидія надається за місцем фактичного проживання особи. При цьому 

укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад 

домогосподарства зазначається заявником у декларації. 

Як оформити житлову субсидію? 

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися особисто до: 

уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, 

міської ради відповідної територіальної громади; 

центр надання адміністративних послуг; 

сервісний центр Пенсійного фонду України. 

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, 

обравши один із сервісів: 

портал «Дія»; 

веб-портал електронних послуг ПФУ; 

мобільний додаток ПФУ. 

Які документи потрібні для отримання субсидії? 

Заява про призначення субсидії (за встановленою формою). 

Декларація про доходи та витрати (за встановленою формою). 

Дані про мешканців домогосподарства. 

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(РНОКПП). 

Довідка про статус ВПО. Розмір допомоги залежить від вартості 

житлово-комунальних послуг, якими користується родина, і від рівня її 

доходів. 

При цьому допомога на проживання, що надається ВПО, НЕ 

враховується до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії. 

Дізнатися, чи призначили субсидію та її розмір, можна онлайн, 

скориставшись порталом subsidii.ioc.gov.ua. Пошук інформації у реєстрі 

здійснюється за адресою домогосподарства. Після заповнення необхідних 

даних з’явиться вся інформація про статус заяви на субсидію. 

 



 

 

Регіональні 
 

13.02.2023 

Вісті Придністров`я  

https://vesti.dp.ua/na-dnipropetrovshhini-ponad-1-7-tis-pereselenok-

narodili-ditej/ 

На Дніпропетровщині понад 1,7 тис переселенок народили дітей 

 З початку повномасштабної війни на Дніпропетровщині понад 1,7 тис 

переселенок народили дітей. Ще більш ніж 160 жінок, що переїхали з «гарячих 

точок», готуються стати мамами. Про це повідомили в обласній військовій 

адміністрації. 

«Переселенки можуть обрати будь-який пологовий будинок, що має 

договір з НСЗУ. Місце реєстрації та фактичного проживання не мають 

значення. Направлення не потрібне», – зазначив заступник директора 

департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук. 

Загалом з 24 лютого 2022 року на Дніпропетровщині народилося більш 

ніж 14,2 тис малюків. 

 

*** 

 

13.02.2023 

Lviv.media 

https://lviv.media/lvivshchyna/65298-na-lvivshini-pracevlashtuvali-ponad-

tisyachu-pereselenciv/ 

На Львівщині працевлаштували понад тисячу переселенців 

У січні роботу знайшли 44 ВПО 

У перший місяць 2023 року на Львівщині за допомогою у 

працевлаштуванні до підрозділів Львівської обласної служби зайнятості 

звернулося 166 переселенців, з яких 130 набули статус безробітного. 

Про це повідомляють у пресслужбі Львівської ОВА. 

Зокрема, минулого місяця роботою забезпечили 44 особи з числа 

внутрішньо переміщених осіб. Найбільше людей знайшли роботу у закладах 

сфери торгівлі та послуг — 31% та на підприємства переробної промисловості 

— 27,6%. 

Загалом від 24 лютого 2022 року посередницькі послуги служби 

зайнятості на Львівщині отримували 4 659 переселенці, з яких 1 147 знайшли 

роботу. 

 

*** 

 

13.02.2023 

Поділля News 



https://podillyanews.com/2023/02/13/dlya-pereselenciv-ta-bezrobitnyh-

meshkanciv-hmelnytskoi-gromady-vlashtuvaly-kursy-shvachok/ 

Для переселенців та безробітних мешканців Хмельницької громади 

влаштували курси швачок 

Для внутрішньо переміщених осіб, а також мешканців Хмельницького 

та громади організували безкоштовні курси з навчання швацькій справі. 

Навчання відбувається на базі ДНЗ “Хмельницький центр ПТО сфери послуг”. 

Як йдеться у повідомленні Штабу допомоги переселенцям 

Хмельницької міської ради, курс розрахований на 5 тижнів, протягом яких 

можна буде здобути нову професію, яка наразі у Хмельницькому є досить 

затребуваною. 

На навчання запрошуються громадяни, які мають довідку: 

внутрішньопереміщеної особи; 

малозабезпечені громадяни; 

мати одиначки; 

громадяни, які мають реєстрацію сільської місцевості; 

дієздатні громадяни з інвалідністю ІІ групи. 

Навчальний заклад розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. 

Панаса Мирного, 5. За інформацією звертатись за телефоном: 097-512-97-08 – 

Наталя. 

 

*** 

 

13.02.2023 

Zmi.ck.ua 

https://zmi.ck.ua/oblast/evakuatsyn-ekpaj-vchergove-dostavili-

pereselentsv-do-uman.html 

Евакуаційні екіпажі вчергове доставили переселенців до Умані 

Вкотре в місто Умань прибули евакуаційні екіпажі благодійного фонду 

"Восток SOS". 

Екіпажі доставили до громади переселенців, які будуть проживати в 

структурних підрозділах Управління праці та соціального захисту населення 

для осіб похилого віку та з інвалідністю. 

Про це повідомили в пресслужбі Уманської міської ради. 

 

*** 

 

13.02.2023 

Тернопільська липа 

https://lypa.com.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%b3%d0%be%d1%82%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c-

%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%87%d1%96-

%d1%81%d0%bc%d0%b0 



На Тернопільщині готують до здачі смарт-квартири для 

переселенців 

За гроші міжнародних партнерів триває масштабна реконструкція 

приміщення під квартири для людей зі сходу та півдня України, які тікаючи 

від війни знайшли прихисток у Чортківській громаді. 

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. 

Згідно з проектом зроблять, повну термомодернізацію 3-поверхової 

будівлі, новий дах, замінять всі вікна та двері, встановлять нову систему 

опалення і т.д. 

Як повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько, відповідно 

до попереднього рішення смарт-квартири з числа вимушених переселенців 

громади в користування отримають люди з інвалідністю, сім’ї, де чоловіки або 

дружини воюють на фронті, сім’ї, які втратили рідних на війні, люди, які 

офіційно працюють у громаді та ті, хто бажає офіційно працювати приватним 

підприємцем та надавати перукарські, косметичні послуги, послуги з ремонту 

одягу, взуття тощо. 

 

*** 

 

13.02.2023 

Мета 

https://meta.ua/uk/news/economics/66755-viplati-vpo-u-2023-rotsi-

mozhut-zrosti-kogo-torknetsya-pidvischennya/ 

Виплати ВПО у 2023 році можуть зрости: кого торкнеться 

підвищення 

Депутати Верховної Ради розглянуть законопроєкт, у якому 

пропонується збільшити виплати переселенцям 

 Виплати ВПО у 2023 році збираються переглянути. У Верховній Раді 

з'явився законопроект, яким передбачається підвищення розміру державної 

підтримки переселенцям. 

Допомога ВПО в Україні працюватиме по-новому: що зміниться 

ДеталіОформити статус внутрішньо-переміщеної особи можуть 

українці, які переселилися з небезпечних для проживання районів проведення 

бойових дій у більш-менш спокійні регіони. 

Щомісячний розмір допомоги від держави становить 2 тисячі гривень 

для  дорослих українців. Дітям покладено 3 тисячі гривень. 

Кому збільшать виплати ВПО у 2023 році 



У зареєстрованому в парламенті проєкті Закону №8421 йдеться про 

підвищення виплат на 50%. Збільшення торкнеться тільки тих українців, які 

виїхали з тимчасово окупованих росіянами територій. 

Депутати пропонують також продовжити період отримання виплат для 

цієї категорії громадян — до 360 днів. 

Отримати виплати ВПО можна на банківську картку "єПідтримка". Для 

цього не потрібно звертатися до відділення - достатньо скористатися додатком 

вашого банку, в якому вона відкривається за кілька хвилин. 

Після перевірки даних заявку схвалять і біженці зможуть щомісяця 

отримувати на неї гроші від держави. Якщо законопроєкт ухвалять, то 

щомісяця переселенцям із тимчасово окупованих регіонів надходитиме 3 

тисячі гривень. 

Але деяким українцям виплати ВПО у 2023 році можуть і зовсім 

скасувати. Раніше в Міністерстві соціальної політики розповіли, хто 

позбудеться допомоги. 

 

***  

 

13.02.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/stalo-vidomo-yak-vpo-pidtverditi-robochiy-

stazh-yakscho-trudova-knizhka-zalishilasya-na-okupovanih-teritoriyah 

Стало відомо, як ВПО підтвердити робочий стаж, якщо трудова 

книжка залишилася на окупованих територіях 

Якщо трудова книжка залишилася на окупованих територіях у 

внутрішньо переміщених осіб є кілька способів підтвердити робочий стаж. 

Про це повідомляє «Патріот Донбасу». 

Відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” основним 

документом, який підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка. Якщо вона 

залишилась на окупованій території чи була втрачена, то підтвердити 

трудовий стаж можна онлайн — на порталі Пенсійного фонду України. В 

системі зберігаються дані, починаючи з 2000 року, генерується так звана 

електронна трудова книжка (ЕТК). Отже, відновити втрачену інформацію 

можна: 

— через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, 

— за допомогою мобільного застосунку ”Пенсійний фонд”. 

Для цього потрібно: 

— авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного 

підпису або BankID; 

— перейти до меню “Комунікації з ПФУ” та обрати “Запит на отримання 

електронних документів”; 

— з-поміж типів звернення вибрати “Витяг з ЕТК”, заповнити інші 

додаткові поля, підписати та направити. 



Ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на 

свій цифровий пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі “Мої 

звернення”. 

 

*** 

 

14.02.2023 

GSMinfo 

https://gsminfo.com.ua/139096-polshha-anonsuvala-novi-vyplaty-dlya-

ukrayincziv-hto-ta-na-shho-pretenduye.html 

Польща анонсувала нові виплати для українців: хто та на що 

претендує? 

Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали 

у Польщу. Сусідня держава запропонувала біженцям безкоштовне 

проживання у спеціально облаштованих центрах та соціальну допомогу. 

Згодом, деякі виплати було припинено. І ось, з нового 2023 року українські 

родини знову можуть претендувати на фінансову підтримку. Повертається 

виплата “Сім’я 500+”. На цю виплату претендують люди з неповнолітніми 

дітьми. Щомісяця така родина може отримувати 500 злотих, що еквівалентно 

на даний час 4400 гривень. На виплату претендують лише ті українці, які 

приїхали у Польщу легально та зробили це після 23 лютого 2022 року. 

Як можна оформити допомогу? 

Для того, щоб оформити виплату, потрібно подати заявку через 

платформу електронних послуг Установи соціального страхування (PUE ZUS) 

або ж через електронний банкінг Alior Bank, Bank PK, Bank Pocztow, Credit 

Agricole, VeloBan, mBan, Millennium, PEKA, Santander, SGB-Bank. Щоб подати 

заявку через ZUS потрібно мати польський номер або електронну пошту, мати 

ідентифікаційний номер Pesel та зареєструватися на платформі. 

Заявку можуть подавати особи, які мають громадянство України, 

перебувають в Польщі на законних правах, реєструвалися, як особи, що 

потребують тимчасового захисту. Також якщо дитина не рідна, то повинно 

бути оформлено опікунство. І дитина знову ж мала в’їхати на територію 

Польщі після 23 лютого 2022 року. 

Про виїзд з країни потрібно повідомляти 

Минулого року деякі українці мали проблеми з польською стороною і 

через ці виплати зокрема. Якщо ви плануєте покидати Польщу, то маєте 

повідомити про це у ту ж організацію, де оформляли виплати, щоб допомогу 

припинили нараховувати. В протилежному випадку гроші й надалі 

надходитимуть на рахунок і потім їх потрібно буде повернути. А в більшості 

випадків ще й зі штрафом. 
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Заборона 

https://zaborona.com/yes-u-2023-roczi-prodovzhyv-tymchasovyj-zahyst-

dlya-ukrayincziv-shho-treba-zrobyty/ 

ЄС у 2023 році продовжив тимчасовий захист для українців: що 

треба зробити 

Словаччина, Швейцарія та Латвія автоматично продовжили термін дії 

статусу для українців до 4 березня 2024 року. 

У Чехії, Франції та низці інших країн треба подавати офіційний запит на 

подовження, який мають затвердити відповідні органи. 

У Литві все залежить від того, коли був отриманий спецстатус. 

Європейська комісія продовжила право українців жити у країнах Союзу 

щонайменше до березня 2024 року. При цьому умови для подовження статусу 

захисту кожна країна висуває на власний розсуд. Так, десь захист продовжили 

автоматично, у деяких країнах це можна зробити онлайн, а у інших потрібно 

відвідати одну або кілька служб. 

Заборона розповідає про продовження тимчасового захисту у різних 

державах. 

Які країн автоматично подовжили спецстатус для біженців з України 

Процедура продовження тимчасового статусу в Європейському Союзі 

відрізняється. Є держави, які вимагають принаймні один раз переподавати 

документи. Інші ж зменшили бюрократичне навантаження на українців та 

власні служби і зробили процес автоматичним, пише Вечірній Київ. 

Так, Словаччина, Швейцарія та Латвія автоматично продовжили термін 

дії статусу для українців до 4 березня 2024 року. 

У Литві це відбуватиметься так само, однак в країні ввели умову, згідно 

з якою всі українці, що прибули у країну до середини осені 2022 року, мають 

замінити пластикові дозволи на проживання на цифрові. Річ у тім, що їх термін 

складає всього рік. 

Обмін документів відбувається за спрощеною процедурою. Подати 

заявки можна онлайн через міграційну інформаційну систему MIGRIS. 

Якщо вчасно не замінити документ, можуть бути проблеми з 

отриманням деяких медичних послуг, оформленням виплат, допомоги на 

дітей, компенсації гарячої чи холодної води тощо. Водночас біженці, які 

прибули до Литви в середині осені-2022 і пізніше, мають дозволи, дійсні 

одразу на два роки. Їм не потрібно нічого замінювати. 

Франція, Чехія і Естонія: де треба додаватися на подовження захисту 

Більшість європейських держав таки вимагають перереєстрації 

біженців, серед них: 

Чехія; 

Франція; 

Естонія; 

Бельгія; 



Швеція.  

У Чехії біженці повинні подати офіційний запит. Для цього потрібно 

спочатку пройти попередню реєстрацію в онлайн-системі  — вона триває до 

31 березня 2023 року. При заповненні форми необхідно вказати ваше офіційне 

місце проживання в Чеській Республіці, а також особисті дані, в тому числі 

паспортні.  

Після цього треба відвідати відділ МВС та отримати відповідні вклейки 

у паспорт. Оформлення візи здійснюється до 30 вересня 2023 року. Якщо ці 

терміни будуть порушені, статус тимчасового захисту втрачається. 

У Франції захист надається на пів року і його необхідно своєчасно 

продовжувати. Заявка подається онлайн у період від трьох тижнів до трьох 

днів до закінчення терміну дії статусу. 

Важливо! Кожен член родини повинен заповнювати окрему форму.  

Після цього треба відвідати префектуру, де старий документ обміняють 

на новий. Також там видадуть форму для звернення в Управління імміграції 

та інтеграції Франції (OFII), за якою можна продовжити отримувати допомогу. 

В Естонії треба подати клопотання. Зробити це можна в період від трьох 

до одного місяця через сайт Департаменту поліції і прикордонної охорони 

(ДППО). 

Після подання на електронну пошту надійде підтвердження, а пізніше — 

повідомлення про те, що новий документ готовий. Отримати його можна буде 

у вибраному при подачі заявки відділенні ДППО. 

Важливо! При заповненні онлайн-форми треба вказати тільки 

зареєстроване місце проживання. Зареєструвати його можна в органі 

місцевого самоврядування. Для цього треба надати договір оренди або 

письмову згоду власника житла. 

У Бельгії українці мають звернутися до муніципалітету за місцем 

проживання. Там карту А (посвідка на проживання) продовжать до 4 березня 

2024 року. 

Попередньо можна подати заявку онлайн в просто забрати у визначений 

день вже готовий документ. 

У Швеції необхідно до 4 березня 2023 року подати заяву через 

електронний сервіс Міграційної служби країни. Заповнюється одна форма на 

всю сім’ю.  

Після цього всі члени родини мають особисто прийти у Міграційну 

службу, щоб сфотографуватися та здати відбитки пальців. Запис на прийом 

відбувається під час подання заяви. 

Оновити документ треба до 5 травня 2023 року. 
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Internetua 

https://internetua.com/skilki-bijenciv-povernetsya-v-ukrayinu-u-nastupni-

roki-prognoz-nacbanku?utm_source=news.ukrnet 



Скільки біженців повернеться в Україну у наступні роки: прогноз 

Нацбанку 

Оцінити економічний вплив вимушеної міграції українців за кордон 

досить складно, оскільки точних даних про їх купівельну спроможність немає, 

а деякі переселенці досі мають бізнес в Україні. Проте руйнівний ефект від 

еміграції спричинив до 15% загального падіння економіки минулого року. 

Який вплив на падіння ВПП спричинила міграція українців 

За кордон виїхали близько 20% населення, з яких більшість це жінки з 

дітьми. За словами заступника голови НБУ Сергій Ніколайчука, ефект для 

української економіки від їх переселення оцінити важко, однак 20% населення 

– це досить високий рівень. 

Коли ми говоримо про приватне споживання українців за кордоном, то 

воно включає й продукцію, виготовлену в Україні. Також треба враховувати і 

те, що багато з тих, хто виїхав, дистанційно працює в Україні і створює ВВП, 

який обліковується в статистиці України. Тому це питання набагато 

складніше, 

– зауважує заступник голови Нацбанку. 

Скільки біженців повернуться до України 

У 2023 українці продовжать залишати країну, проте кількість біженців 

буде зовсім невеликою порівняно із минулим роком. 

У сценаріях на 2023 рік ми закладаємо невеликий порівняно з 2022 

роком чистий від’їзд українців за кордон. Очікуємо, що виїдуть на 400 тисяч 

громадян більше, ніж повернуться. Це пов’язано із ситуацією в енергетиці, яка 

ускладнює умови проживання в окремих регіонах, та з вищими безпековими 

ризиками, 

– каже Сергій Ніколайчук. 

Втім, додає заступник голови Нацбанку, в наступні роки мігранти 

потроху повертатимуться. Цей процес буде поступовим і залежатиме від 

безпекових ризиків в Україні. Очікується, що наступного року в Україну 

повернуться на 800 тисяч громадян більше, ніж виїдуть за кордон. 

Зміни на ринку праці 

Через від'їзд мільйонів біженців з України компанії матимуть менший 

доступ до дешевої робочої сили. Тому вони будуть змушені платити 

працівникам більше. З іншого боку, така ситуація стимулюватиме внутрішній 

попит і зростання продуктивності українських компаній. 

Після війни, на думку Сергія Ніколайчука, деякі українські працівники 

продовжать заробляти за кордоном 

Думаю ми матимемо ситуацію, схожу на ту, яку мали після отримання 

"безвізу", коли дуже багато людей отримали можливість працевлаштовуватися 

в сусідніх країнах. Тому, думаю, ми побачимо досить активну конкуренцію за 

українських працівників, – каже він. 

Источник: 24tv.ua 
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https://biz.today.ua/slovachchyna-prodovzhyla-termin-tymchasovogo-

zahystu-dlya-ukrayintsiv-yak-bizhentsyam-onovyty-svoyi-dokumenty/ 

Словаччина продовжила термін тимчасового захисту для українців: 

як біженцям оновити свої документи 

Словаччина продовжила термін дії тимчасового притулку для громадян 

України до 4 березня 2024 року. Попередньо термін їхнього перебування у 

Словаччині закінчується 4 березня цього року. Усім, хто планує залишатися в 

цій країні й надалі, потрібно оновити посвідчення "Тимчасового притулку" 

(dočasné útočisko). Продовжити статус біженця у Словаччині українці можуть 

через електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької 

Республіки: portal.minv.sk.Як відомо, статус тимчасового притулку дозволяє 

українцям працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу 

освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної допомоги та житла, а 

також надає право на матеріальну допомогу. 

Виплати від Червоного хреста українці у Словаччині перестали 

отримувати із 31 січня. Однак залишається можливість отримання допомоги 

від інших організацій та держави. Крім того, українцям можуть платити такі 

надбавки: 

75,70 євро на місяць - особам, які займаються домогосподарством та з 

об'єктивних причин не можуть забезпечити або збільшити дохід, оскільки є 

пенсіонерами, інвалідами, батьком чи матір'ю-одиначкою, особою, яка 

доглядає інваліда, або отримувачем дострокової пенсії по старості; 

41,60 євро на місяць – вагітним жінкам з початку восьмого тижня до 

передбачуваної дати пологів, визначених лікарем; фізичній особі, яка має 

несприятливий стан здоров'я та тимчасово непрацездатного через хворобу або 

травму; 

16,20 євро на місяць – вагітним жінкам з початку четвертого місяця 

вагітності; чоловікам, які доглядають дитину (до одного року) повний робочий 

день. 
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https://ogo.ua/articles/view/2023-02-14/130274.html 

Завтра, 15 лютого, у Рівненській обласній універсальній бібліотеці 

працюватиме безкоштовний консультаційний пункт для вимушено 

переселених осіб. 

 Можна отримати роз’яснення низки правових питань а саме: 

- механізму фіксації воєнних злочинів; 

- відновлення втрачених документів; 

- житлові питання; 

- отримання виплат та компенсацій; 



- працевлаштування в умовах військового часу; 

- виїзд за кордон; 

- отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та статусу біженця 

та багато інших зверніться до консультанта. 

Консультує завідувач сектору Рівненського бюро правової допомоги № 

1 головний юрист Юрій Висоцький. 

Консультації можна отримати з 16.00 до 17.00 у відділі документів із 

гуманітарних наук (4-й поверх). 

За повідомленням з офіційного Телеграму РОУНБ, 

https://t.me/rivnelibrary 
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Lviv.Media 

https://lviv.media/lvivshchyna/65323-bezkoshtovne-zhitlo-dlya-

pereselenciv-yak-znajti/ 

Безкоштовне житло для переселенців на Львівщині: як знайти та 

куди звертатися за допомогою 

Пошук житла можна довірити відповідним державним установам, а 

можна спробувати знайти його самотужки 

Пошук безкоштовного житла для внутрішньо переміщених осіб — 

справа не з легких. З нею стикалися усі, хто змушений був залишити свої 

домівки з початком повномасштабної війни. Проте усе ж існують шляхи, які 

дають можливість знайти помешкання самостійно, або ж завдяки підтримці 

відповідних державних структур. LVIV.MEDIA окреслює декілька напрямків 

у пошуку безкоштовного житла для внутрішньо переміщених осіб. 

ЦНАП 

Першим кроком до пошуку житла має стати реєстрація у Центрі надання 

адміністративних послуг. Щоб отримати тимчасове житло, до ЦНАПу треба 

надати певний перелік документів. А саме: 

Заява; 

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України; 

копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в 

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії 

відповідних довідок членів сім’ї (за наявності); 

копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх 

членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, 

посвідчення опікуна або піклувальника тощо); 

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні 

внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. 

У Львові ЦНАПи розташовані за такими адресами: 

вул. К. Левицького, 67, м. Львів, 79 017; 

https://t.me/rivnelibrary


вул. І. Виговського, 32, м. Львів, 79 022; 

вул. Генерала Чупринки, 85, м. Львів, 79 057; 

пр. Червоної Калини, 72а, м. Львів, 79 066; 

вул. М. Хвильового, 14а, м. Львів, 79 068; 

вул. Т. Шевченка, 374, м. Львів, 79 069. 

Територіальний підрозділ ЦНАП: 

смт Рудне, вул. Грушевського, 55, 79 493; 

смт Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2-А, 79 491; 

м. Винники, вул. Галицька, 12, 79 495; 

м. Дубляни, вул. Т. Шевченка, 4, 80 381. 

Графік роботи: 

понеділок — вівторок: 09:00 год. — 18:00; 

середа: 09:00 — 20:00; 

четвер: 09:00 — 18:00; 

п’ятниця — субота: 09:00 — 16:00. 

Віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАПу: 

с. Лисиничі, вул. Т. Шевченка, 48, 81 126, 

с. Зашків, вул. Є. Коновальця, 110а, 80 375; 

с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1, 81 085. 

Графік роботи: 

понеділок — четвер: 09:00 — 18:00; 

п’ятниця: 09:00 — 16:00. 

Ініціатива «Прихисток» 

Ініціатива «Прихисток» допомагає знайти тимчасове житло або надати 

помешкання для евакуйованих українців. На сторінці «Прихистку» можна 

обрати регіон, в якому шукаєте жило, а також категорію пошуку. Тут можна 

знайти помешкання на різні терміни проживання. 

«Гаряча лінія Львівської області» 

«Гаряча лінія Львівської області» має свій Vider- та Telegram-канали. 

Там, окрім іншого, можна залишити заявку на пошук житла. 

Telegram-канали для пошуку житла 

SafeHomeUA. Тут можна дізнатися про житло, яке надають вимушено 

переміщеним українцям. Налаштувавши чат- бот, можна оперативно 

отримувати інформацію про помешкання. Для пошуку обрати можна одразу 

декілька міст України. 

Добрі сусіди. Схожий за змістом канал. Проте тут можна дізнатися про 

пропозиції житла за межами України, а також про роботу, яку пропонують 

українцям та різноманітні ініціативи для біженців. 

Сайт «Допомагай» 

На сайті «Допомагай» можна переглянути пропозиції безкоштовного 

житла у всіх регіонах країни. Тут можуть запропонувати житло на підселення, 

де вже мешкає кілька людей. Трапляються оголошення, коли на проживання 

запрошують людей, які могли б допомагати доглядати за літніми власниками 

помешкань. Тут є також пропозиції проживання на базах відпочинку і в 



окремих приватних будинках. Терміни коливаються від декількох діб і на 

постійне проживання. 

Шелтер 

У шелтері «Безпечне міце», який відкрили у Львові на вулиці Соломії 

Крушельницької, 3 на деякий час можуть зупинитися внутрішньо переміщені 

особи. Сюди запрошують як жінкок, так і чоловіків, а також сім’ї з дітьми. 

Житло надають тимчасово — щонайдовше на два тижні. 

Для загального користування є пральня, сушарка, холодильник та 

посудомийна машина. Також у шелтері є безперебійне електропостання та 

інтернет. 

Крім того, кожна кімната обладнана ліжком та шафою, є постіль та 

рушники. У шелтері надають юридичну та психологічну допомогу. Також там 

запустили інформаційний хаб, де проводять лекції та майстер-класи. 

Щоб подати заявку на проживання, потрібно зареєструватися за цим 

посиланням. 

Шелтер розрахований для вимушено переміщених осіб, яким необхідне 

тимчасове житло у Львові або ж тих, які їдуть транзитом через Львів та 

потребують місця для ночівлі. 

Нагадаємо, на Львівщині зареєстровано понад чверть мільйона 

внутрішньо переміщених осіб. Проте реальна кількість ВПО, які проживають 

на території Львівщини, більша приблизно удвічі, адже багато людей 

поселилися у приватному секторі й не реєструвалися як внутрішньо 

переміщені особи. 

 

*** 

 

14.02.2023 

Голос-інфо 

https://www.golosinfo.com.ua/dlya-vpo-ta-meshkancziv-ivano-frankivska-

vidbudetsya-blagodijna-akcziya-myt-dobra/ 

Для ВПО та мешканців Івано-Франківська відбудеться благодійна 

акція «Мить добра» 

16 лютого з 12:00 до 14:00 години у Івано-Франківську проходитиме 

благодійна акція «Мить добра» для родин ВПО та місцевих мешканців. 

Пише Голос-Інфо з посиланням на Карітас Івано-Франківськ 

На акції можна отримати дорослий та дитячий теплий одяг. 

Сім’ї з дітьми також зможуть отримати підгузки 2 та 3 розмірів та дитяче 

харчування у вигляді суміші. (при собі мати довідку ВПО, ІПН та свідоцтво 

про народження дітей) 

“Якщо ви потребуєте саме такої допомоги, то підходьте, будь ласка, за 

адресою вул. Крихівецька, 102 (Карітас Івано-Франківськ)”, — йдеться у 

дописі. 

 

*** 

 



14.02.2023 

Borg.expert 

https://borgexpert.com/news/rozmir-dopomohy-po-bezrobittiu-dlia-vpo-ne-

zalezhatyme-vid-tryvalosti-bezrobittia 

Розмір допомоги по безробіттю для ВПО не залежатиме від 

тривалості безробіття 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону № 8421, яким 

пропонується підвищити розмір та тривалість виплати допомоги по 

безробіттю для внутрішньо переміщених осіб, а саме: 

1) збільшити тривалість виплати допомоги до 360 календарних днів; 

2) передбачити, що розмір допомоги: 

– не залежить від тривалості безробіття та становить 100 відсотків 

розрахованої допомоги протягом всього строку виплати; 

– збільшується на коефіцієнт 1,5. 

 

***  

 

14.02.2023 

Ваш шанс 

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=68266 

До Сум переїхали ще майже 200 переселенців 

Департамент соцзахисту Сумської ТГ повідомив, що минулого тижня їх 

фахівці оформляли документи для 192 внутрішньо переміщених осіб, які 

прибули з районів проведення бойових дій чи тих, які перебувають в окупації 

(оточенні). 

Двох осіб із-поміж ВПО влаштовали на тимчасове проживання до 

гуртожитка. 

 

***  

 

14.02.2023 

Uamedia 

https://.eu/politics/ukrayinci-vze-je-drugoyu-za-ciselnistyu-inozemnoyu-

gromadoyu-berlinu-3753 

Українці вже є другою за чисельністю іноземною громадою Берліну 

На першому місці громадяни Туреччини. 

Кількість мешканців Берліну досягла нового максимуму. Станом на 

31.12.2022 у німецькій столиці зареєстровано близько 3,851 млн людей. За 

даними соціологів кількість берлінців зросла майже на 75,3 тис. осіб, або на 

2,0%, як порівняти з попереднім роком. Найбільша частка новоприбулих – 

українці, які отримали прихисток від війни. 

На кінець 2022 року частка іноземців серед населення Берліну становила 

24,3%. Найвищий показник в окрузі Мітте – 36,7%, тоді як у Трептов-Кепенік 

– лише 14,8%. 



Двома найбільшими групами іноземців у Реєстрі жителів Берліну є 

громадяни Туреччини – 101 325 осіб (+ 2 371 за рік) і з 2022 року громадяни 

України – 57 495 осіб. Третя за чисельністю група населення – поляки (54 068 

осіб). 

 

***  

 

14.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/u-cexiyi-z39yavitsya-specialnii-cinovnik-u-

spravax-ukrayinskix-bizenciv-3751 

У Чехії з'явиться спеціальний чиновник у справах українських 

біженців 

За рік Чехія видала українцям понад 488 200 віз тимчасового захисту. У 

середу чеський уряд розгляне кандидатуру на нову посаду – координатора з 

адаптації та інтеграції українських біженців, повідомляє інформаційне 

агентство ČTK. 

Нову посаду може обійняти нинішній уповноважений з прав людини 

Клара Шимачкова-Лауренчікова, висунута міністром внутрішніх справ Вітом 

Ракушаном. 

Координатор займатиметься стратегічною групою з адаптації та 

інтеграції українських біженців, а також координуватиме взаємодію між 

міністерствами, регіональною владою та громадськими організаціями. 

Шимачкова-Лауренчикова повідомила, що група з адаптації 

займатиметься такими питаннями як житло, освіта та умови життя для 

вразливих категорій біженців. 

Низка програм призначений дітям та молоді. Згідно з дослідженням 

агентства PAQ Research, 10% українських дітей не відвідують у Чехії 

початкову школу. Шимачкова-Лауренчікова додала, що для середньої школи 

цей показник становить 60%. 

«У співпраці з регіонами нам потрібно вирішувати такі питання як 

превентивні заходи щодо протидії трудовій та сексуальній експлуатації», – 

наголосила уповноважена з прав людини. Одним із напрямків стане лікування 

поранених та посилення допомоги при лікуванні психологічних травм, 

завданих війною. 

За рік, що минув з початку повномасштабного російського вторгнення в 

Україну, Чехія видала українцям понад 488 200 віз тимчасового захисту. Віза 

дозволяє користуватися системою охорони здоров'я та освітою, а також надає 

вільний доступ на ринок праці. Більшість біженців з України становлять жінки 

та діти. 

 

 

 

 

 



*** 

 

14.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/slovaccina-prodovzila-termin-dii-timcasovogo-

zaxistu-dlya-ukrainciv-3749 

Словаччина продовжила термін дії тимчасового захисту для 

українців 

Посвідчення «Тимчасовий притулок»  автоматично залишатимуться 

чинними до 4 березня 2024 року. 

Словацька Республіка продовжила термін дії тимчасового захисту для 

українців, які знайшли прихисток в країні внаслідок повномасштабної війни. 

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ 

Словаччини. 

Посвідчення «Тимчасовий притулок» (dočasné útočisko) терміном дії до 

4 березня 2023 року автоматично залишатимуться чинними до 4 березня 2024 

року. 

Втім, якщо українці бажають, то вони можуть оновити своє посвідчення 

через електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької 

Республіки, скориставшись посиланням: portal.minv.sk. 

 

***  

 

14.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/tri-cverti-bizenciv-planuyut-povernutisya-z-

cexiyi-v-ukrayinu-3755 

Три чверті біженців планують повернутися з Чехії в Україну 

Багато біженців працюють, планують майбутнє, але мріють 

повернутися. 

Майже три чверті новоприбулих українців, які рятуються від війни у 

Чехії, планують повернутися додому в Україну. Чверть біженців хочуть 

залишитися в Чехії. Зростає частка українських громадян із тимчасовим 

захистом, які знайшли роботу. Навпаки, поменшало тих, хто не мав грошей на 

проживання. 

Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованого 

Міжнародною організацією з міграції (IОМ). У листопаді минулого року 

інтерв’юєри опитали 1384 дорослих із тимчасовим захистом у 30 містах і 

селищах дев’яти чеських країв. Автори зазначили, що результати є 

репрезентативними для даного часу та місця, а не для всіх біженців у 

Чехії.Опитування стартувало у червні минулого року. Воно мало на меті 

вияснити переміщення та потреби біженців. Опитування та заповнення анкет 

проводили підготовлені соціологами польові працівники. 

Минулої осені 85 відсотків опитаних були жінки. Більше чотирьох 

п’ятих біженців прибули з міст, менше п’ятої — із села. Майже половина 



респондентів – вихідці із окупованих або східних областей України. Кожен 

десятий був із Києва. Понад три п’ятих людей сказали, що під час втечі зазнали 

стрілянини чи бомбардування. Проти літа зросла частка тих, хто приїхав з 

міста. Також було більше людей, які мали досвід обстрілів чи бомбардування. 

Шлях до Чехії у біженців займав у середньому чотири-п’ять днів. 

Найбільше респондентів минулого року виїхало з України в березні та квітні 

2022 року. За жовтень ця цифра була також більшою. До Чехії респонденти 

прямували здебільшого тому, що мали тут друзів і родичів. Дехто приєднався 

до інших, котрі вже сюди їхали. Загалом 16 відсотків людей сказали, що не 

мали куди йти. Для частини новоприбулих зіграла роль і система захисту. 

Половина респондентів заявили, що мають дітей. Здебільшого вони 

взяли їх із собою до Чехії. П’ятій частині з них не виповнилося і п’яти років. 

Загалом 17 відсотків опитаних жінок були вдовами, а чотири відсотки 

чоловіків — вдівцями. Чверть чоловіків і 15 відсотків жінок мали понад 60 

років 

73 відсотки респондентів планували повернутися в Україну ще восени 

минулого року. Чверть не мали наміру переїжджати із Чехії. Два відсотки 

респондентів хотіли поїхати кудись по Європі або за її межі. Головним чином 

– щоб побачити своїх близьких. Загалом 37 відсотків респондентів восени вже 

проживали в одному місці в Чехії щонайменше півроку. 

Чверть респондентів орендувала квартиру чи будинок на ринку 

нерухомості. Інша чверть проживала безкоштовно у рідних чи чужих людей. 

Близько 36 відсотків зупинилися в готелях або гуртожитках, ще дев’ять 

відсотків — у закладі колективного розміщення. 

Згідно з результатами дослідження, тих, хто не мав грошей на 

проживання, стало менше. Минулого літа так сказала майже половина, а 

восени – чверть. Три чверті, навпаки, сказали, що мають фінанси, щоб 

забезпечити своє життя. Чверть покладалася на підтримку влади, п’ята частина 

мала доходи від найму. Більше п’ятої частини мали заощадження та допомогу 

від близьких. П’ята частина респондентів зазначила, що взагалі не зверталися 

за гуманітарною грошовою допомогою. 

Навпаки, кількість тих, хто мав роботу, поступово збільшувалася. 

Минулого літа 16 відсотків опитаних працювали в Чехії, а ще 55 відсотків 

шукали роботу. Восени роботу мали 34 відсотки респондентів, шукали – 43 

відсотки. 

 

*** 

 

15.02.2023 

TeNews 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1676477050-blagodiyniki-z-polschi-

peredali-dopomogu-dlya-pereselenciv 

Благодійники з Польщі передали допомогу для переселенців 

Благодійники з Польщі передали допомогу для переселенців. Її привезли 

у Шумську громаду. 



Про це розповіли на сторінці громади у Facebook: 

«Черговий вантаж надійшов до гуманітарного штабу Шумської громади 

від Фундації Uniters, допомогу з Польщі доставив водій Леонід Подлєсний. 

Засоби гігієни, дитячі товари та речі першої необхідності будуть передані для 

внутрішньо переміщених сімей, які проживають у нашій громаді. Щиро 

дякуємо волонтерам та благодійникам за розуміння та підтримку. Спільно 

наближаємо Перемогу для України!», - повідомили на сторінці громади. 

 

*** 
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ДОМ 

https://kanaldom.tv/robota-dlya-ukrayincziv-u-yevropi-de-ta-skilky-

mozhut-zarobyty-bizhenczi/ 

Робота для українців у Європі: де та скільки можуть заробити 

біженці 

Попри післясвятковий період, слабкий сезон на виробництві та невелике 

сповільнення економіки, вакансій для українців у Європі достатньо. 

Роботодавці в Польщі, Чехії, Румунії та Нідерландах працевлаштовують 

біженців на основі робочих віз і статусу тимчасової охорони, повідомляє 

"Дом" з посиланням на "Укрінформ". 

 

ПОЛЬЩА 

 

Робота для українців у Польщі є. Йдеться про вакансії у сфері логістики, 

де шукають працівників складів. Достатньо вакансій в автомобільній галузі, 

на підприємствах харчової промисловості. З 1 січня у Польщі підняли 

мінімальну зарплату до 3490 злотих брутто, а в липні очікується ще одне 

підвищення — до 3600 злотих брутто. Середня зарплата для працівників, які 

виконують просту фізичну роботу, що не потребує знання польської мови, 

становить 4000-4400 злотих. 

 

РУМУНІЯ 

 

У Румунії роботу для українців можна знайти на логістичних складах і 

виробництві. Зарплати в Румунії порівняно з іншими країнами Європи нижчі. 

Тому ця країна намагається конкурувати завдяки кращим умовами для 

біженців з України, щоб закривати вакансії і одночасно дати їм роботу у 

складний час. 

Деякі роботодавці запрошують жінок з України, пропонуючи безплатне 

житло та купони на харчування із середньою місячною зарплатою 550 євро. 

Наприклад, один з автомобільних гігантів пропонує роботу виключно для 

українських жінок, які можуть приїхати до країни разом з дітьми. При цьому, 

за проживання дітей теж не треба платити. Жінки самостійно організовуються 

по змінах, і поки одні працюють — інші доглядають за дітьми. Таким чином 



вони можуть не хвилюватися за безпеку дітей та одночасно заробити, 

займаючись простою фізичною роботою з виготовлення складових для 

автомобілів, що не потребує спеціальних навичок. 

Автомобільна промисловість Румунії пожвавила свою роботу після 

пандемії. Як свідчить галузеве дослідження, одне з найбільших побоювань 

третини роботодавців автомобільної галузі в контексті війни в Україні — 

повернення працевлаштованих українців на батьківщину та зменшення 

кількості іноземних працівників. Тому таким чином автопідприємства у 

Румунії намагаються конкурувати з подібними заводами в інших 

європейських країнах, де громадян України працевлаштовують на схожу 

роботу. 

 

ЧЕХІЯ 

 

У Чехії ситуація з роботою на цей час подібна до польської. Певний 

вплив на ринок праці мають енергетична криза, війна в Україні, а також 

сезонний спад виробництва. Зараз Чехія потребує працівників логістичних 

складів для збору деталей кондиціонерів, вентиляторів і кондиціонерів для 

автомобілів, а також для комплектування товарів. 

Значна частина роботодавців пропонує безплатне житло для своїх 

працівників. Деякі підприємства забезпечують ще й харчуванням. Це робота, 

яка не вимагає знання чеської мови та досвіду. У місяць можна заробити — 

25-28 тисяч крон нетто. 

 

НІДЕРЛАНДИ 

 

У Нідерландах громадян України працевлаштовують на підприємствах 

з виробництва м’ясної продукції та на логістичних складах із зарплатою 1800 

євро на місяць брутто. 

Це також робота, яка не потребує спеціальних навичок чи знання мови. 

Натомість частою вимогою є наявність посвідчення водія, щоб їздити на 

роботу службовою машиною. Крім того, працевлаштуватися можуть ті, хто 

має статус тимчасової охорони, виданий Нідерландами, а також місцевий 

аналог ідентифікаційного коду (BSN). 

Громадяни України з досвідом роботи у гастрономічній сфері та зі 

знанням англійської мови на комунікативному рівні можуть 

працевлаштуватися кухарями або офіціантами й отримувати зарплату 1900-

2000 євро нетто. 

 

*** 

 

15.02.2023 

БукІнфо 

https://bukinfo.com.ua/blagodiynist/v-chernivcyah-pereselencyam-

dopomogayut-italiyski-medyky 



В Чернівцях переселенцям допомогають італійські медики 

Лікарі та психологи з MEDU продовжують допомагати переселенцям на 

Буковині в рамках проекту «Медична допомога та психосоціальна підтримка 

переселенців в Україні» заснована італійською кооперацією. Робота медиків 

гуманітарної організації полягає у тому, щоб підтримувати людей у всьому 

світі, біженців, вимушених переселенців, людей у зонах конфлікту. МEDU 

забезпечує українців допомогою, відколи почалася повномасштабна війна в 

Україні. 

В квітні 2022 року організація «Лікарі за права людини - MEDU” 

запустила надзвичайний проект у Румунії (регіон Сучава-Сирет) для 

підтримки українських біженців. В травні місяці після збільшення кількості 

ВПО в західному регіоні країни, MEDU розпочали свою діяльність з надання 

медичної та психологічної допомоги у Чернівецькій області. Проект Охорона 

здоров'я допомога та психологічна підтримка переміщеного населення в 

Україні стартував з вересня місяця 2022 року. Протягом шести місяців 

планується надання відповідної допомоги ВПО Чернівецької області, 

орієнтовно до середини березня поточного року. Наразі МЕДУ реалізує свою 

діяльність через мобільну клініку та команду, яка складається з лікарів, 

педіатрів, психологів та культурних посередників, які допомагають 

внутрішньо переміщеним особам, котрі знаходяться у прихистках, 

гуртожитках, центрах колективного перебування ВПО на Буковині. 

Медичними працівниками надаються наступні послуги населенню: 

Консультації сімейного лікаря з подальшими рекомендаціями 

Індивідуальні та групові консультації з питань первинної та вторинної 

профілактики найпоширеніших захворювань. 

Індивідуальне та групове консультування пацієнтів з питань 

психологічного здоров'я та інші послуги. 

Всі послуги надаються безоплатно. За призначенням лікаря надаються 

медикаменти. 

Мобільна психологічна бригада МEDU надає безкоштовну психологічну 

допомогу дорослому населенню, постраждалому від війни, та допомагає 

особливо вразливим категоріям: жінки, підлітки, діти, літні люди та інваліди. 

Медики з організації «МЕДУ» їздять у віддалені села, громади та 

консультують вимушених переселенців. 

«В мобільній клініці переселенці можуть прийти на медичний огляд та 

отримати консультацію лікаря. Обладнання для проведення діагностики 

немає, відбувається лише первинний медичний огляд та чекінг загального 

стану пацієнта. Після проходження яких люди можуть безкоштовно отримати 

ліки за рекомендацією лікаря. Щоб отримати ліки ВПО не мають приносити 

довідки, ми самі проведено огляд та поставимо діагностику, за необхідності 

направимо до відповідного лікаря. До нас звертаються в основному 

переселенці, але приходять на прийом до медиків і місцеве населення. 

Найчастіше до нас звертаються люди із серцево-судинними захворюваннями, 

тиском, гіпертонією, або хронічними захворюваннями. Допомагаємо кожному 



- жоден пацієнт не залишився без уваги», - каже італійська лікарка Ан'єзе 

Касельгранді. 

Де можна отримати допомогу від МЕДУ 

Мобільна клініка швидкої медичної та психологічної допомоги 

приводить прийоми в різних локаціях, прихистках, гуртожитках міста 

Чернівці та області: постійна робота в ЦНАПІ (вул. Героїв Майдану, 7), в 

центрі допомоги ВПО «Буковина Рух» (Меду оцінює близько 24 000 осіб), 

парк Шевченка, та у різних територіальних громадах області. 

 

*** 
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Chas.news 

https://chas.news/news/42-ukrainskih-bizhentsiv-u-velikii-britanii-

znaishli-robotu-posol 

42% українських біженців у Великій Британії знайшли роботу — 

посол 

Всього в країні перебувають 160 тис. українців, які втекли від бойових 

дій 

 У Великій Британії зараз перебуває 160 тис. українських біженців, 

майже половина з яких вже влаштувалась на роботу. 

Про це на брифінгу заявив Вадим Пристайко, Надзвичайний і 

Повноважний Посол України у Великій Британії. 

За словами дипломата, візи отримали 200 тис. українців, але 40 тис. ними 

не скористались. 

«Усі служби, необхідні для комфортного перебування українців, 

працюють. Люди мають доступ до безкоштовної охорони здоров’я, діти ходять 

до шкіл, є багато безкоштовних програм навчання, навіть у таких потужних 

університетах, як Оксфорд», — зазначив Пристайко. 

При цьому 42% українських біженців вже знайшли собі тимчасову 

роботу. 

 

*** 
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Донбас 24 

https://donbas24.news/news/v-avstriyi-proponuyut-nadati-ukrayincyam-

pravo-na-postiine-prozivannya-detali 

 В Австрії пропонують надати українцям право на постійне 

проживання: деталі 

Через війну в країну прибуло понад 60 тисяч українців 

В Австрії благодійна організація «Діаконія» закликає ухвалити 

спеціальний «український» закон, за яким біженцям гарантуватимуть право на 

проживання, як це було в 1997 році для біженців з Боснії, передає Донбас24. 

Про це повідомляють в Uamedia.eu. 



Наразі ж біженці мають статус тимчасово переміщеної особи. 

«Багато українських біженців не можуть або не хочуть повертатися, 

тому ми повинні дати їм постійну перспективу. Жодна родина не може 

прожити на 330 євро на місяць. Тому багато переміщених осіб залежать від 

пожертв у вигляді житла від австрійців», — заявила директорка «Діаконії» 

Марія Катаріна Мозер. 

До того ж, українцям в Австрії недостатньо соціальної підтримки. Якби 

українцям надали статус біженця — він би також надавав доступ до освіти, 

роботи, медицини, догляду за дітьми і взагалі на існування. 

Нагадаємо, що про надання статусу постійного резидента для українців 

також повідомляли в уряді Канади. 

Ще більше новин та найактуальніша інформація про Донецьку та 

Луганську області в нашому телеграм-каналі Донбас24. 

 

*** 
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Бізнес UA 

http://businessua.com/finance/82519yaki-misyachni-vitrati-ukrainskih-

bizhenciv-za-kordonom.html 

Які місячні витрати українських біженців за кордоном 

У Національному банку України (НБУ) прогнозують, що витрати 

українських біженців за кордоном цього року становитимуть $24 млрд. 

Про це в інтерв'ю Економічній правді повідомив заступник голови НБУ 

Сергій Ніколайчук. "У другій половині 2022 року такі витрати становили 

приблизно $2 млрд на місяць. Враховуючи трохи менші обсяги на початку 

року, загалом за рік ця сума склала майже $20 млрд", - пояснив він. 

За його словами, на цей рік, враховуючи, що в НБУ не очікують 

швидкого повернення біженців в Україну, оцінюють, що українці продовжать 

витрачати за кордоном по $2 млрд на місяць, "тобто за 2023 рік буде $24 млрд". 

 

*** 
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Deutsche Welle 

https://www.dw.com/uk/nimeccina-prijnala-ponad-miljon-ukrainskih-

bizenciv/a-64705743?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml 

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер виступає за 

"більш активний" розподіл по Європі людей, які рятуються від війни в 

Україні. 

Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців 

 Зусилля з розподілу між європейськими країнами українців, які 

рятуються від війни, необхідно розширити. Таку думку висловила міністерка 

внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю газеті 

Rheinische Post, опублікованому ввечері у вівторок, 14 лютого. 



Вона зазначила, що ФРН наразі прийняла 1,06 мільйона українців. У 

2022 році вісім із десяти біженців, яких прийняла Німеччина, були з України. 

Заради спрощення бюрократичних процедур, українці не зобов'язані подавати 

в Німеччині заяву на надання статусу біженця, в статистиці як біженці вони 

теж не враховуються. "Завдяки великому гуманітарному зусиллю на всіх 

державних рівнях - федеральному, земельному, комунальному - ми змогли 

врятувати багато життів", - наголосила Фезер. 

"Дати гарне житло стільком людям, забезпечити їх, надати дітям місця в 

школах і дитсадках - усе це коштує дедалі більших зусиль, чим довше триває 

така ситуація. І в багатьох місцях, хоч і не скрізь, ми досягаємо меж наших 

можливостей. Тому я особливою мірою виступаю за більш активний 

європейський розподіл людей, які втекли з України, рятуючись від війни", - 

зазначила політикиня.Саміт щодо біженців у Німеччині 

16 лютого в Німеччині відбудеться організований Фезер саміт щодо 

біженців за участю  муніципальних організацій, прем'єр-міністрів 

федеральних земель, а також представників федеральних міністерств фінансів 

і будівництва та уповноваженої федерального уряду з питань інтеграції. 

Напередодні цього заходу деякі організації, зокрема, благодійна організація 

Caritas і Німецька спілка вчителів (Deutscher Lehrerverband) висловили 

розчарування, що їх не запросили для участі в дискусії. 

Зі свого боку голова запрошеного на саміт Об'єднання німецьких міст  

(Deutscher Städtetag) Гельмут Деді (Helmut Dedy) вказав на небезпеку 

зростання соціального напруження в комунах: "Соціальне напруження 

почасти зростає поблизу гуртожитків для біженців. Це дуже турбує нас, 

представників міст". 

Деді наголосив, що кількість біженців і далі зростатиме, зокрема за 

рахунок жертв землетрусу в Туреччині та Сирії, які прибувають до Німеччини. 

Тому федеральному уряду варто подбати про створення "запасу" наметів, 

контейнерів і залів для проживання, а також забезпечити додатковий персонал 

і місця в школах і дитсадках, закликав він. 

Своєю чергою Фезер напередодні саміту нагадала, що федеральний уряд 

у 2022 році виділив 3,5 мільярда євро на потреби біженців і планує виділити 

цього року ще 2,75 мільярда євро. 

Українські біженці в Європі 

Як ідеться у звіті Управління верховного комісара Організації 

Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), на початок лютого 2023 

року понад вісім мільйонів жителів України стали біженцями й переїхали до 

країн Європи. Із них 4,8 мільйона людей подали заявки на отримання статусу 

тимчасового резидента в країнах ЄС. Найбільше українських біженців в 

абсолютних значеннях зареєстровано в Польщі та Німеччині. Якщо 

порівнювати з населенням країн, то найбільше жителів України прийняли 

Чехія, Естонія, Латвія та Литва, йдеться у звіті ООН. 

 

 

 



*** 

 

15.02.2023 

Європейська правда 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/15/7156204/ 

До Фінляндії прибули перші вимушені переселенці з України, які 

спершу жили в Естонії 

 До Фінляндії прибули перші українці-біженці, які досі проживали в 

Естонії, у рамках домовленості між країнами про перерозподіл людей.Про це 

повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

У Міграційній службі повідомили, що це сталося у вівторок 14 лютого. 

Група налічує "менше 5 осіб".  

Нагадаємо, Фінляндія погодилася допомогти Естонії та забрати до себе 

частину українців, які початково оформили там тимчасовий захист, щоб 

зменшити непропорційно велике навантаження на Естонію. 

Населення всієї Естонії складає 1,3 млн осіб - майже у чотири рази 

менше, ніж населення Фінляндії. При цьому? на кінець 2022 року в обох 

країнах оформила тимчасовий захист приблизно однакова кількість українців: 

в Естонії – трохи більше 40 тисяч, у Фінляндії – близько 46 тисяч.  

Навантаження на соціальну систему Естонії виявилося завеликим для 

того, щоб забезпечувати усім гідні умови протягом тривалого часу - 

намічаються проблеми із забезпеченням житла, медичного обслуговування, 

мовних курсів, шкіл і дитсадків.  

У спробі пом’якшити ситуацію для Естонії і самих українців, які там 

опинилися, Фінляндія та Естонія вирішили пропонувати їм добровільно 

переїхати до Фінляндії. У грудні в МВС зазначали, що Фінляндія готова 

приймати до 100 українців з Естонії на тиждень.  

Наскільки багато людей захочуть скористатись можливістю – поки 

невідомо, естонська сторона лише починає розміщувати інформацію про те, у 

який спосіб це можна зробити. 

Нагадаємо, Фінляндія автоматично продовжить на рік посвідки 

українців, які опинилися в країні через війну. Проте українцям, які планують 

поїздки за межі Фінляндії, краще перевипустити свої картки-посвідки, аби на 

них був вказаний новий термін дії. 

 

*** 

 

15.02.2023 

Borg.expert 

https://borgexpert.com/news/iak-bizhentsiam-z-ukrainy-otrymaty-postiinu-

propysku-u-finliandii 

Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії 

Для отримання прописки громадяни України можуть подати заявку до 

Агентства цифрової інформації та обліку населення 



Українські біженці, які прибули до Фінляндії, можуть оформити 

прописку для проживання в цій країні. Хто може подати заявку та куди 

звертатися, читайте у матеріалі нижче. 

Для отримання прописки громадяни України можуть подати заявку до 

Агентства цифрової інформації та обліку населення. Для цього потрібно: 

прожити у Фінляндії один рік; 

мати дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту, отриманого 

хоча б рік тому, та продовжений до 4 березня 2024 року; 

мати фінський особистий ідентифікаційний номер. 

Пояснення на прикладі. Якщо дозвіл на проживання в рамках 

тимчасового захисту ви подали 5 травня 2022 року та його було продовжено 

до 4 березня 2024 року. У такому разі заявку на отримання постійної прописки 

у муніципалітеті проживання можна подати не раніше ніж 5 травня 2023 року. 

Що робити, якщо у вас немає особистого ідентифікаційного номера? 

Ви можете подати заявку на отримання ідентифікаційного номера вже 

зараз у своєму центрі прийому біженців, який надішле заявку до Агентства 

цифрою інформації, або відвідавши Агентство самостійно. 

Де можна подати заявку на оформлення прописки у Фінляндії? 

Заяву на оформлення постійної прописки можна буде подати на сайті 

dvv.fi. Онлайн-форма з’явиться на сайті 1 березня 2023 року. У такому разі 

немає потреби відвідувати місцевий центр обслуговування. 

Якщо я працюю чи навчаюсь, заявку можна подати вже зараз? 

Так! Якщо ви працюєте або навчаєтеся, заявку на постійну прописку в 

муніципалітеті проживання можна подати, якщо у вас є: 

• дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту, дійсного не 

менше одного року та постійне місце роботи тривалістю не менше 2 років або 

місця навчання; 

• член сім’ї, який має постійну прописку у муніципалітеті проживання у 

Фінляндії. 

 

*** 

 

16.02.2023 

Новини Полтавщини 

БФ “Право на захист” у партнерстві з УВКБ ООН зараз проводить 

збір даних для отримання фінансової допомоги переселенцям у Полтаві за 

адресою Павленківська, 3б (Пн-Пт 09:00 – 17:00) і в Кременчуці за адресою 

вул. Ватутіна, 7 (Пн-Пт 08:00 – 16:00).А також в області за графіком: 



 



 
Слідкуйте за актуальною інформацію щодо графіку реєстрації  по 

області тут: https://t.me/unhcr_help_poltava Ваш населений пункт може 

з’явитись пізніше. 

Подати заявку можуть ВПО, постраждалі від воєнних дій, а також ті, хто 

повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону) та 

має певні категорії вразливостей. Наприклад: 

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або 

кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і 

старше); 

родина, яку очолює одна/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і 

старше) або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років; 

родина з однією або кількома особами з особливими потребами 

(інвалідність, хронічні захворювання тощо); 

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, 

розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження). 

Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 

грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної організації, ви не 

можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це один і той самий вид 

допомоги, який реалізують різні агентства. З 1 січня 2023 року сума виплат 

становить 2220 грн на кожного члена сім’ї що місяця, протягом трьох місяців. 

Про всі зміни ми обов’язково будемо повідомляти. 

 

*** 

 

16.02.2023 

Дрогобич.City 

https://drohobych.city/articles/266322/desyatki-lyudej-v-den-i-kozhen-

potrebuye-dopomogi-yak-pracyuye-konsultacijnij-centr-dlya-vpo-u-drogobichi- 

Десятки людей в день і кожен потребує допомоги: як працює 

консультаційний центр для ВПО у Дрогобичі 

У вересні 2022 року в Дрогобичі при районній військовій адміністрації 

за ініціативи Львівської обласної військової адміністрації запрацював 

консультаційно-координаційний центр для переселенців. Менш ніж за пів 

року менеджери, психологи, соцробітники та юристи прийняли 1 916 ВПО, з 

яких 752 людей звернулось вже в цьому році. 



Менеджерка Іванна Чушак і психологиня Уляна Чапля розповіли нам, 

хто і коли звертається в центр по допомогу. 

За день в центр можуть звернутись 70-80 переселенців 

Починає працювати центр о десятій. Іванна Чушак розповідає, що перш 

за все потрібно переглянути всі анкети переселенців та скоординувати 

подальшу роботу юристів та психологів з ними. Жінка за професією 

менеджерка. Вона не вважає свою роботу важкою, проте з людьми працювати 

все ж не просто: 

“Люди бувають різні, з різними потребами, з різними настроями. Вони 

приїжджають сюди не за власним бажанням, а через війну. Всі хочуть 

підтримки, уваги, хочуть розказати свої історії”. 

Менеджерка каже, що щодня до центру звертається різна кількість 

відвідувачів. Якщо в цей день запланована робота благодійних фондів, то 

приходить близько 70-80 людей. А у звичайні дні відвідувачів менше – в 

середньому 20 осіб. Окрім того, працівники отримують по 25-30 електронних 

звернень на консультації в онлайн-форматі: 

“Найпоширеніші проблеми, з якими до нас звертаються — фінансова та 

гуманітарна допомога. Також часто люди потребують юридичної консультації 

– це пов’язано з відновленням документів, пошуком роботи. Наприклад, 

людина покинула своє робоче місце, а підприємства чи організації немає – 

знищені через бойові дії. Проте навіть у такому разі потрібно дбати про 

страховий стаж і тут допомагають розв'язати ці питання І, звісно, ВПО, й не 

лише вони, потребують психологічної допомоги, яку ми надаємо”. 

Іванна запевняє, що працівники центру максимально намагаються 

допомогти всім переселенцям, які до них звертаються.“Чимало людей 

приходить із запитаннями, скажімо, що не отримали виплати (передбачені для 

ВПО, – ред.), чому так. В такому випадку, коли ми розуміємо, що цю проблему 

вирішать, наприклад в управлінні праці чи в податковій, то напряму 

скеровуємо їх до відповідних установ”. 

Менеджерка каже, що конфліктних ситуацій намагаються уникати. 

Попри те, що в людей є різні настрої, хтось стривожений, хтось надто 

емоційний, працівники все розуміють і шукають можливості “згладити гострі 

кути”. 

Іванна ділиться, що робота з людьми трішки втомлює, адже кожен у 

центр приходить зі своєю потребою і чекає, щоб йому допомогли. 

“Ми віримо, що допоможемо кожному, і віримо в Перемогу України, — 

говорить вона. 

Психологічна допомога - невіддільна частина підтримки 

переселенцівПсихологиня консультативно-координаційного центру Уляна 

Чапля розповідає, що у час війни психологічне здоров’я особливо важливе. 

Людям складно впоратись зі своїми емоціями – йдеться як про ВПО, так і про 

місцевих мешканців: 

“Тривога, страх, неспокій, безсоння, хвилювання за рідних, за тих, що 

залишились вдома і не виїхали в більш безпечне місце – це найпоширеніші 

проблеми з якими до нас звертаються. А ще – діти, їх адаптація. Коли діти 



вчаться онлайн, мають дуже мало спілкування, не хочуть нікуди йти, ні з ким 

не комунікують, закриваються в собі”. 

Коли у координаційний центр звертаються із запитом “до психолога”, їх 

скеровують у фонди, які надають безкоштовну допомогу для ВПО. 

“Якщо психолог бачить, що одноразової консультації не достатньо, то 

записує людину на подальші сесії. Буває і так, що сам клієнт каже, що йому 

вже достатньо, або ж хоче продовжити терапію пізніше, після якогось часу”. 

За словами Уляни, дорослі, як правило, тривожніші. А от у дітей є 

захисна реакція, яка допомагає їм відсторонитись від проблеми. 

“Ще є особливість – діти не розуміють проблеми. Вони тривожні, 

плачуть і не розуміють, що не так, не говорять про це. Тоді ми намагаємось 

йти іншим шляхом – наприклад, через арттерапію. Ми малюємо свій страх, 

замуровуємо його, і таким чином стає легше”. 

В кінці дня, психологиня каже, що намагається відгородитись від 

почутого за день. Щоб це зробити, їй потрібно якийсь час побути на самоті і 

так можна своєрідно перезавантажитись. 

У консультативно-координаційному центрі безкоштовну психологічну 

допомогу надають не лише внутрішньо переміщеним особам, а й місцевим 

мешканцям, які її потребують. 

Своєю чергою заступниця керівника управління праці та соціального 

захисту населення - керівниця відділу у справах ВПО Ірина Риб’як-

Сембратович розповідає, що загалом люди задоволені роботою центру. 

“Комусь допомогли вчасно, значить ми найкращі, комусь – трішки із 

запізненням. Але в загальному відгуки досить непогані”. 

У центрі чекають на всіх ВПО, хто потребує допомоги. 

Звернутись можна за телефоном – 067-471-02-45 або заповнити анкету 

за посиланням. Центр працює за адресою вулиця 22 січня, 28 (Дрогобицький 

центр культури та мистецтв «Каменяр») з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 

17.00. 

 

*** 

 

16.02.2023 

ITTA 

https://itta.info/yes-ta-fond-sxidna-yevropa-ogolosili-pro-grantovij-

konkurs-dlya-ukra%d1%97nskix-gromadskix-organizacij-na-sumu-ponad-11-

mln-grn/ 

ЄС та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для 

українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн 

Київ. 16 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Європейський Союз та Фонд 

Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських 

організацій на суму понад 11 млн грн. 

“Ми в межах попередніх ініціатив підтримали вже 15 ініціатив, які 

сприяли соціальній інтеграції внутрішньо переміщених осіб, надання їм 

першочергових видів допомоги. З першого дня війни ми розпочали десять 



проєктів, спрямованих на підтримку ВПО у наданні безпечних місць для 

відпочинку… Продовжуємо цю роботу з підтримки тих організацій, які 

працюють на місцях, і сьогодні раді анонсувати нову можливість для 

підтримки саме таких громадських організацій, які працюють із 

переміщеними особами”, – сказав президент Фонду Східна Європа Віктор Лях 

на пресконференції в пресцентрі інформаційного агентства “Інтерфакс-

Україна” у четвер. 

Зокрема, конкурс оголошено в межах проєкту “Фенікс”, який 

спрямований на посилення можливості громадського сектору України 

ефективно працювати з внутрішньо переміщеними особами та громадами. 

“Ми зміцнюватимемо здатність українських громадських організацій 

ефективно працювати з внутрішньо переміщеними особами та громадами, які 

їх приймають, залучатимемо молодь і техноактивістів, а також сприятимемо 

роботі малого та мікробізнесу”, – додала менеджерка проєкту “Фенікс” Фонду 

Східна Європа Ольга Войтович. 

Зазначається, що грантові кошти матимуть змогу отримати 20 

українських організацій для реалізації власних ініціатив. 

Умови конкурсу передбачають, що розмір гранту на одну організацію 

становить від 400 тис. до 800 тис. грн., а очікувана тривалість реалізації 

проєктів – до шести місяців. 

Організатори заявляють, що проєкти, які можна подавати на грант, 

мають бути спрямовані на допомогу переселенцям, зокрема щодо соціальної 

інтеграції, працевлаштування, надання менторської підтримки; підтримку 

громад, які приймають внутрішніх переселенців; розроблення дієвих моделей 

поновлення роботи релокованого малого та мікробізнесу, зокрема соціального 

підприємництва; розроблення програм та політик, які сприятимуть зміцненню 

потенціалу місцевих та переміщених громадських організацій і самих громад. 

Участь у грантовому конкурсі можуть узяти організації громадянського 

суспільства, а саме: благодійні організації (непідприємницькі товариства, 

установи, фонди), громадські об’єднання (громадські організації, громадські 

спілки) та інші юридичні особи, які зареєстровані в Україні та мають статус 

неприбуткової організації. 

З детальною інформацією про умови конкурсу можна ознайомитись за 

посиланням: https://bit.ly/phoenix_grants. 

 

*** 

 

16.02.2023 

Бізнес UA 

http://businessua.com/finance/82548yakii-paket-dokumentiv-potribno-vpo-

dlya-oformlennya-subsidii.html 

Який пакет документів потрібно ВПО для оформлення субсидії 

Особи, які через війну вимушено покинули рідні міста і села, ставши 

внутрішніми переселенцями, можуть розраховувати на різні типи допомог від 

https://bit.ly/phoenix_grants
http://businessua.com/finance/82548yakii-paket-dokumentiv-potribno-vpo-dlya-oformlennya-subsidii.html
http://businessua.com/finance/82548yakii-paket-dokumentiv-potribno-vpo-dlya-oformlennya-subsidii.html


держави. Стосується це і субсидії, котру можна оформити за фактичним 

місцем проживання. 

Важливо, що у таких випадках сам заявник має зазначити склад 

домогосподарства, навіть не надаючи власне договір про винаймання чи 

оренду житла. 

Що ВПО знадобиться із документів при зверненні по субсидію, 

розповіли на Урядовому порталі. 

Слід додати, що розмір субсидії, як і завжди, буде вираховуватися із 

рівня доходів родини та вартості ЖКП, які вона використовує. 

Щоб оформити субсидію, внутрішнім переселенцям слід підготувати: 

заяву про призначення субсидії (згідно зі встановленою формою); 

декларацію про доходи та витрати; 

паспорт, а також ідентифікаційний код (РНОКПП); 

довідку про наявність статусу ВПО; 

дані про людей, як проживають на території допомогосподарства. 

Пакет документів можна подати уповноваженому чиновнику із 

виконавчих органів сільської, селищної чи міської ради ОТГ, в ЦНАП або 

сервісний центр ПФУ. Крім цього, можна скористатися варіантом подати 

заяву онлайн. Ми детально розповідали про один із таких способів — через 

веб-портал «Дія», що заощадить чимало часу. 

 

***  

 

16.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

komu_habi_v_kiievi_nashi_vpo_otrimali_400 

За першу половину тижня у Кремінському хабі в Києві наші ВПО 

отримали 400 продуктових наборів та 3000 піц. 2-річний відвідувач 

ділиться своїми іграшками з іншими дітками-переселенцями 

Діяльністю хабу опікується Кремінська міська військова адміністрація. 

За три дні тижня його працівники вже видали переселенцям понад 3000 

піц (напівфабрикат), 400 продуктових наборів, 10 підгузків, одяг та взуття. 

Із понеділка у хабі внутрішньо переміщених осіб консультує спеціаліст 

Луганського обласного центру зайнятості, а щосереди приймає юрист 

благодійного фонду «Право на захист». 

Один із маленьких відвідувачів приніс до координаційного центру 

підтримки ВПО Луганщини у місті Київ подарунки. Цей 2-річний хлопчик 

ділиться своїми іграшками з іншими дітками-переселенцями. 

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

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

 

*** 

 

17.02.2023 



Донбас 24 

https://donbas24.news/news/u-lvovi-vidkrili-selter-dlya-pereselenciv-z-

kramatorska-yaki-umovi-rozselennya 

У Львові відкрили шелтер для переселенців з Краматорська: які 

умови розселення 

Окрім прихистку, ВПО з Краматорська можуть отримати допомогу 

лікарів та соцпрацівників 

На Донеччині триває обов’язкова евакуація цивільних, адже в регіоні не 

залишилося безпечних на 100% населених пунктів. Виїхати легко 

безкоштовними потягами «Укрзалізниці» — до Черкащини або до Львова. 

Евакуюючись, мешканці Краматорська можуть зупинитися в «Shakhtar 

Shelter». 

Про це повідомляє Краматорська міська рада, передає Донбас24. 

У шелтері працюють лікарі, психологи та соціальні працівники, а для 

перебування внутрішніх переселенців створені комфортні умови: зручне 

розміщення, харчування, душові кімнати, облаштовані зони відпочинку та 

укриття. Будівля обладнана генераторами, тож повноцінно функціонуватиме 

та надаватиме прихисток навіть за умов довготривалих відключень світла. 

«Всі мешканці шелтеру отримують інформаційний та консультативний 

супровід з будь-яких життєвих питань. В центрі постійно організовуються 

різноманітні освітні та розважальні заходи. Особлива увага приділяється 

дітям-переселенцям», — повідомляють у міській раді. 

«Shakhtar Shelter» розташовано за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 

199. За додатковою інформацією та можливістю поселення звертайтеся за 

телефоном: 067−640−59−06. 

Нагадаємо, на Закарпатті для ВПО облаштовують три модульних 

містечка. Які умови проживання, розповідав Донбас24. 

Ще більше новин та найактуальніша інформація про Донецьку та 

Луганську області в нашому телеграм-каналі Донбас24. 

Фото: з відкритих джерел 

*** 
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ХМ-ІНСАЙД 

hmelnychan-v-oblasnomu-czentri-praczyuye-soczialnyj-magazyn/ 

Безкоштовні речі для переселенців та хмельничан: в обласному 

центрі працює соціальний магазин 

Одяг, взуття та аксесуари можуть безплатно отримати хмельничани в 

соціальному магазині “ДоброЗахист”, що працює за адресою: вулиця Січових 

стрільців, 6 у Хмельницькому. Раніше така послуга була доступна для тих, хто 

вимушено залишив свої домівки й живе в Хмельницькому. 

Для переселенців, які переїхали до обласного центру, на початку 

повномасштабного вторгнення відкрили соціальний магазин. Його відвідувачі 

можуть підібрати тут не лише одяг і взуття, а й, до прикладу, засоби гігієни. 



“Вони приходять, дають довідку переселенця, ми їх реєструємо і люди 

обирають речі для себе. В магазині є дитяче харчування, памперси, іграшки, 

для маленьких й старших дітей. Дівчаткам окремо, хлопчикам окремо. Також 

є полички для немовлят”, — розповіла “Суспільному” волонтерка Ольга. 

З 11 лютого цього року безкоштовно взяти речі в соціальному магазині 

можуть і жителі Хмельницької тергромади з малим доходом, пенсіонери, і всі, 

хто потребує такої допомоги. На вході вони також мають зареєструватися. 

 

*** 
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18000.com.ua 

https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkashhina-stala-drugoyu-

domivkoyu-dlya-ponad-102-tisyach-pereselenciv/ 

У Черкаській області залишились проживати 102 тисячі вимушено 

переміщених осіб.  

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

За його словами, лише з початку цього року з Донеччини на 

евакуаційних потягах в нашу область прибули 350 людей. 

 На Звенигородщині, де був із робочою поїздкою начальник військової 

адміністрації, проживають переселенці з Херсонської та Донецької області. 

“Поспілкувались. Люди із Херсонщини та Донеччини – їхні історії 

неможливо слухати спокійно. У когось “прилетіло” прямо в будинок, хтось 

втратив усіх рідних, у когось від рідного села вже майже нічого не лишилось”, 

– написав Табурець. Під час поїздки на Звенигородщину Табурець оглянув 

кілька місць компактного проживання переселенців. Також він додав, що в 

області працюють над збільшенням прихистків, щоб мати змогу розмістити ще 

щонайменше 5 тисяч переселенців. 

*** 
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Донбас 24 

https://donbas24.news/news/de-u-rivnomu-vpo-otrimati-gumanitarnu-

dopomogu-adresi 

Де у Рівному ВПО отримати гуманітарну допомогу: адреси 

У місті підтримку переселенцям надають декілька гуманітарних центрів 

Рівне прийняло близько 20 тисяч переселенців, які виїхали з 

небезпечних регіонів України. У місті діють декілька благодійних організацій, 

також допомогу надають державні установи, передає Донбас24. 

Переселенці можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, одяг 

тощо. Пропонуємо скористатися переліком організацій, де можуть допомогти, 

якщо ви через війну перемістилися у Рівне. 

Центр «Я — Маріуполь» 



«ЯМаріуполь.Рівне». Тут допомагають людям, які пережили жахіття в 

окупованому Маріуполі — видаються гігієнічні та продуктові набори, а також 

пропонуються послуги психолога, лікаря та юриста. 

У Рівному центр «ЯМаріуполь» працює за адресою: вул. Міцкевича, 5, 

звертатися можна з 8:00 до 18:00 щодня, окрім неділі. 

Міська організація Червоного Хреста 

Тут можуть знайти підтримку як переселенці, так і сім'ї загиблих, 

безвісти зникли та військовополонених. Потребучим видають продукти та 

гігієнічні набори. 

Організація працює за адресою: вулиця Г. Сковороди, 23. 

Додаткову інформацію також можна дізнатися через офіційну сторінку 

у Facebook.Фонд «Рокада» 

БФ «Рокада» допомагає переселенцям юридичними послугами, підкаже 

про місця прихистку тощо. Для ВПО працює також телефон психологічної 

підтримки — 0 800 331 916 (з 8:00 до 20:00, понеділок-п'ятниця). 

Більш детально про отримання допомоги можна дізнатись за 

посиланням та за телефоном: (067) 447 38 40. 

ГО «Рівне разом» 

З початку повномасштбаного вторгнення організація надає підтримку 

воїнам ЗСУ, переселенцям та людям, що у скрутному становищі, а також 

відправляють гуманітарну допомогу у міста та села, що поблизу лінії фронту. 

Також допомагають особам з інвалідністю. 

Бажаючі можуть звернутися у ГО за адресою: вулиця Соборна, 13. 

Детальна інформація за телефоном: (068) 729 55 56 та посиланням. 

Місія «Обітниця миру» 

Це міжнародна місія від релігійної організації, яка діє у місті з 2000 року 

— тут надають переселенцям продуктові набори — їх видають через міські 

гуманітарні центри. Також діють чоловічі, жіночі та дитячі спортивні клуби 

для ВПО зі сходу України. 

Деталі можна дізнатися за адресою: вулиця Вербицького, 25 та за 

посиланням. 

Також за допомогою переселенці можуть звернутися у кол-центр з 

питань соціального захисту — (067) 110 05 23 (понеділок — четвер з 8:00 -

17:00, п’ятниця 8:00 -16:00). 

Нагадаємо, що в Україні запрацював проєкт «Серце Азовсталі», який 

спрямований на допомогу захисникам Маріуполя. 

Ще більше новин та найактуальніша інформація про Донецьку та 

Луганську області в нашому телеграм-каналі Донбас24. 

 

*** 
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Эксперт 

https://expert.in.ua/novosti/za-rubezhom/17022023-ukra%D1%97nczi-u-

polshhi-yaki-trudnoshhi-chekayut-na-bizhencziv/ 



Українці у Польщі: які труднощі чекають на біженців 

Плата за проживання у центрах для біженців у Польщі: чи будуть 

українці платити.За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, 

станом на 8 лютого у місцях колективного розміщення перебувають майже 

82,5 тис. біженців. Активісти та місцева влада кажуть, що навіть половина з 

них не компенсуватимуть витрати на проживання та харчування, бо звільнені 

від цього обов’язку. Про це інформує Екосперт із посиланням на Ukrayina.pl. 

З 1 березня біженці з України покриватимуть половину витрат на 

проживання та харчування – максимально 40 злотих на день. Це стосується 

осіб, які живуть у центрах колективного розміщення і вже перебувають у 

Польщі щонайменше 120 днів. 

Часто такими центрами стали приватні готелі та інші притулки, якими 

керують неурядові організації та гміни, пише Rzeczpospolita. Вони не знають, 

як працюватиме механізм оплати. До того ж у центрах колективного 

проживання мешкає чимало вразливих груп громадян, наприклад, особи з 

інвалідністю та батьки немовлят. Крім того, в особливих випадках воєвода 

може додати до цього списку людей, які перебувають у «складній життєвій 

ситуації». 

У Союзі польських метрополій звертають увагу на відсутність у 

документах необхідних процедур щодо оплати проживання. Також у 

положеннях немає інформації про те, чи можна виселити тих, хто 

відмовляється платити. У липні в Сілезькому воєводстві послугами 

колективних центрів проживання скористалося 45 тисяч українців. Зараз — 9 

тисяч. 

«Серед цих людей величезна ротація – одні приїжджають, інші 

в`їжджають. Зараз у Сілезькому воєводстві маємо 9 тисяч громадян України, 

які користуються такими місцями», – пояснює Аліна Кухаревська, речниця 

сілезького воєводи. 

Вона додає, що більшість мешканців центрів колективного проживання 

не платитимуть за них, бо належать до категорій, яких звільнили від цього 

обов’язку. У Кракові є лише одне місце колективного розміщення. Там 

проживає 340 осіб. За даними міської ради, лише 15% з них за законом мають 

компенсувати витрати на проживання та харчування. 

У центрах, якими керує Фонд Лєни Гроховської, проживає 1300 

українців. «З нового року всі витрати покриваємо самі та завдяки спонсорам. 

Ми не отримуємо фінансування від муніципалітету, бо він стверджує, що не 

отримував коштів від воєводи, — розповідає Анета Жоховська, директор 

Фонду Лєни Гроховської.- Сьогодні нам важко передбачити майбутнє. Але 

близько 30% підопічних не мають шансів на професійну та життєву активацію 

в Польщі. Це люди з обмеженими можливостями, які перебувають у складній 

життєвій ситуації».  

 

*** 

 

17.02.2023 



NNews.com.ua 

https://nnews.com.ua/ukrayinski-bizhentsi-mozhut-u-sproshhenomu-

poryadku-zareyestruvaty-svoyi-avtomobili-u-krayini-yes.html 

Українські біженці можуть у спрощеному порядку зареєструвати 

свої автомобілі у країні ЄС 

 Якщо транспортний засіб знаходиться в Естонії більше року або 

власник транспортного засобу отримав дозвіл на проживання в Естонії, 

внесення транспортного засобу в Естонський дорожній регістр потрібно 

розпочати протягом п’яти робочих днів, повідомляє місцева влада, пише 

uamedia.eu . 

Перереєстрація вигідна 

У транспортному регістрі мають бути зареєстровані транспортні засоби, 

що використовуються для руху дорогами Естонії. 

“Перереєстрація в Естонії має низку переваг, наприклад, можна 

застрахувати транспортний засіб, зареєстрований в Естонії, у місцевого 

страховика, що для власника транспортного засобу коштує набагато 

дешевше”, – сказав керівник служби транспортних засобів та реєстрації 

Транспортного департаменту Карл Йоозеп Пійрфельдт. 

Законопроект, доопрацьований наприкінці минулого року у 

Міністерстві економіки та комунікацій, дозволяє спростити реєстрацію 

автомобілів українських військових біженців в Естонії. Деякі автомобілі з 

України не виробляються для ринку Європейського Союзу, тому вони не 

мають схвалення європейського типу, і автомобілі можуть не відповідати всім 

вимогам в Естонії. Транспортний департамент може дозволити 

індивідуальний транспортний засіб транспортним засобам України, навіть 

якщо на транспортний засіб не подано всі необхідні документи. 

“Громадяни України, які отримали тимчасовий або додатковий захист, 

не зобов’язані представляти типові випробування автомобілів, що не мають 

схвалення європейського типу”, – пояснив Пійрфельдт. 

При цьому зберігається зобов’язання щодо сплати державного мита у 

розмірі 205 євро за затвердження типу індивідуального транспортного засобу 

та 192 євро за реєстрацію та реєстраційний знак. 

Однак передумовою для дозволу є те, що Транспортний департамент 

встановив безпеку транспортного засобу у дорожньому русі внаслідок 

перевірки та що транспортний засіб належить людині. 

Якщо транспортний засіб не належить водієві, для реєстрації потрібна 

згода власника транспортного засобу. 

Митна декларація також має бути подана для реєстрації. 

Для отримання митної знижки митна декларація має бути заповнена 

протягом 12 місяців з моменту отримання тимчасового чи додаткового 

захисту. Якщо митна декларація заповнюється пізніше, необхідно сплатити 

мито і податку з обороту. 

Транспортні засоби, зареєстровані в Донецьку та інших територіях, 

контрольованих Росією, Департамент транспорту не реєструються. 



Транспортні засоби, які не використовуються на дорогах Естонії, не 

потребують реєстрації в дорожньому регістрі. 

 

*** 

 

17.02.2023 

Букви 

https://bukovyna.online/2023/02/17/organ%d1%96zac%d1%96ia-

humanity-and-inclusion-na-bykovin%d1%96-nadavatime-f%d1%96nansovy-

p%d1%96dtrimky-dlia-vpo/ 

Щомісячні виплати можуть мати ВПО без відповідного статусу, 

але котрі не отримують фінансову допомогу від інших гуманітарних 

організацій. 

Організація «Humanity and Inclusion» на Буковині надаватиме фінансову 

підтримку для ВПО 

Вразливі сім’ї внутрішньо переміщених осіб, котрі проживають у 

Чернівецькій області, можуть отримати фінансову підтримку. Для цього не 

обов’язково мати статус ВПО, повідомляє пресслужба Чернівецької ОВА.  

Йдеться про щомісячну виплату в розмірі 2220 грн на особу впродовж 

трьох місяців. Міжнародна організація «Humanity and Inclusion» надаватиме 

фінансову підтримку вразливим сім’ям ВПО, котрі не отримують виплати від 

іншої гуманітарної організації. 

Аби мати таку допомогу, повнолітній представник сім’ї повинен подати 

оригінали документів усіх членів родини, на яких оформлятимуть допомогу: 

паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження та довідка ВПО, 

якщо є. 

Реєстрація заявок для отримання допомоги триватиме з 16 до 22 лютого. 

Документи приймають із 10:00 до 16:00 на першому поверсі Департаменту 

соціального захисту населення Чернівецької ОВА, що за адресою: Чернівці, 

вул. Головна, 245. 

 
 
 

Міжнародні та вітчизняні недержавні 

организації 
 

 

14.02.2023 

Ґвара медіа 

https://gwaramedia.com/chervonij-hrest-chastuvav-kasheyu-vnutrishno-

peremishhenih-osib-u-harkovi-foto/ 

Червоний хрест частував кашею внутрішньо переміщених осіб у 

Харкові 



Товариство Червоного Хреста України у Харківській області та 

канадська благодійна організація H.U.G.S провели акцію «З любов’ю та 

турботою для внутрішньо переміщених осіб». У різних районах Харкова 

пригостили понад 500 переселенців. Біля гуртожитків, де вони проживають на 

них чекала щойно приготована на польовій кухні каша з м’ясом. «Хлопці з 

напряму евакуації придумали ідею привітати з днем святого Валентина людей, 

яких вони евакуювали з деокупованих територій. Пригостити їх кашею та 

пловом, показавши, що про них не забувають і що про них так само 

піклуються. Це спільна акція Товариства Червоного Хреста України у 

Харківській області та канадської благодійної організації H.U.G.S.», — 

коментує керівниця напряму піару та комунікації організації Червоного 

Хреста України у Харківській області Наталія Латош. Товариство Червоного 

Хреста України у Харківській області та канадська благодійна організація 

H.U.G.S провели акцію «З любов’ю та турботою для внутрішньо переміщених 

осіб» / Олександр Магула, Ґвара Медіа овариство Червоного Хреста України 

у Харківській області та канадська благодійна організація H.U.G.S провели 

акцію «З любов’ю та турботою для внутрішньо переміщених осіб» / Олександр 

Магула, Ґвара Медіа Товариство Червоного Хреста України у Харківській 

області та канадська благодійна організація H.U.G.S провели акцію «З 

любов’ю та турботою для внутрішньо переміщених осіб» / Олександр Магула, 

Ґвара Медіа 

 

*** 

 

15.02.2023  

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

https://minre.gov.ua/news/ukrayinci-v-polshchi-mozhut-otrymaty-

vauchery-vid-polskogo-chervonogo-hresta 

Українці в Польщі можуть отримати ваучери від Польського 

Червоного 

Хреста 

Це благодійна програма для українських біженців, які прибули до цієї 

країни після 24 лютого 2022 року. 

Отримати ваучери на суму 500 злотих можуть такі категорії наших 

співвітчизників 

- особи, які мають свідоцтво про непрацездатність: 

-жінки, старші 60 або чоловіки старші 65 років: 

- вагітні жінки (за наявності відповідної довідки); 

- особи, які виховують дитину віком до 12 місяців: 

- особи, які самі доглядають трьох або більше дітей 

Отримати ваучер можна у найближчому відділенні Червоного Хреста за 

умови, якщо претенденти раніше не отримували тут фінансову допомогу або 

допомогу від ООН чи інших неурядових організацій 

Сертифікат можна витратити на харчі, засоби гігієни та побутові речі. 

 



*** 

 

15.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/15_lyutogo_likari_norvezkogo_chervon

ogo_hresta_priymayut_u_hmelnickomu 

15 лютого лікарі Норвезького Червоного Хреста приймають у 

Хмельницькому 

У складі мобільної медико-психологічної бригади працюватимуть 

сімейний лікар, гінеколог, психолог. 

Вони надають послуги з вимірювання рівня цукру у крові (натще), 

артеріального тиску, сатурації крові та видача ліків безкоштовно. 

Мобільні медико-психологічні бригади – проєкт, який у Хмельницькій 

області спільно реалізують Норвезький Червоний Хрест та Хмельницька 

обласна організація Товариства Червоного Хреста України. 

У рамках проєкту надається медична допомога внутрішньо 

переміщеним особам у населених пунктах регіону. 

Зокрема, огляд лікарів, діагностика, направлення до фахівців. За потреби 

працівники мобільних бригад надають необхідні медикаменти. Також 

надаються консультації психолога. 

Всі послуги мобільні бригади надають за місцем розміщення внутрішньо 

переміщених осіб безплатно, без попереднього запису.Телефон: 097 957 43 73. 

Адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122 а. 

 

*** 

 

15.02.2023 

Post.factum 

https://postfactum.info/ua/world/oon-potribni-velichezni-sumi-na-

dopomogu-ukrains-kim-bizhencyam-15804.html 

 ООН потрібні величезні суми на допомогу українським біженцям 

Агентства Організації об'єднаних націй намагаються знайти 5,6 мільярда 

доларів з метою допомогти українцям, яким у зв'язку з війною, розв'язаною 

Росією, довелося тікати за кордон. Про це йдеться у матеріалі Associated Press. 

Зокрема, наголошується, що в цій сумі 3,9 мільярда доларів передбачено 

для діяльності Управління з координації гуманітарних питань, а ще 1,7 

мільярда доларів буде направлено Агентству у справах біженців УВКБ ООН. 

Це дозволить надавати допомогу приблизно 4,2 мільйона українців, які втекли 

до десяти країн Центральної та Східної Європи. 

За словами верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Ґранді, 

минулого року рівень фінансування перебував на порівняно хорошому рівні, 

що дозволило покрити приблизно 70% усіх потреб. 

До того ж Ґранді також розповів, що запит про надання 5,6 мільярда 

доларів США вважається одним із найбільших, призначених для допомоги 

конкретно одній країні. Причому в такому випадку немає на увазі Росія, чия 



влада каже, що прийняла 2,8 мільйона українських біженців, хоча насправді 

велику кількість з них було депортовано. 

Вам також може бути цікаво, що у Зеленського відреагували на заяву 

Шойгу про відведення військ на Херсонщині. 

 

*** 

 

15.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/doderzhannya-prav-vpo-v-

ofisi-ombudsmana-vidbulasya-zustrich-z-predstavnikami-nimeckoyi-

neuryadovoyi-organizaciyi-diakonie-katastrophenhilf 

Додержання прав ВПО: в Офісі Омбудсмана відбулася зустріч з 

представниками німецької неурядової організації Diakonie Katastrophenhilf 

Представник Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок 

збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна провела зустріч з 

координатором програми німецької неурядової організації Diakonie 

Katastrophenhilf Маріо Гьобом. 

Ольга Алтуніна розповіла про ситуацію з внутрішнім переміщенням в 

Україні та поінформувала про результати моніторингових візитів місць 

компактного проживання ВПО, здійснених у 2022 році. 

Вона акцентувала увагу на основних потребах, з якими стикаються ВПО 

у місцях компактного поселення. 

Своєю чергою, Маріо Гьоб поінформував про подальші плани 

відповідної організації, зокрема, щодо відкриття офісу в Україні. Також він 

повідомив, що задоволення першочергових потреб осіб, які постраждали від 

збройної агресії проти України, зокрема, реконструкція пошкодженого житла 

є одним із пріоритетних напрямів діяльності Diakonie Katastrophenhilf. 

За результатами зустрічі сторони дійшли згоди укласти Меморандум 

про співпрацю. В його межах проводитиметься спільна робота, спрямована на 

посилення захисту прав і свобод ВПО та поновлення прав відповідної категорії 

населення на належні житлові умови, шляхом покриття їхніх потреб, 

виявлених за результатами моніторингових візитів, здійснених 

представниками Офісу Омбудсмана. 

 

*** 

 

16.02.2023 

Чернівецька обласна ваійськова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/mizhnarodna-orhanizatsiia-humanity-and-

inclusion-hi-nadavatyme-finansovu-pidtrymku-vrazlyvym-simiam-vpo-iak-

otrymaty 

Міжнародна організація Humanity and Inclusion (HI) надаватиме 

фінансову підтримку вразливим сім'ям ВПО: як отримати 

https://bukoda.gov.ua/news/mizhnarodna-orhanizatsiia-humanity-and-inclusion-hi-nadavatyme-finansovu-pidtrymku-vrazlyvym-simiam-vpo-iak-otrymaty
https://bukoda.gov.ua/news/mizhnarodna-orhanizatsiia-humanity-and-inclusion-hi-nadavatyme-finansovu-pidtrymku-vrazlyvym-simiam-vpo-iak-otrymaty
https://bukoda.gov.ua/news/mizhnarodna-orhanizatsiia-humanity-and-inclusion-hi-nadavatyme-finansovu-pidtrymku-vrazlyvym-simiam-vpo-iak-otrymaty


Міжнародна організація Humanity and Inclusion (HI) надаватиме 

фінансову підтримку вразливим сім'ям ВПО. Йдеться про щомісячну виплату 

у розмірі 2220 грн на особу протягом трьох місяців. 

Її можуть отримати вимушені переселенці, які проживають у 

Чернівецькій області (в тому числі ВПО без статусу). 

Для реєстрації потрібно: 

не отримувати наразі грошову допомогу від іншої гуманітарної 

організації (буде проводитися перевірка); 

один представник із сім’ї (повнолітній) повинен мати з собою оригінали 

документів всіх членів сім'ї, на яких оформлятимуть допомогу (паспорт, 

ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, довідка ВПО (за наявності). 

Реєстрація заявок для отримання допомоги триватиме 5 робочих днів – 

з 16 по 22 лютого. Документи приймають з 10:00 до 16:00 на першому поверсі 

Департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА (Чернівці, 

вул. Головна, 245). 

 


