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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

20.02.2023  

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України 

https://minre.gov.ua/news/pracevlashtuvannya-ye-naykrashchym-

instrumentom-integraciyi-vpo-u-pryymayuchi-gromady 

Працевлаштування є найкращим інструментом інтеграції ВПО у 

приймаючі громади 

Таке переконання висловила Віцепрем'єр-міністр України Ірина 

Верещук під час перебування на Рівненщині. Вона поділилася власними 

спостереженнями: на прикладі цієї області добре видно, що ВПО, які мають 

роботу, намагаються виїхати з місць компактного проживання й облаштувати 

життя у громадах. Працевлаштування приносить їм не лише матеріальне, а й 

емоційне задоволення. «За останній рік всі ВПО Рівненщини, які знайшли тут 

роботу; як правило, переселились із гуртожитків до індивідуального 

орендованого житла. Решта з якихось причин не дуже охоче шукають роботу. 

Тому я підтримую прагнення ОВА сприяти якнайшвидшому 

працевлаштуванню переселенці.Люди не повинні залишатися ізольованими у 

своїх гуртожитках. Вони мають сприймати громади, як свої, і не бути в них 

гостями. Щоб діти ходили до школи, відвідували гуртки, спортивні секції 

тощо. Ті, хто сповідують такі принципи, вже давно соціалізувалися на новому 

місці й отримують задоволення від такого життя», - резюмувала Віцепрем 

'єрка. 

 

*** 

 

20.02.2023  

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України 

https://minre.gov.ua/news/yak-vpo-znayty-bezkoshtovnyy-pryhystok-u-

zahidnyh-regionah-garyachi-liniyi 
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Як ВПО знайти безкоштовний прихисток у західних регіонах: 

гарячі лінії 

Триває потік внутрішньо переміщених осіб у більш безпечні регіони. 

Консультації щодо безкоштовного поселення в західних регіонах 

надаються на гарячих лініях в областях. 

« Закарпатська область: (096) 284-33-68. 

» Львівська область: в межах Львівської області телефонуйте за 

коротким 

номером 112, якщо на території інших областей: (032) 259-60-31 

Ма М і н Реї нте грації « Чернівецька область: 0 800 335 047. 

« Волинська область: (066) 657-09-15, (033) 277-82-11 

« Тернопільська область: 0 800 335 975. 

« Івано-Франківська область: (099) 470-92-41 

є Рівненська область: (098) 505-83-25, (097) 008-81-91 

 

*** 

 

20.01.2023 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з 

питань праці 

https://smu.dsp.gov.ua/ 

Східне міжрегіональне управління інформує вимушено переміщених 

осіб про можливість отримання психосоціальної підтримки 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань 

праці повідомляє, що всі громадяни,  в першу чергу вимушено переселені 

особи внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні, мають право 

на отримання психосоціальної підтримки. 

Психологічний стан та психічне здоров’я є вкрай важливим особливо під 

час війни, бо більшість переживає виснаження, спустошення, втому, відчуває 

тривогу й паніку. Психологи сформулювали корисні поради, як опанувати 

себе в критичних умовах, як допомогти близьким та підтримувати здоровий 

психічний стан в критичних умовах. 

Посттравматичний стресовий розлад — це порушення психічного стану, 

що може розвинутися після травматичної події. 

Симптоми посттравматичного стресового розладу: 

постійні та неконтрольовані думки про травматичні події, сни про них; 

відчуття постійної небезпеки; 

надмірна збудженість; 

уникнення згадок про травму; 
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панічні атаки: відчуття страху, поверхневе дихання, нудота, прискорене 

серцебиття, біль у грудях; 

зловживання алкоголем, сигаретами чи наркотиками; 

негаразди в буденному житті; 

проблеми в стосунках, віддалення від партнера; 

суїцідальні думки. 

неспроможність висловлювати й проявляти емоції: плакати, радіти, 

співчувати 

У разі появи симптомів посттравматичного стресового розладу: 

-зверніться до сімейного лікаря, психіатра або фахівця з психічного 

здоров’я. 

Подбайте про першочергові потреби: фізичну безпеку, наявність харчів, 

питної води тощо. Відновіть режим сну. Дайте знати про свої потреби 

державним структурам та гуманітарним організаціям, щоб вони могли вчасно 

забезпечити вас необхідним; 

-уникайте вживання алкоголю та інших шкідливих речовин. Це не 

допоможе забути жахіття, проте є ризик, що розвинеться залежність; 

-звʼяжіться з близькими, друзями, родичами, дайте їм знати, що ви живі, 

обговоріть із ними свій досвід, поділіться переживаннями та почуттями. Якщо 

ви боїтеся, що ваші розповіді можуть їх травмувати, запитайте в них, чи вони 

готові почути все, що відбувалося; 

-контактуйте з іншими людьми, які пережили подібний досвід, 

наприклад, із сусідами. Діліться з ними цими порадами; 

-будьте готові до змін у психічному стані: після кількох днів полегшення 

може настати стан спустошення, виснаження, перевтоми. Це цілком природна 

реакція на надмірний стрес, у якому ви були весь цей час.  Організму треба 

дати можливість відновитися; 

-зупиняйте почуття провини. Ви можете відчувати злість та ненависть, 

огиду тощо. Усі негативні емоції, спрямовані на ворога й окупанта, є 

природними і мають право на існування. Те, що з нами зробили, заслуговує на 

ненависть і злість. Утім, якщо ви маєте почуття провини, варто його зупиняти. 

У тому, що з вами сталося, винен ворог. Саме на нього й треба спрямовувати 

почуття. 

Більше про психосоціальну підтримку на роботі на інформаційному 

порталі Держпраці –  https://www.pratsia.in.ua/ilo/psykhosotsialna-pidtrymka-na-

roboti.html   

 

*** 

https://www.pratsia.in.ua/ilo/psykhosotsialna-pidtrymka-na-roboti.html
https://www.pratsia.in.ua/ilo/psykhosotsialna-pidtrymka-na-roboti.html
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21.02.2023 

Східне міжрегіональне управління Дежравної служби України з 

питань праці 

https://smu.dsp.gov.ua/news/mobinh/ 

Мобінг 

Східне міжрегіональне управління Дежравної служби України з питань 

праці багаторазово отримувало звернення з приводу цькування на робочому 

місці, у тому числі внутрішньо переміщених осіб. 

Наразі на законодавчому рівні закріплено поняття мобінгу  (цькування) 

та визначено, що мобінг (цькування) – систематичні (повторювані) тривалі 

умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи 

працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та 

гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, 

зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у 

формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням 

засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, 

ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його 

недооцінювати свою професійну придатність. 

Статтею 158 Кодексу законів про працю України зобов’язано 

роботодавця вживати заходи для забезпечення безпеки і захисту фізичного та 

психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та 

напруги на робочому місці, проводити інформаційні, навчальні та 

організаційні заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню). 

Також, статтею 44 КЗпП України гарантується виплата вихідної 

допомоги у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 

тримісячного середнього заробітку, при припиненні трудового договору 

внаслідок вчинення мобінгу (цькування) стосовно працівника або невжиття 

заходів щодо його припинення. 

У разі ушкодження здоров’я працівника, причиною якого став мобінг 

(цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало 

законної сили, заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат 

на лікування. 

Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться 

у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок 

дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим 

рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, 
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втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль 

для організації свого життя. 

Крім того, статтею 173-5  Кодексу України про адміністративні 

правопорушення за вчинення мобінгу (цькування) працівника передбачена 

адміністративна відповідальність, яка тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин і 

накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, які використовують 

найману працю, посадових осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до 

сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною першою Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, вчинене групою осіб або особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж 

порушення, тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на 

строк від тридцяти до п’ятдесяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб 

– підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб – від 

двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

Більше відповідей на найактуальніші питання застосування трудового 

законодавства, зокрема і у воєнний час, можна  на порталі pratsia.in.ua. 

 

*** 

 

22.02.2023 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/maizhe-400-tysiach-vpo-v-ukraini-maly-

dostup-do-posluh-vaktsynatsii-zavdiaky-vooz  

Майже 400 тисяч ВПО в Україні мали доступ до послуг вакцинації 

завдяки ВООЗ 

За підтримки бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в 

України в 2022 році регіональні центри контролю та профілактики хвороб 

(ЦКПХ) МОЗ в західних та центральних регіонах активно проводили 

вакцинацію серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Мобільні бригади 

медичних працівників та фахівці ЦКПХ відвідали понад 1 300 місць 

компактного розміщення ВПО та охопили послугами майже 400 тисяч людей. 

«ВООЗ надав технічну та інформаційну підтримку для захисту ВПО та 

запобігання спалахів інфекційних хвороб. Вакцинації робили фахівці 
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мобільних бригад безпосередньо під час візитів до центрів розміщення ВПО, 

люди також отримали консультації та плани надолуження графіку щеплень як 

для дітей, так і для дорослих. Таким чином ми генерували попит на 

вакцинацію – люди йшли в ЦПМСД та звертались до сімейних лікарів за 

послугами з імунізації. ВООЗ в Україні і надалі підтримуватиме МОЗ у 

забезпеченні населення захистом від інфекційних хвороб», — зауважив доктор 

Ярно Хабіхт, голова ВООЗ в Україні. 

Попри численні ракетні обстріли та значні пошкодження 

інфраструктури, які призвели до нестабільного електропостачання, тривало 

здійснення національної програми імунізації із забезпечення вакцинації 

найбільш уразливих верств населення протягом грудня 2022 року. Завдяки 

прямій технічній та операційній підтримці ВООЗ спеціалісти сфери 

громадського здоров’я та вакцинальні бригади з 8 регіонів відвідали 102 

центри розміщення ВПО, надавши інформацію про захист від інфекційних 

хвороб та проконсультувавши понад 50 964 осіб, зробивши безпосередньо на 

виїздах — лише в грудні — 3 624 щеплення, з яких понад 2 000 — проти 

COVID-19. За іншими вакцинами люди звертались в ЦПМСД, аби завершити 

повний курс вакцинації. 

«Питання вакцинації залишається пріоритетним для України. Попри 

агресивні дії росії, кампанія з щеплення не зупинялась жодного дня. 

Міністерство продовжує працювати над тим, аби забезпечити всіх ефективним 

захистом від інфекційних захворювань», — сказав заступник Міністра 

охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. 

Для цього ВООЗ надав технічну підтримку — провів тренінги для 

медичних фахівців, забезпечив витратні матеріали, надав комунікаційний та 

організаційний супровід. Аби стимулювати населення вакцинуватись, були 

розроблені та поширені понад 3 млн інформаційних матеріалів для 22 регіонів 

України із чітким алгоритмом «як отримати щеплення». Це допомогло 

стимулювати попит на вакцинацію в 2022 році. 

ВООЗ підтримує програму імунізації в України у партнерстві з 

Європейським Союзом та USAID. Вакцинація ВПО буде продовжена й в 2023 

році та розширена задля більшого охоплення всього населення послугами з 

імунізації. 

 

*** 

 

22.02.2022 

Урядовий портал 
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https://www.kmu.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-pratsevlashtuvannia-vpo-

bude-sered-priorytetiv-vlady-u-2023-rotsi 

Ірина Верещук: Працевлаштування ВПО буде серед пріоритетів 

влади у 2023 році 

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірина Верещук повідомила під час прямого 

включення на єдиному телемарафоні новин, що працевлаштування ВПО буде 

серед пріоритетів влади у 2023 році. 

Вона пояснила, що у більшості областей, які прийняли внутрішньо 

переміщених осіб, чітко прослідковується однакова тенденція. Переселенці, 

які вже мають роботу, намагаються переїжджати з місць компактного 

проживання до індивідуального орендованого житла, краще інтегруються в 

місцеві громади.   

«На Рівненщині, яку ми з командою нещодавно відвідували, я почула 

дуже правильну, як на мене, приказку: «Зайняті руки ніколи не опустяться». 

Це говорять люди, які щиро прагнуть інтегруватися. Вони розуміють, що їхнє 

життя ніхто краще за них не влаштує. Тому шукають роботу й досягають 

поставлених цілей», – сказала Ірина Верещук.  

За її словами, без щирого бажання самих людей цього не станеться. А 

якщо є бажання, то й влада завжди готова допомогти. Віце-прем'єр-міністр 

порадила переселенцям сміливіше використовувати можливості урядового 

проекту єРобота, звертатися до центрів зайнятості та не боятися 

перекваліфікації.  

«До прикладу, на Рівненщині тисячі людей працездатного віку. Лише 

невелика їх частка працевлаштувалися через центри зайнятості. Про що це 

свідчить? Напевне про наявність спроможностей і недостатність комунікації. 

Переселенцям потрібно пропонувати не лише варіанти роботи, а й можливість 

пройти перекваліфікацію», – резюмувала Ірина Верещук.  

 

*** 

 

24.02.2023  

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України 

https://minre.gov.ua/news/parlament-pidtrymav-zakonoproyekt-shchodo-

sproshchennya-reyestraciyi-miscya-prozhyvannya-ditey 

Парламент підтримав законопроєкт щодо спрощення реєстрації 

місця проживання дітей-переселенців 
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Сьогодні парламент підтримав урядову законодавчу ініціативу, 

спрямовану назахист прав дітей ВПО. За основу в першому читанні прийнято 

законопроєкт (реєстр. М" 8092), який врегульовує питання реєстрації місця 

проживання неповнолітніх ВПО.Законодавча ініціатива від Уряду розроблена 

за результатами низки міжвідомчих нарад під головуванням Віцепрем'єр-

міністра Ірини Верещук, назких регулярно обговорюються нагальні проблеми 

внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, діти внутрішніх переселенців при 

отриманні паспорта не мають зареєстрованого місця проживання, а тому 

отримання довідки ВПО та державної допомоги для них є великою 

проблемою. Як наслідок, це не лише недоотримання виплат, а й неможливість 

скористатися пільгою при вступі до закладів професійної або вищої освіти 

тощо.З метою вирішення гострого питання проєкт пропонує на період 

тимчасої окупації вважати зареєстрованим місцем проживання неповнолітніх 

осіб зареєстроване місце проживання їхніх батьків або інших законних 

предеників чи одного з них, з ким проживає підліток .Це значно спростить 

доступ дітей ВПО до гарантованих державою соціних, адміністративних та 

інших послуг. 

 
 

Місцеве самоврядування 
 

20.02.2023  

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/55540 

На Львівщину евакуаційними потягами прибули ще понад сотня 

переселенців 

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький поінформував про 

головне за добу, що минула. 

Як зазначив очільник області упродовж минулої доби загроз ракетних 

ударів в області не було. 

Евакуаційними потягами на Львівщину прибули ще 113 вимушених 

переселенців. 

До Перемишля з нашої області чотирма потягами вирушили 1545 осіб. 

«Пункти Незламності» у Стрийському районі отримали 10 сучасних 

твердопаливних конвекційних печей, 11 тепловентиляторів, 235 теплих ковдр, 

121 освітлювальну лампу, 5 термопотів для заварювання кави та чаю, 225 

наборів антисептиків. Таку допомогу надали UNHCR Ukraine - Aгентство 
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Департамент економічної політики Львів  

У Києві відбувся чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. 

Роман Ростикус, Уляна Рачинська та Аліна Лістунова зі Львівщини стали 

чемпіонами. Загалом легкоатлети зі Львівської області вибороли 16 медалей 

на чемпіонаті. Докладніше: https:  

У ліцеї села Угерсько Стрийського району провели благодійний 

ярмарок, щоб підтримати Збройні Сили України. Участь у заході взяли учні, 

їхні батьки, працівники ліцею та місцеві жителі. Завітали на ярмарок воїни, 

зокрема територіальної оборони, а також оперний співак і Народний артист 

України Олег Лихач. Під час події вдалось зібрати 60 тисяч гривень. Усі кошти 

передали волонтерам БФ «Ангели ЗСУ». 

 

*** 

 

20.02.2023 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/likari-poruch-na-rivnenshchyni-dlia-vpo-

rozpovidatymut-pro-medposluhy 

Лікарі поруч: на Рівненщині для ВПО розповідатимуть про 

медпослуги 

Для переселенців, які проживають на Рівненщині, підсилять 

роз’яснювальну роботу про медпослуги. Таке доручення під час робочої 

наради дав керівникам лікарень перший заступник голови Рівненської ОДА 

Сергій Подолін зауваживши, що виїзди мобільних груп в місця компактного 

проживання необхідно збільшити. 

«До внутрішньо переміщених осіб будуть виїжджати лікарі від первинки 

до третинки. Маємо їх не лише консультувати та інформувати, а й 

пересвідчитися в якості наданої меддопомоги», - сказав Сергій Подолін. 

Нагадаємо, що вчора на Рівненщині із робочою поїздкою перебувала 

Віцепрем’єрка України Ірина Верещук з командою Мінреінтеграції. Вони 

разом із начальником Рівненської ОВА Віталієм Ковалем відвідали місця 

тимчасового проживання ВПО. Зясувалося, що не всі переселенці мають 

декларації з лікарем. Тому окремі медичні послуги для них є платними. Отже, 

без декларації можна отримати лише невідкладну допомогу. 

 

*** 

 

21.02.2023 
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Луганська обласна державна адміністрація 

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

hut_otrimati_psihologichnu_dopomogu 

У Дніпрі ВПО з Луганської області можуть отримати психологічну 

допомогу 

 Її надають психологи Служби турботи про психічне здоров’я 

Благодійної організації «Благодійний Фонд «Право на Захист». 

Ці послуги безкоштовно, а зустрічі конфіденційні. 

Послугою можуть скористатися: 

- особи, що постраждали від війни, збройної агресії та бойових дій; 

- особи, що вимушені були покинути домівки; 

- особи, що проживають горе за втратою близьких, дому, відчуття 

безпеки, гідності, сенсу життя; 

- особи, що є родичами чи близькими військових та волонтерів; 

- особи, які мають симптоми, що ускладнюють щоденне життя 

(підвищена тривожність, нічні кошмари, раптові спогади, плач, вибухова 

злість, втома чи апатія); 

- родини та батьки, що виховують дітей під час війни. 

Види послуг, які надають психологи: 

- очні та онлайн консультації; 

- групові зустрічі для зняття стресу, напруги і жахіть війни; 

- освітні семінари для опікунів, волонтерів, працівників професій, які 

допомагають іншим людям; 

- систематична робота щодо психологічного супроводу. 

Запис до психолога за Google формою: 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScn9I.../viewform... 

Служба турботи про психічне здоров’я благодійного фонду «Право на 

Захист» має тelegram-канал «Психолог на зв’язку» (посилання 

https://t.me/psyintouch). 

 

*** 

 

21.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

_u_zahidnih_regionah_garyachi_liniyi_0 

 Як ВПО знайти безкоштовний прихисток у західних регіонах: 

"гарячі лінії" 

Триває потік внутрішньо переміщених осіб у більш безпечні регіони. 

https://t.me/psyintouch
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Консультації щодо безкоштовного поселення в західних регіонах 

надаються на "гарячих лініях" в областях. 

Закарпатська область: (096) 284-33-68. 

Львівська область: в межах Львівської області телефонуйте за коротким 

номером 112, якщо на території інших областей: (032) 259-60-31. 

Чернівецька область: 0 800 335 047. 

Волинська область: (066) 657-09-15, (033) 277-82-11. 

Тернопільська область: 0 800 335 975. 

Івано-Франківська область: (099) 470-92-41. 

Рівненська область: (098) 505-83-25, (097) 008-81-91. 

 

*** 

 

21.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

o_pershiy_cifroviy_hab_u_dnipri 

Для переселенців Луганщини відкрито перший Цифровий хаб у Дніпрі 

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай взяв 

участь у відкритті зони самообслуговування для отримання адміністративних 

послуг та цифрової грамотності у Сєвєродонецькому гумхабі у Дніпрі. 

«Ці п’ять сучасних робочих місць дають змогу вимушеним 

переселенцям закрити потребу у доступі до інтернету та вирішенню нагальних 

питань у режимі онлайн. Вдячний програмі EGAP за підтримку громад 

Луганщини та сподіваюсь на подальшу співпрацю у питаннях підвищення 

цифрової грамотності населення», – наголосив у вітальному слові очільник 

Луганщини. 

За словами представників EGAP, Цифровий хаб – це місце, куди може 

завітати мешканець Луганщини та отримати вільний та безкоштовний доступ 

до інтернету, консультації щодо окремих можливостей та послуг ДІЇ, а також 

попрацювати з даними. Згодом планується проведення безкоштовних 

навчальних тренінгів з основ цифрової грамотності. 

Протягом двох місяців, разом було проведено багато спільної роботи для 

реалізації проєкту, втім результат того вартий. В інших гуманітарних хабах 

громад Луганщини планується створювати подібні зоні самообслуговування 

для впровадження нових інтерактивних сервісів. 

Пілотний проект реалізований у рамках міжнародної співпраці 

Луганської облдержадміністрації, Сєвєродонецької МВА з Програмою 

Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), 
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що фінансується Швейцарією і виконується Фондом Східна Європа у 

співпраці з Мінцифрою. Координував реалізацію проекту Департамент 

економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності ОДА. 

Департамент економ. розвитку та зовнішньоеконом. діяльності ЛОДА 

#ЦифровийХаб 

Програма EGAP 

 

*** 

 

21.02.2023 

Київська обласна  військова  адміністрація 

https://koda.gov.ua/dopomoga-dlya-vpo-na-kyyivshhyni-pid-chas-

regionalnogo-forumu-obgovoryly-potreby-ta-pidtrymku-pereselencziv/ 

ДОПОМОГА ДЛЯ ВПО НА КИЇВЩИНІ: ПІД ЧАС 

РЕГІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ ОБГОВОРИЛИ ПОТРЕБИ ТА ПІДТРИМКУ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

У Києві пройшов Регіональний форум «Інтеграція переселенців на 

Київщині: проблеми, рішення та роль Ради ВПО». Мета заходу – почути від 

внутрішніх переселенців про їхні потреби та виробити спільне бачення, як 

підтримати й адаптувати переселенців.  

Участь у форумі взяли директор Департаменту соціального захисту 

населення Київської ОВА Ігор Мещан, представники органів місцевих влад, 

регіонального бізнесу, створеного внутрішньо переміщеними особами, рад 

ВПО та ініціативних груп, благодійних фондів, громадських організацій і 

волонтерських ініціатив. 

Під час заходу учасники обговорили, як посилити співпрацю влади та 

громади в цьому напрямі та поділитися позитивним досвідом проєктів для 

допомоги вимушеним переселенцям. 

У ході свого виступу директор Департаменту соціального захисту 

населення КОВА поінформував присутніх про актуальну ситуацію з 

інтеграцією вимушених переселенців, яких на Київщині нараховується понад 

300 тисяч, у життя громад регіону. Розповів про варіанти розміщення 

внутрішньо переміщени осіб в області.  

Так, Ігор Мещан зазначив, що у пристоличному регіоні розгорнуто 14 

модульних містечок. Загальна кількість місць для поселення в модульних 

містечках наразі складає понад 7500. Крім того, триває будівництво ще 6 

містечок, а також встановлюються модульні будинки на території приватних 

земельних ділянок біля зруйнованих будинків у деяких населених пунктах. 
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Серед іншого, за період дії воєнного стану умовами Урядової соціальної 

програми  «Прихисток» в домогосподарствах було розміщено 78,7 тисяч 

внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума компенсації людям, які 

прихистили в себе ВПО, склала 35,8 млн. грн. 

Крім розміщення, внутрішні переселенці отримують усі необхідні 

виплати, передбачені Урядом, допомогу з працевлаштуванням, а діти мають 

змогу навчатися в закладах освіти Київської області. Так, наразі 7036 дітей із 

числа внутрішньо переміщених осіб отримують освітні послуги в школах і 

2249 дітей відвідують заклади дошкільної освіти регіону. 

Захід пройшов у межах програми «Єднання заради дії», що реалізується 

IREX в Україні разом з Благодійною організацією «Благодійний фонд 

«Стабілізейшен Суппорт Сервісез» та за підтримки Державного департаменту 

США. 

 

*** 

 

22.02.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/55820 

БФ «Нові горизонти для дітей України» планує відкрити на 

Львівщині Центр для тимчасово переміщених дітей 

 Передбачається, що Центр створять як хаб для тимчасового проживання 

евакуйованих зі всієї України дітей, які зараз перебувають за кордоном. 

З метою налагодження співпраці до Львівської ОВА звернулися 

представники благодійної організації «Благодійний фонд «Нові горизонти для 

дітей України»» з пропозицією реалізувати пілотний проєкт щодо створення 

на території Львівщини безпечного та сприятливого середовища для дітей, а 

саме – Центру для дітей, тимчасово переміщених внаслідок російсько-

української війни.  

Сьогодні, 22 лютого, співкерівниця благодійного фонду «Нові 

горизонти для дітей України», директорка «НАГДД у США» Шеррі Макклюрг 

зустрілася зі заступником начальника Львівської ОВА Іваном Собком для 

обговорення можливості реалізації такого проєкту. 

Як наголосив Іван Собко, керівництво Львівської ОВА підтримує 

створення Центру. У січні Львівська ОВА скерувала до Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України листа з проханням 

розробити та імплементувати нормативно-правову базу для реалізації проєкту 

благодійного фонду. 
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«Зараз обговорюється створення Центру як окремої інституції, яка 

працюватиме під час війни й ще один рік після закінчення війни. 

Найважливішим на цьому етапі є прийняття урядом рішення про старт 

реалізації проєкту на Львівщині, оскільки мова йде про створення установи 

національного рівня. 

Часто дітям, яких евакуювали під час війни, нікуди повертатися в 

Україну. Тому такий Центр чи хаб, де вони зможуть знайти комфортний та 

безпечний прихисток, є необхідним. Сподіваємось, що уряд і профільні 

міністерства підтримають ініціативу благодійного фонду. Наступне 

обговорення з Міністерством реінтеграції плануємо наступного тижня», – 

зазначив Іван Собко. 

Згідно з концепцією створення Центру, у благодійному фонді «НГДД в 

Україні» передбачають, що діти, які повертаються з-за кордону зараз та 

повертатимуться після перемоги України у війні з росією, потребуватимуть 

тимчасового прихистку з використанням відповідних психологічних та 

терапевтичних програм для адаптації в нових для них умовах.Фінансування 

проєкту забезпечуватиме благодійний фонд «НГДД в Україні». 

«Для нас велика честь допомагати Україні, ми щиро піклуємося про вас. 

Ми не можемо допомогти вам у війні, але ми можемо допомогти у роботі з 

дітьми і ми тут для того, щоб допомагати дітям», – додала Шеррі 

Макклюрг.Також під час сьогоднішньої зустрічі Іван Собко вручив Шеррі 

Макклюрг подяку від очільника Львівщини за сприяння в організації спільно 

з Львівською ОВА та партнерами акції для дітей «Літо без тривог» влітку 

минулого року. 

«Велика перемога складається з маленьких вчинків і маленьких перемог. 

Ви і  

ваша команда – це вже внесок у велику перемогу. Ми дякуємо вам за 

вашу турботу про дітей з територій України, де росіяни знищили все. У вас 

велике серце. І ми дякуємо за ту велику роботу, яку ви вже зробили. Маємо 

надію, що ви будете з нами до остаточної перемоги і разом ми реалізуємо ще 

не один проєкт», – наголосив заступник начальника Львівської ОВА. 

У зустрічі також взяли участь начальник Служби у справах дітей 

Львівської ОВА Володимир Лис та начальниця управління туризму і курортів 

Львівської ОВА Наталя Табака. 

 

*** 

 

22.02.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 
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https://dn.gov.ua/news/gumanitarnij-shtab-bahmutskogo-rajonu-u-

spivpraci-z-mizhnarodnimi-partnerami-pidtrimuye-zemlyakiv-pereselenciv-yaki-

v-pershu-chergu-potrebuyut-dopomogi 

Гуманітарний штаб Бахмутського району у співпраці з 

міжнародними партнерами підтримує земляків-переселенців, які в першу 

чергу потребують допомоги 

 Завдяки співпраці філії Гуманітарного штабу Бахмутського району у м. 

Дніпро з представниками Міжнародного Комітету Порятунку (The 

International Rescue Committee / IRC) мешканці Бахмутського району, яка з 

дитиною евакуювалася із зони бойових дій та тимчасово проживає у Дніпрі, 

надано допомогу: санітарно-гігієнічний набір, пелюшки. Крім того, хлопчик 

отримав повербанк.  

Жінка самотужки виховує дитину з інвалідністю, і ці речі першої 

необхідності потрібні їм у повсякденному житті.  

Гуманітарний штаб Бахмутського району у співробітництві з 

міжнародними партнерами і всеукраїнськими благодійними організаціями 

продовжує роботу із забезпечення речами першої необхідності переселенців із 

Бахмутського району, які належать до вразливих верств населення та в першу 

чергу потребують допомоги. 

За матеріалами департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Уповноважений Веоховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/gromadyanami-ukrayini-mozhut-

otrimati-dokumenti-u-stambuli-prazi-ta-bratislavi 

 Громадяни України можуть отримати документи у Стамбулі, 

Празі та Братиславі 

Державна міграційна служба України продовжує реалізовувати 

експериментальний проєкт, спрямований на створення сприятливих умов для 

отримання документів громадянами України, які виїхали за кордон у зв’язку 

зі збройною агресією Російської Федерації. 

Так, перші відокремлені підрозділи ДП «Документ» було відкрито торік 

у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. 

У лютому 2023 року такі підрозділи запрацювали і у Стамбулі, Празі та 

Братиславі. 

Тут українці можуть отримати такі послуги, як: 
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-оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість 

втраченого або викраденого); 

-обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням 

строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання); 

-обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі 

непридатності); 

-одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки. 

Крім того, вже з наступного тижня у вказаних містах стане доступною 

послуга обміну посвідчення водія. 

Інформація про час, місце роботи та відкриття нових підрозділів як в 

Україні, так і за кордоном розміщується на сайті ДП «Документ». 

 

*** 

 

24.02.2023 

Уповноважений Веоховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/pracivnikami-sekretariatu-

upovnovazhenogo-zdijsnyuyetsya-monitoring-umov-prozhivannya-vpo-u-lvivskij-

oblasti 

Працівниками Секретаріату Уповноваженого здійснюється 

моніторинг умов проживання ВПО у Львівській області 

Працівниками Департаменту моніторингу прав громадян, які 

постраждали внаслідок збройної агресії проти України, Секретаріату 

Уповноваженого розпочато моніторинг умов проживання ВПО у Львівській 

області. 

22.02.2023 моніторингова група відвідала місця компактного 

проживання (МКП) в Золочівському та Пустомитівському районах Львівської 

області, зокрема облаштованих в: 

- гуртожитку Золочівського професійного ліцею, де розміщено 33 ВПО, 

з них 5 дітей та 3 особи з інвалідністю;- гуртожитку Золочівського коледжу, в 

якому проживає 13 осіб, у тому числі 2 дітей; 

- приміщенні школи в с. Скнилів, де мешкає 7 ВПО, з них 3 особи з  

інвалідністю. 

- дитячому садочку в с. Миколаїв, в якому проживають 29 ВПО, у тому 

числі 4 особи з інвалідністю, серед яких 2 особи переміщаються на візках. 

У ході візитів встановлено, що всі МКП облаштовані в старих будівлях, 

які потребують капітального ремонту. Адміністрація закладів, а також органи 

місцевого самоврядування намагаються створити належні умови (проведено 
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косметичні ремонти, утеплено вікна, забезпечено обігрівачами), проте, на 

стінах наявна пліснява, а приміщення є вологими. 

У МКП, розміщеному в с. Скнилів, опалення лише пічне. Це значно 

обтяжує життя осіб з інвалідністю та пенсіонерів, які фізично неспроможні 

самостійно рубати дрова для печі. 

Зокрема, варто зауважити, що в усіх із відвіданих МКП проживають 

особи з інвалідністю, у тому числі й маломобільні, проте у жодному з 

приміщень немає архітектурної доступності та пристосувань для 

маломобільних громадян (людей на візках по сходах допомагають зносити 

самі ВПО). Крім того, деякі особи з інвалідністю потребують соціального 

супроводу та забезпечення догляду. 

У межах моніторингу проведено анонімні опитування мешканців МКП, 

під час яких надано роз’яснення й практичні рекомендації громадянам, в 

частині реалізації їхніх прав. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-miscya-kompaktnogo-

poselennya-vpo-religijnoyi-misiyi-karitas-spes-rimsko-katolickoyi-cerkvi-na-

vinnichchini 

Моніторинг місця компактного поселення ВПО Релігійної Місії 

«Карітас-Спес» Римсько-Католицької Церкви на Вінниччині 

У межах проведення моніторингових візитів щодо додержання прав 

внутрішньо переміщених осіб на гідні умови проживання, працівник 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ігор 

Олійник здійснив візит до місць компактного поселення внутрішньо 

переміщених осіб Релігійної Місії «Карітас-Спес» Римсько-Католицької 

Церкви (далі-Церква, МКП) на Вінниччині. 

Під час моніторингового візиту в Церкві перебувало 78 ВПО, з яких 27 - 

дітей, 8 - чоловіків та 43 – жінки. За словами керівництва, більшість 

внутрішньо переміщених осіб прибули з міст Маріуполя, Волновахи, Попасне 

та міста Харків. 

Моніторингом встановлено, що ВПО розміщують на 2 та 4 поверхах, для 

осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення в приміщенні наявний 

ліфт, у кімнатах розміщено від 2 до 3 осіб. Загальна наповненість Церкви 

становить 90 осіб, від початку повномасштабного вторгнення РФ МКП 
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розмістило близько 400 осіб. Вартість проживання в МКП становить 1800 грн. 

з однієї сім’ї взимку та 1500 грн в літній період. 

Харчування ВПО, які мешкають у МКП, здійснюється тими, хто 

проживає, самостійно. Кухні та окремі кімнати обладнані холодильниками та 

газовими плитами, кухонне приладдя є в достатній кількості. Раз на місяць 

адміністрація надає мешканцям базові продуктові набори, в які входять: 

крупи, борошно, олія, цукор, сіль тощо. 

Під час моніторингового візиту встановлено, що в МКП створені 

відповідні умови для тривалого проживання ВПО, окрім того наявне 

автономне опалення, бойлери, які забезпечують гарячою водою, є місця для 

приготування їжі. 

Дітям забезпечено доступ до освітніх послуг в умовах дистанційного 

навчання, оскільки в МКП є вільний доступ до Інтернет-мережі через wi-fi. 

Окрім цього, облаштована дитяча кімната, для дітей та дорослих в 

підвальному приміщенні розташована спортивна зала у вільному доступі для 

занять фізичною культурою. 

На території МКП цілодобово функціонує «Пункт теплоти та надії», в 

якому будь-хто має можливість зігрітися, зарядити свої ґаджети. Також на 

території працює «соціальна пральня». Нею можуть скористатися ВПО, які 

проживають у Вінниці в гуртожитках, дитячих садочках, школах та інших 

закладах, де не створено умов для прання. 

Під час моніторингу встановлено, що при МКП діє «Вікно життя» -

місце, де жінки можуть анонімно залишити своє немовля. Спеціально 

облаштована ніша у стіні, яка звуковим сигналом інформує про наявність 

дитини. Навколо нього немає камер спостереження, а у кімнаті, в якій воно 

розташоване, люди з’являться лише через кілька хвилин після того, як туди 

покладуть немовля. У вікні постійно підтримується комфортна для дитини 

температура. 

За результатами моніторингового візиту будуть направлені відповідні 

акти реагування. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

vitniy_hab 

В Іспанії запрацював український освітній хаб 



20 
 

Вісімнадцятий український освітній хаб розпочав діяльність у місті 

Валенсія. 

В Іспанії нині мешкають понад 250 тис. українців, багато з них діти. 

Українські освітні хаби від початку військової агресії рф працюють в 

Україні і в країнах ЄС: Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Болгарії, 

Швейцарії, Німеччині, Великій Британії, а тепер в Іспанії. 

Це надасть можливість українським дітям, які наразі перебувають в 

інших країнах, надолужити навчання, продовжити здобувати освіту за 

українською державною програмою та набувати навичок для успішного 

життя, перш за все «м’яких» (soft skills) та підприємницьких навичок, а мамам 

– опанувати актуальні IT-професії та ті, що потрібні на ринку праці, а також 

сприяти їм у працевлаштуванні задля можливості фінансово забезпечувати 

себе та своїх дітей. 

Координатором українського освітнього хабу в Іспанії стала Люсія 

(Людмила) Задорожна, яка є президентом міжнародної неурядової організації 

«DAMARK ONGD Humanitaria». 

Українців у освітньому хабі в Іспанії чекає багато корисних та цікавих 

можливостей: 

- на постійній основі щосуботи проводяться різноманітні заходи з 

дітьми; 

- курси вивчення іспанської мови для дітей та дорослих; 

- консультації іспанських юристів та адвокатів; 

- психологічна підтримка дітей та жінок; 

- послуги перукаря для дітей; 

- плетіння сіток та виготовлення окопних свічок для військових; 

- уроки хореографії, ліпки з глини, малювання, шахів для дітей, 

рукоділля для жінок; 

- видавання гуманітарної допомоги; 

- кулінарні майстер-класи; 

- показ фільмів; 

- проведення традиційних українських та іспанських свят; 

- розпис одягу в українську символіку; 

- проведення екскурсій. 

Незабаром планується запуск навчальних класів з програмування, 

вивчення української мови та математики, фотовиставки приуроченої до 

річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну, а також доставлення 

української літератури для наповнення іспанських бібліотек Валенсійського 

округу та проведення серії симфонічних концертів на підтримку України у 

великих містах. 
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Ці заходи об’єднають близько 600 українських сімей, які нині є 

вимушено переміщеними особами та проживають в Іспанії. 

Усі заходи - безкоштовні. 

Координатор українського освітнього хабу в Іспанії – Люсія Задорожна, 

lusia.office@ngo-damark.org, CIF G01940303, Reg. 3439, ngo-damark.org. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

u_dopomogu_pereselenci_z_luganshchini_mozhut 

Медичну, юридичну та психологічну допомогу переселенці з 

Луганщини можуть отримати у хабі на Житомирщині 

У лютому розпочав роботу гуманітарний штаб для ВПО з Луганщини в 

м. Звягель. 

Там наші переселенці можуть отримати гуманітарну, медичну, 

юридичну та психологічну допомогу від відповідних спеціалістів. 

Графік роботи: 

- понеділок - четвер: з 9:00 до 17:00, 

- п'ятниця: з 9:00 до 15:00. 

Гуманітарна допомога видається з 10:00 до 14:00 виключно після 

отримання телефонного дзвінка або повідомлення з запрошенням за 

результатами реєстрації. 

Телефон "гарячої лінії" з гуманітарних питань 0800 33 24 75 

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

Медичну допомогу можна отримати щовівторка з 10:00 до 14:00. 

Попередній запис за телефоном: +38 098 818 52 02. 

Психологічна допомога надається щосереди з 10:00 до 14:00. 

Попередній запис за телефоном: +38 098 818 52 02. 

Юридична допомога - щочетверга з 10:00 до 14:00. 

Попередній запис за телефоном: +38 098 818 52 02. 

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

прийому звернень громадян – ВПО Лисичанської територіальної громади (з 

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

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

 

*** 
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24.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

Більше 300 ВПО з Луганщини у Києві упродовж місяця отримали 

безкоштовні медичні послуги 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/bilshe_300_vpo_z_luganshchini_u_kiiev

i_uprodovzh_misyacya_otrimali_bezkoshtovni 

 На базі гуртожитку Європейського університету лікарі працювали із 23 

січня по 17 лютого. 

Вони надавали безкоштовні медичні послуги ВПО з Луганщини за 

адресою: вулиця Миколи Ушакова, 8-А. 

Так, консультацію лікаря-гінеколога отримали 170 жінок, терапевта – 

140 внутрішньо переміщених осіб. 

Медичний огляд ініційовано Лисичанською міською військовою 

адміністрацією за підтримки Благодійної організації «100 відсотків 

життя». 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

23.02.2023  

ВСВІТІ 

https://vsviti.com.ua/news/147405 

Стало відомо, скільки переселенців уже повернулися в рідні міста 

В Україні навесні 2022 року налічувалося 8 мільйонів переселенців, 

третина з них вже повернулися до своїх домівок. 

Про це повідомляє ВСВІТІ з посиланням на «Радіо Свобода». 

За словами заступника голови представництва Міжнародної організації 

з міграції в Україні Стівена Роджерса, більшість переселенців хочуть 

повернутися додому, майже 3 млн – вже повернулися до своїх домівок. 

«55% переселенців – це жінки. Ми знаємо, що в кожній четвертій сім’ї 

ВПО є люди з інвалідністю. І майже кожна п’ята сім’я має дитину віком 1-5 

років», – йдеться у повідомленні. 

Майже третина від усіх переселенців – це люди з регіонів, які наразі 

окуповані рф. 

Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців, кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/bilshe_300_vpo_z_luganshchini_u_kiievi_uprodovzh_misyacya_otrimali_bezkoshtovni
http://loga.gov.ua/oda/press/news/bilshe_300_vpo_z_luganshchini_u_kiievi_uprodovzh_misyacya_otrimali_bezkoshtovni
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захисту в Європі, станом на початок лютого 2023 року склала майже 5 млн 

осіб. 

Як повідомлялось, ООН відновила виплати біженцям. 

 

*** 

 

20.02.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/robota-i-groshi-skilki-pereselentsiv-

povernulisya-1676911097.html 

 Робота і гроші. Скільки переселенців повернулися в рідні міста 

В Україні минулої весни налічувалося 8 мільйонів переселенців, третина 

людей вже повернулися до своїх домівок. Часто українців не зупиняє навіть 

наближеність населеного пункту до лінії фронту. 

Як живуть зараз переселенці в Україні та які найбільші потреби у людей, 

TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода". 

Як виглядає "портрет" людей, які вимушено покинули свої домівки в 

Україні 

Зараз в Україні – понад 5,3 млн внутрішніх переселенців. У травні 2022 

року таких людей налічувалося 8 мільйонів.Більшість переселенців хочуть 

повернутися додому, майже 3 млн – вже повернулися до своїх домівок, 

розповів заступник голови представництва Міжнародної організації з міграції 

в Україні Стівен Роджерс. Разом із біженцями це 5,5 мільйона українців. 

"55% переселенців – це жінки. Ми знаємо, що в кожній четвертій сім’ї 

ВПО є люди з інвалідністю. І майже кожна п’ята сім’я має дитину віком 1-5 

років. З самого початку і зараз головною потребою залишається фінансова 

допомога. Адже ви перемістилися в інший регіон і вам потрібно тут знайти 

роботу", – пояснив він. 

Між тим, станом на жовтень 2022 року, роботу мали тільки 34% ВПО. 

Для чверті з них єдиним джерелом доходу є допомога від держави. 

28-30% від усіх переселенців – люди з областей, які окуповані Росією. 

 

*** 

 

20.02.2023 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3672701-gumanitarni-potrebi-

pereselenciv-lubinec-zustrivsa-z-predstavnikom-uvkb-oon.html 



24 
 

Гуманітарні потреби переселенців: Лубінець зустрівся з 

представником УВКБ ООН 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро 

Лубінець обговорив із представником Управління Верховного комісара ООН 

у справах біженців Кароліною Ліндхольм Біллінг співробітництво щодо 

забезпечення гуманітарних потреб внутрішньо переміщених осіб. 

Як передає Укрінформ, про це Лубінець написав у Телеграмі. 

“Сьогодні мав зустріч із представницею Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців Кароліною Ліндхольм Біллінг. Подякував 

Представництву УВКБ ООН в Україні для допомоги українським біженцям і 

внутрішньо переміщеним особам”, - написав він. Лубінець презентував 

делегації спеціальну доповідь щодо додержання прав осіб, які постраждали 

внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. 

За його словами, в доповіді висвітлена ситуація з правами ВПО. А також 

людей, які живуть на тимчасово захоплених ворогом територіях та громадян, 

які знайшли прихисток за кордоном. Також він повідомив про гуманітарну 

ситуацію в Україні. Окрім того, під час зустрічі сторони обговорили 

співпрацю. Зокрема, щодо підтримки проєктів, направлених на проведення 

просвітницьких заходів для ВПО. А також започаткування співробітництва 

щодо забезпечення гуманітарних потреб, виявлених за результатами 

проведених Офісом омбудсмена моніторингових візитів місць компактного 

поселення ВПО. 

Також учасники зустрічі обговорили обмін інформацією щодо фактів 

порушення прав громадян України, у тому числі примусово переміщених до 

російської федерації. 

Лубінець переконаний, що співпраця допоможе розв’язати ряд 

гуманітарних проблем та допомогти українцям, які цього потребують. 

Як повідомляв Укрінформ, у грудні Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців запустило інтегроване платіжне рішення на основі 

блокчейну мережі Stellar, щоб швидко, оперативно та прозоро охоплювати 

допомогою людей, які найбільше її потребують. 

 

*** 

 

 20.02.2023 

Радіо Свобода 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-pereselenci-dnipropetrovska-

kharkivska-oblast/32279592.html 
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МОМ: найбільше українських переселенців – на Дніпропетровщині, 

Харківщині та в Києві 

Відповідно до звіту Міжнародної організації з міграції (МОМ), 

найбільше внутрішніх переселенців проживає у Дніпропетровській і 

Харківській областях, а також – у Києві. Про це Радіо Свобода розповів в 

інтерв’ю заступник голови українського представництва організації Стівен 

Роджерс. 

«Для людей переважно краще залишитися десь поблизу, аніж проїхати 

через усю країну. Особливо це стосується тих переселенців, які переїжджали 

не 24 лютого, а пізніше, коли ситуація дещо стабілізувалася. Спочатку люди 

вважали, що краще їхати якомога далі. Тому частка ВПО спочатку була 

більшою на заході Україні, але з часом це змінилося», – зазначив Роджерс. 

Відповідно до звіту МОМ, опублікованого у січні 2023 року, у 

Дніпропетровській та Харківській областях проживає 15 і 14 відсотків 

українських ВПО. Ще дев’ять відсотків українських переселенців живе у 

Києві, і вісім – на Київщині. Сім відсотків зараз проживають в Одеській 

області. 

За його словами, більшість українських переселенців хочуть 

повернутися додому. Залишатися та інтегруватися у місцеві громади наразі 

планують лише 589 тисяч ВПО. 

«Головні причини для них – це безпека і відсутність доступу до послуг 

у їхньому рідному регіоні. Звісно, серед них є переселенці з територій, які 

зараз окуповані Росією (загалом людей з цих регіонів 28-30% від усіх 

переселенців)», – розповів представник організації. 

 

*** 

 

20.02.2023 

Evacuation.City 

https://evacuation.city/articles/253837/bezkoshtovnij-potyag-z-polschi-do-

nimechchini-dlya-ukrainciv-umovi-posadki 

Українцям продовжили безкоштовний проїзд потягом до Німеччини 

ще на місяць (оновлено) 

 Переселенці з України можуть скористатись спецпотягом Перемишль-

Ганновер для евакуації, безплатний проїзд у ньому продовжили до 31 березня. 

Про це йдеться на сторінці маршруту у телеграмі.  

Як доїхати з Польщі до Німеччини 

Купувати квитки на спецпотяг не потрібно. Достатньо бути на 

залізничному пероні під час його відправлення з Перемишля – о 22:30. Потяг 
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курсує через день, по непарних числах. Шлях до кінцевої зупинки в Ганновері 

займає близько 17,5 годин. 

При посадці на евакуаційний потяг діє система пріоритетів:  

спочатку люди з браслетами від Польського Червоного Хреста;  

далі сім’ї з дітьми; 

люди літнього віку та люди з інвалідністю;  

потім всі інші пасажири. 

Якщо для всіх людей, які хочуть евакуюватись, місць не вистачає, 

потрібно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть 

поселитися в пункті прийому переселенців з України в Перемишлі та видадуть 

браслет, який гарантуватиме місце у наступному потязі. 

 

*** 

 

20.02.2023 

Радіо Свобода 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-pereselentci-robota-

status/32279533.html 

Майже 70% внутрішніх переселенців не мають стабільної роботи – 

Міжнародна організація з міграції 

 З-поміж українських внутрішніх переселенців стабільну роботу мають 

34%, кожен п’ятий – влаштувався на менш кваліфіковану роботу або з нижчим 

розміром зарплати. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів заступник 

голови українського представництва Міжнародної організації з міграції Стівен 

Роджерс. 

За словами Роджерса, фінансова підтримка «була і є» основною 

потребою для українських ВПО. 

«Ви перемістилися в інший регіон і вам потрібно тут знайти роботу. 

Звісно, є ті, хто працює віддалено, але це дуже малий відсоток людей – 

переважно в ІТ чи схожих галузях. Але для більшості робота і гроші – основна 

потреба», – зазначив він. 

Саме безробіття і сум за домівкою є однією з причин для повернення 

додому. Як свідчать дані Міжнародної організації з міграції, ці фактори 

згадуються частіше українськими переселенцями, аніж безпека. 

«Безпека зазвичай не є першочерговою причиною. Найперше – люди 

сумують за домом, вони хочуть повернутися, вони хочуть бути зі своєю 

родиною, зі своїми друзями. Вони думають, що, можливо, вдома їм буде легше 

знайти роботу чи повернутись на попередню роботу. Та й повернутися – це 
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дешевше, правда? Нехай без роботи, але хоча б є де жити, за це не треба 

платити багато грошей», – розповів Радіо Свобода Стівен Роджерс. 

За даними Мінреінтеграції, наразі статус внутрішньо переміщеної особи 

в Україні мають понад 4,8 млн людей. 

 

*** 

 

20.02.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/tri-umovi-k-otrimati-viplati-vid-oon-6600-

1676829164.html 

Три умови. Як отримати виплати від ООН по 6600 гривень на людину 

Українці, які постраждали внаслідок воєнних дій, можуть отримати 

грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців. Міжнародна 

організація відновила реєстрацію на виплату 6600 гривень. 

Претендувати на фінансову допомогу українці можуть при дотриманні 

трьох умов, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеграм-

канал фонду "Право на захист". 

Принцип надання грошової допомоги 

УВКБ ООН проводить збір даних для надання допомоги, у тому числі 

грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, з метою допомогти 

їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, 

харчування та предмети особистої гігієни, говориться на сторінці організації. 

"Щоб допомога надавалася тим, хто її більше потребує, УВКБ ООН в 

Україні застосовуватиме критерії вразливості, спрямовані на тих, кому 

допомога необхідна для задоволення першочергових потреб", – зазначають у 

фонді. 

Із 9 січня реєстрацію на виплати відновили у 10 регіонах України. 

Грошова допомога від УВКБ ООН – це виплата в 2220 гривень на члена сім'ї 

упродовж 3 місяців. Тобто людина отримає 6600 гривень за три місяці, а 

родина із 3 осіб  

– 19800 грн. 

 

*** 

 

20.02.2023 

МЕТА 

https://meta.ua/uk/news/economics/67450-skilki-ukrayintsiv-pratsyuyut-u-

nimechchini-robotodavtsi-otsinili-poslugi-bizhentsiv/ 
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65 000 українців знайшли собі соціально застраховану роботу в 

Німеччині 

Скільки українців працюють у Німеччині: роботодавці оцінили послуги 

біженців 

Про українських біженців, які влаштовуються на роботу в Німеччині 

розсказав Даніель Терценбах , член правління Федерального агентства 

Німецького агентства зайнятості в Нюрнберзі. 

"Високий рівень мотивації, аж до перевантаження себе"... 

В Україні перевірятимуть стічні води: навіщо це потрібно 

З початку війни 65 000 українців знайшли собі соціально застраховану 

роботу в Німеччині. Ще близько 21 000 українців зараз працюють на міні-

роботах. 

Українські біженці помітно розвантажили німецький ринок праці, 

повідомляє Федеральне агентство зайнятості. 

Працездатність та мотивація українців допомагають створювати 

позитивний імідж України. І, так чи інакше, впливають на готовність й надалі 

підтримувати військовою допомогою. 

Раніше повідомлялося, як українцям, які втекли від війни за кордон, 

змінити прізвище, ім'я та по батькові... З'явилося роз'яснення Мін'юсту. 

 

*** 

 

21.02.2023 

Радіо Свобода 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-project-ty-iak-ukraina-

bizhentsi/32278394.html 

На Радіо Свобода стартує проєкт «Ти як?»: про українців, яких війна 

вигнала з дому 

«Мета нового проєкту – розповісти історії переселенців, що знайшли 

притулок як за кордоном, так і в Україні» 

Дивитись коментарі 

 Друк 

Новий проєкт Радіо Свобода «Ти як?» розповідатиме історії вимушених 

мігрантів і має на меті тісний зв’язок із аудиторією. 

«Мета нового проєкту – розповісти історії переселенців, що знайшли 

притулок як за кордоном, так і в Україні. Утім, передусім, це медійний 

майданчик для них. Проєкт висвітлюватиме проблеми, які озвучують самі 

переселенці. Водночас ми також хочемо показати історії успіху українців, які 
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взяли на себе сміливість почати життя з нуля», – наголошує керівниця проєкту 

Катерина Лихогляд. 

З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в 

Україну вимушеними мігрантами стали понад 13 мільйонів українців, про це 

свідчать підрахунки ООН (з них понад 5 мільйонів внутрішньо переміщені 

особи, близько 8 мільйонів – біженці). 

Катерина Лихогляд – журналістка, документалістка, стипендіатка премії 

імені Вацлава Гавела (спільна програма Радіо Свобода та МЗС Чеської 

Республіки) у 2022 році. До цього – авторка в командах журналістських 

розслідувань у «Слідстві.Інфо» та на Суспільному. Освіту здобувала в 

Інституті журналістики КНУ імені Шевченка. 

 

*** 

 

21.02.2023 

Вікна 

https://vikna.tv/istorii/rozpovidi/proekt-profesiyi-dityam-yak-v-odesi-

dopomagayut-dityam-pereselenczyam/ 

Спочатку ніщо не радувало. Як в Одесі проводять курси для дітей-

переселенців та допомагають їм опанувати себе 

Величезний гуманітарний штаб в одному з районів Одеси. Тут щодня 

сотні людей отримують допомогу. Переселенців годують, їм видають 

медикаменти, продуктові та гігієнічні набори, а також одяг, взуття, іграшки, 

посуд та все, що може стати у пригоді в побуті. Та матеріальна допомога — не 

все, чим готові тут допомогти людям. 

Волонтери почали надавати психологічну допомогу людям, що 

постраждали від війни. Вони організовують гуртки творчості, де люди 

спілкуються, готують, майструють. 

— У нас є так звані жіночі дні, де ми спілкуємося, готуємо, і це 

допомагає відволіктися. Чоловіки можуть допомагати у штабі фізично. Багато 

наших волонтерів саме переселенці. Але ми виокремили найвразливішу 

категорію ВПО — це діти. І саме підлітки. Тому вирішили створити для них 

проект Професії дітям, — розповідає керівниця проекту Наталя Терехова. 

Підлітків навчають чотирьох професій: майстер манікюру, перукар, кухар та 

столяр. 

Усього участь беруть півсотні дітей від 14 до 18 років. Серед них і Даша 

з Сєвєродонецька Луганської області. У свої 15 років вона вже знає, що таке 

втратити дім, друзів і все, що колись було в її серці. У квітні, рятуючись від 

обстрілів, родина дівчини залишила рідне місто. Так вона з батьками та 
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молодшою сестрою опинилася в Одесі. Каже, перші місяці їй було дуже 

складно психологічно. 

Мені спочатку було незвично. Одеса взагалі не сподобалась. Море, 

люди, саме місто — нічого не радувало. 

— Ще довго після Сєвєродонецька боялася повітряної тривоги, бо в нас 

були вибухи. Було дуже страшно, тому ми й поїхали. А тут тихо та спокійно. 

Згодом знайшла друзів. Почала більше гуляти, приділяти собі час, а не 

постійно вдома сидіти. Я сумую за друзями та родичами, але мені вже набагато 

краще, — розповідає Даша Дєводченко. Так дівчина опинилася на курсах 

перукаря у гуманітарному штабі. Ця професія — її давня мрія. Закінчити 9 клас 

та піти вчитися перукарському мистецтву Даші завадила велика війна. Тут в 

Одесі пішла до місцевої школи. Тепер вчиться у 10 класі й паралельно втілює 

свою мрію у реальність. 

— Мені завжди подобалося за собою доглядати. Я фарбую та стрижу 

своє волосся, а також мамине та молодшої сестри. До речі, вона також тут 

навчається, тільки на майстра манікюру. А мені подобається саме догляд за 

волоссям. Хочу у майбутньому цим заробляти, — каже Даша. Дати дітям 

базові знання, якими вони за будь-яких обставин зможуть заробити собі на 

життя, не основна мета, кажуть вчителі. Проект Професії дітям створено, щоб 

допомогти підліткам адаптуватися, познайомитися з однолітками та повірити 

у краще майбутнє. 

— Ми хочемо дати цим дітям якийсь стимул рухатися вперед. Прагнути 

чогось більшого та кращого, навчатися нового, повірити в краще майбутнє та 

найголовніше — у себе. Ці діти зневірилися в цьому житті. Те, що було для 

них важливе, більше немає. Тому для нас важливо допомогти їм знайти нові 

сенси. А ще, елементарно відволіктися, отримати позитивні емоції. Бо ми 

розуміємо, що більшість цих дітей пережили, — каже перукарка-стилістка 

Валерія Григоращенко. Курси з перукарської справи, кулінарії, столярства й 

техніки манікюру триватимуть близько півроку. Усі вони є абсолютно 

безкоштовними. 

Усе, що потрібно — згода батьків та надання відповідних документів, 

паспорта та довідки ВПО. Та до проекту Професії дітям готові долучити не 

лише дітей-переселенців, а й тих, що потрапили у тяжкі життєві обставини, 

або ж з багатодітних родин. 

Разом із дітьми-переселенцями навчаються нового і їхні однолітки-

волонтери. На думку ініціаторів проекту, це також сприяє швидшій адаптації. 

Серед волонтерів і 15-річна Оля з Одеси. До гуманітарного штабу вона разом 

із друзями прийшла у перші місяці повномасштабної війни. Допомагала 

роздавати їжу та реєструвати переселенців. Втім, з жодним не вдалося 
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потоваришувати через різницю у віці. Тут на курсах кулінарії сподівається 

знайти друзів. 

— Тут було багато моїх друзів, які приходили сюди допомагати. Тому і 

я прийшла. Нам разом було веселіше. Ми і спілкувалися, і людям допомагали 

— реєстрували переселенців, розносили їжу. Тепер ще хочу навчитися 

готувати її. І ми теж будемо роздавати ці страви з хлопцями і дівчатами, з 

якими обов’язково потоваришуємо, — каже волонтерка Оля Шевцова. Проект 

Професії дітям в Одесі реалізовують не вперше. У 2013 році подібні курси 

волонтери Благодійного фонду Добрий самарянин, організували для 

вихованців дитячих будинків. Тоді це спрацювало, розповідають організатори 

проекту. Життя більшості з тих дітей склалося якнайкраще. 

Нові курси адаптували під потреби підлітків ВПО. І хочуть домогтися 

подібного ефекту. Задля соціалізації дітей їх також залучатимуть і до 

волонтерства у гуманітарному штабі. Наприклад, усю їжу, що готуватимуть на 

кулінарних курсах, роздаватимуть нужденним. А перукарські навички діти 

зможуть застосувати на стареньких, що приходять до благодійного фонду за 

допомогою. 

— Ми бачимо гостру потребу у спілкуванні таких дітей з однолітками, в 

особистій реалізації. І розуміємо, що так вони зможуть допомагати не лише 

своїм сім’ям новими навичками, яких тут навчаться, а й людям, які опинилися 

за таких самих життєвих обставин. У нашому гуманітарному штабі всі наші 

кулінари пригощатимуть людей, які отримуватимуть тут допомогу, 

бульйончиком з локшиною. А перукарі зможуть підстригти бабусь та дідусів. 

Бо розуміємо, що дозволити зробити собі зачіски у салонах краси, вони не 

можуть. Так і будемо одне одному допомагати. Разом до перемоги! — каже 

керівниця проекту Професії дітям Наталя Терехова. 

Ініціатори проекту готові прийняти більше дітей, якщо будуть охочі, та 

організувати додаткові групи. Також невдовзі планують запуск курсу Мудрий 

тесля, де навчатимуть хлопців столярства, різьби по дереву та інших чоловічих 

умінь. 

 

*** 

 

21.02.2023 

Європейська правда 

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/02/21/7156620/ 

Рятівні біженці: що думають у державах ЄС про приплив робочої 

сили з України 
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Українці, які знайшли прихисток у державах ЄС після вторгнення Росії, 

не лише не стали "баластом" для цих держав – а навпаки, здатні допомогти їм 

заповнити значні прогалини на національних ринках праці. 

Тож тепер схоже, що проблемою для Євросоюзу стане можливе масове 

повернення українців додому після завершення бойових дій. Інша можлива 

проблема – зростаюча конкуренція за робочі руки між державами-членами ЄС, 

що викликає головний біль у роботодавців. 

Про це йдеться у журналістському дослідженні, які провели редакції 

мережі EURACTIV у кількох державах ЄС. "Європейська правда", як партнер 

EURACTIV в Україні, публікує український переклад цієї статті, яка для нашої 

держави дає привід для занепокоєння. Адже це підтверджує, що після 

перемоги Україна матиме серйозний виклик із поверненням додому 

працівників, за яких будуть боротися і європейські роботодавці, і, не 

виключено, деякі європейські держави. 

Зараз, за рік після початку повномасштабного вторгнення, близько 4,8 

мільйона осіб з України користуються механізмом тимчасового захисту, який 

надає їм доступ до ринків праці країн ЄС. 

Крім того, 1,5 мільйона громадян України мали дозвіл на перебування в 

ЄС ще до початку великої війни. 

Українці здавна були доволі бажаною категорією трудових мігрантів, 

тож і після "воєнного" відкриття кордонів ті держави ЄС, які наразі стикаються 

з дефіцитом робочої сили – на кшталт Польщі, Словаччини та Чехії, – почали 

розглядати приплив людей з України як величезну можливість. 

"Приплив біженців з України після 24 лютого 2022 року, безумовно, був 

шансом заповнити кадрові прогалини для компаній, які намагаються знайти 

працівників з відповідними компетенціями", – каже Надія Куртієва, старший 

спеціаліст з працевлаштування бізнес-групи "Польська конфедерація 

Lewiatan". 

У Польщі більшість біженців, які шукали роботу, працевлаштувалися у 

сфері виробництва, громадського харчування, послуг, ІТ та зв'язку. 

Польські компанії цінують українських працівників – як новоприбулих, 

так і тих, хто приїхав до країни ще до війни. "Та є проблема у тому, що Польщі 

також доводиться конкурувати за українських працівників з іншими країнами 

ЄС, наприклад з Німеччиною", – каже Шимон Вітковський, експерт 

Департаменту права і законодавства Польського союзу підприємців і 

роботодавців (ZPP). 

Словаччина має схожі побоювання. За словами Катаріни Тешли, PR-

менеджера порталу з працевлаштування Kariéra.sk, українці допомогли 

словацькому ринку праці, заповнивши вакансії, в яких словаки не були 
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зацікавлені. Це було особливо відчутно в секторі HORECA, тобто індустрії 

громадського харчування та готелів. 

Річ у тім, що після пандемії підприємства HORECA стикалися з 

нестачею працівників, а українські робочі руки дозволили її закрити. 

Українці також знайшли роботу в логістиці, будівництві та виробництві. 

Однак цей прошарок працівників може бути легко втрачений. 

Більш кваліфіковані працівники, як правило, не залишаються в 

Словаччині, а лише проїжджають через країну в пошуках кар'єри в західних 

країнах ЄС, де вони можуть отримувати кращу зарплату і вищий рівень життя, 

пояснила Тешла. 

Так, словацькі компанії вже мають проблеми з від'їздом українських 

працівників. 

Згідно з чинними міграційними правилами, такої ситуації не повинно 

було статися. Українці можуть працювати тільки там, де вони подали заяву на 

отримання статусу тимчасового захисту, і не повинні виїжджати в іншу країну, 

але в реальності ситуація виглядає інакше. 

За словами Зузани Руміз з ManpowerGroup Slovakia, українці найчастіше 

виїжджають до Німеччини, яка також відчуває нестачу працівників на 

виробництві чи будівництві. 

Німеччина, безумовно, не єдина західноєвропейська країна, яка могла би 

привабити українських працівників, які спершу знайшли прихисток у 

східноєвропейських країнах. 

"Французькі підприємці вітатимуть кожного, хто готовий старанно 

працювати – незалежно від того, звідки він приїхав. Українські біженці є 

неймовірним активом для французьких компаній, і підприємці по всій країні 

готові навчати їх і допомагати їм влаштуватися на роботу", – сказав кілька 

місяців тому в інтерв'ю EURACTIV Франсуа Асселен, який очолює найбільшу 

профспілку малого та середнього бізнесу Франції. 

Окрім побоювань, що західні члени ЄС можуть переманити українську 

робочу силу з Польщі, Чехії чи Словаччини, роботодавці також стурбовані 

тим, що українці їдуть на схід – тобто додому. 

"Якби відбувся ще більш масовий відтік працівників з України на 

батьківщину, це, безумовно, не покращило б ситуацію на ринку праці, 

оскільки деякі з них вже добре адаптувалися і знайшли більш постійну 

роботу", – сказала EURACTIV.cz Дагмар Кужвартова, голова секції 

роботодавців Конфедерації промисловості Чеської Республіки. 

"Чеській економіці допомогло б довгострокове перебування українців, 

ми повинні забезпечити їм мовну підготовку і дати можливість вийти на ринок 
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праці відповідно до їхньої кваліфікації, щоб вони були задоволені в нашій 

країні", – сказала вона. 

"Необхідно враховувати ризик того, що з початком відбудови Україна 

зменшить або й повністю припинить економічну міграцію, бо їй будуть 

потрібні працівники для власних потреб", – попередив Томаш Зелений з 

Департаменту сприяння торгівлі Чеської торгової палати. "Крім того, у 

іноземних інвесторів також може виникнути спокуса використовувати для 

своїх проєктів у рамках відбудови України своїх працівників-українців, навіть 

якщо вони інтегровані в країнах ЄС", – додав він. 

Утім, ця проблема не є загальноєвропейською. Є також країни, не 

стурбовані потенційною втратою української робочої сили.Наприклад, 

біженці з України не є тією відповіддю на дефіцит робочої сили у Фінляндії, 

якої прагне уряд, заявили в Міністерстві економіки та зайнятості Фінляндії. 

Таку позицію у Гельсінкі обрали навіть попри те, що влада визнає: внесок 

українців був великою допомогою для багатьох компаній. 

Але можливе повернення українців на батьківщину після завершення 

війни не є проблемою для роботодавців, повідомили у профільному фінському 

міністерстві. 

 

*** 

 

21.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/krakiv-prodovzuje-dopomagati-bizencyam-de-

mozna-otrimati-dopomogu-u-lyutomu-2023-3858 

Краків продовжує допомагати біженцям. Де можна отримати 

допомогу у лютому 2023 

У Кракові досі здійснюється різноманітна допомога біженцям з України. 

Нижче наведено список місць, куди можна звернутися за підтримкою. 

Інформаційна гаряча лінія Малопольського воєводи 

Якщо ви шукаєте притулок у Малопольщі та потребуєте інформації, 

телефонуйте на гарячу лінію малопольського воєводи, де надають інформацію 

для громадян України – телефон: +48 12 210 20 02. 

Допомога для українців зі сторони мерії міста Кракова 

Якщо вам потрібна інформація про форми допомоги біженцям з 

України, ви можете звернутися до працівників мерії за телефоном 12 616 58 

06. Інформацію також можна знайти на сайті Otwarty Kraków, FB Otwarty 

Kraków 

Путівник по Кракову для іноземців 
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Вітальний пакет для іноземців, які приїжджають до Кракова, доступний 

у чотирьох мовних версіях (PL / EN / UA / RU) можна завантажити ТУТ. Він 

містить основну інформацію на різні теми, пов’язані з життям у Кракові. 

Допомога на Центральному вокзалі 

На платформі 4 залізничного вокзалу в Кракові діє міський спеціальний 

пункт прийому громадян України, які втікають від війни, який займається 

розселенням біженців. Там можна дізнатися про можливість проживання в 

Кракові та Малопольщі, необхідну інформацію можна отримати українською 

мовою. 

Окрім пункту допомоги з розселенням для біженців, між платформами 3 

та 4 працює пункт координації волонтерства, де волонтери також надають 

свою допомогу на території головного вокзалу 6.00-22.00. 

На головному залізничному вокзалі в Кракові біля 3 перону можна 

скористатися з пункту Зв’язку Харцерства Польського та отримати  

продуктовий набір для осіб які мають дійсний квиток на потяг, каву та 

бутерброди, а на платформі 1 щодня з 12.00 до 15.00 Карітас має засоби гігієни 

для біженців. 

Необхідну допомогу та можливість короткочасного перебування надає 

також цілодобовий пункт відпочинку, розташований у старій будівлі 

залізничного вокзалу. 

Проживання 

В рамках діяльності мерії Кракова та MOPS (Міський цент соціальної 

допомоги) на даний час в иісті діють 3 пункти розміщення, де можна 

залишитися до моменту здобуття незалежності. Поселення можливе після 

отримання направлення з пункту переселення на залізничному вокзалі.Житло 

також пропонує фундація «Wolno Nam», яка має локації за адресами ul. 

Piłsudskiego 13 та ul. Puszkarska 7G. Для отримання інформації про 

проживання, будь ласка, зв'яжіться з фундацією за телефоном +48 797 826 249 

або +48 694 419 512. 

Допомога з житлом 

Допомогу в пошуку постійного місця проживання пропонує пункт за 

адресою ul. Radziwiłłowska 3. Зв'язатися з пунктом можна за номером +48 12 

323 66 20. Якщо ви маєте можливість запропонувати житло для біженців, будь 

ласка, зв'яжіться з нами за номером +48 12 323 66 30. Пункт працює з понеділка 

по п'ятницю 8.00-20.00 та у вихідні з 8.00 до 15.00. 

Особи з обмеженними фізичними можливостями 

Необхідну підтримку людям з обмеженими можливостями пропонує 

об’єднання «Мудіта», яке пропонує проживання до 7 днів за адресою ul. 

Ujastek 7 (контакт: +48 602 248 237). Водночас ви можете скористатися 
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телефоном підтримки людей з обмеженими можливостями за номером +48 539 

866 471. 

Місцем підлаштованим для розміщення людей з обмеженими 

можливостями є також Спорт-зал 100-річчя KS Cracovia за адресою ul. Focha 

40. Поселення можливе за направленням з пункту переселення на вокзалі. 

В «Armada Clinic» за адресою ul. Тopografów 11, також є можливість 

безкоштовного перебування з цілодобовим доглядом та реабілітаційними 

заняттями для біженців з інвалідністю 1 або 2 ступеня згідно з українською 

системою отримання довідки про інвалідність. 

Підтримку дітей-аутистів здійснює фонд «Autyzm Up» за адресою ul. 

Dobrego Pasterza 118D / 28, з яким можна зв'язатися за телефоном +48 12 889 

99 17. 

За інформацією та підтримкою інваліди та сім’ї з дітьми-інвалідами 

можуть звертатися до міського центру соціальної інформації за телефоном +48 

731 349 699, з 9.00-17.00. 

Ромське населення 

Біженці, які належать до ромської спільноти, отримають допомогу від 

асоціації «Sawore» та асоціації «Harangos». Інформацію можна отримати за 

телефоном +48 792 873 927 у пані Едити Яськовяк, асистента з питань освіти 

ромів. 

Харчування, гігієна, одяг 

Харчову допомогу, а також можливість отримання засобів гігієни, одягу, 

речей для дітей, постільної білизни та інших речей пропонують кілька місць у 

Кракові, які можна знайти за адресами: 

ul. Berka Joselewicza 21/2 - харчування та засоби гігієнічні видаються по 

четвергах з 12.00 до 18.00 

ul. Łagiewnicka 54 - одяг, постільна білизна, хімія та інше видається з 

понеділка по п'ятницю з 10.00 до 18.00 та в суботу з 10.00 до 15.00 

os. Górali 8 - Шафа Добра з одягом працює з середи по суботу з 10.00 до 

16.00 

ul. Daszyńskiego 16 - продукти харчування, побутова хімія, ліки, засоби 

гігієни видаються з понеділка по середу з 10.00 до 16.00. 

Мультикультурний центр - багатовимірна допомога 

Мультикультурний центр працює з понеділка по четвер з 10.00 до 18.00 

за адресою ul. Daszyńskiego 22. Це місце, де іноземці можуть: 

отримати підтримку та інформацію про: ЖИТТЯ В КРАКОВІ, РОБОТУ 

В КРАКОВІ ТА НАВЧАННЯ В КРАКОВІ, 

знайомитися з іншими іноземцями або жителями Кракова, заводити 

друзів, налагоджувати стосунки, 



37 
 

створювати ініціативи та заходи, необхідні іноземцям, 

представити свою історію, культуру, кухню, а також познайомитися з 

польською культурою, кухнею та історією, 

реалізувати ряд заходів для іноземців від освітніх до культурних. 

У складі мультикультурного центру також працює інформаційний пункт 

для іноземців (тел. +48 126 865 380), відкритий з 9.00 до 19.00 з понеділка по 

суботу. 

Для надання всебічної допомоги Мультикультурний центр створив 

також Інформаційний пункт для біженців, який знаходиться в Galeria 

Kazimierz (вхід з вулиці Rzeźnicza). Пункт працює з понеділка по п'ятницю з 

9.00 до 19.00. Там ви можете отримати психологічну, юридичну допомогу, 

допомогу в пошуку роботи тощо. Детальний розклад на кожен тиждень можна 

знайти на сайті facebook.com/MigrantInfoPointKrk, також інформацію можна 

отримати за телефоном +48 887 201 598. 

Юридична допомога 

Крім пункту в Galeria Kazimierz, Центр юридичної допомоги ім. Халіни 

Нєць (Centrum Pomocy Prawnej im. Halinу Nieć) також надає юридичний 

супровід та консультації за телефонами +48 725 449 374, +48 693 390 502 з 

10.00 до 15.00. 

Також юридичну допомогу можна отримати у юриста Адама Буландера 

за номером +48 601 866 602. Консультації надаються англійською та 

польською мовами з 17.00 до 23.00. 

Психологічна допомога 

Психологічну допомогу для біженців пропонують: 

Фундація «Wolno nam» ul. Piłsudskiego 13 за телефоном +48 800 805 105 

з 18.00 до 21.00. 

Центр психологічної допомоги Фундації «Zustricz» ul. Królewska 2 

(зупинка Plac Inwalidów) з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00, у суботи з 

9.00 до 15.00. ГАРЯЧА ЛІНІЯ: +48 786 674 005, e-mail: psycholog@zustricz.pl. 

Безкоштовні консультації українською та російскою мовами; групи підтримкм 

для дорослих, молоді, дітей та людей літнього віку.  

Медична допомога 

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам 

України у зв’язку зі збройним конфліктом на території нашої держави, 

громадяни України, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, мають 

право на користування медичними послугами та відшкодуванням ліків на тих 

же умовах, що й застраховані в Польщі. 

Інформацію про можливість медичної допомоги у разі раптового 

захворювання можна отримати: 
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Телефонічна інформація для пацієнта: 

+48 800 190 590 – на телефоні довіри державного фонду охорони 

здоров'я (NFZ) безкоштовно цілодобово, 7 днів на тиждень можна отримати 

інформацію про те, як поводитися з підозрою на коронавірусну інфекцію, про 

нічний та святковий догляд, де найближче відділення невідкладної допомоги 

та аптека 

Телеплатформа першого контакту: 

+48 800 137 200 – за поданим номером ви можете отримати професійну 

допомогу в телефонному режимі. Для консультації достатньо зателефонувати 

або заповнити форму заявки на інтернет сторінці. Форма заявки. Ця форма 

активна лише в робочий час з понеділка по п’ятницю з 18.00 до 8.00 

наступного дня та в суботу, неділю та інші святкові дні з 8.00 до 8.00 

наступного дня. Більше інформації.Допомога людям ЛГБТ 

Якщо вам потрібна підтримка як члену спільноти LBGT+, зв’яжіться з 

Федерацією знаків рівності за телефоном +48 796 033 101. 

Культура і освіта 

Багато закладів та установ надають культурні, навчальні та мовні 

послуги. Заняття для біженців проводить, зокрема, Воєводська публічна 

бібліотека за адресою ul Rajska 1. Більше інформації про культурну 

пропозицію можна знайти ТУТ. 

Допомогу в пошуках місця для навчання дітей надає пані Уршуля 

Леговець за телефоном +48 516 983 170. 

Вирішення питань в муніципалітеті міста Краків, отримання номеру 

PESEL 

Громадяни України, які тікають від війни мають право на отримання 

номера PESEL. З 1 липня 2022 року обслуговування біженців з України 

відбувається з понеділка по п’ятницю з 7.40 до 15.00 у 3 локаціях Відділу 

адміністраційних справ мерії міста Кракова за адресами: 

Алея Повстання Варшавськіего 10 (мешканці районів Срюдміешчє та 

Кроводжа), al. Powstania Warszawskiego 10 (mieszkańcy dzielnic Śródmieście i 

Krowodrza) 

вул. Веліцка 28А (мешканці району Підґуже), ul. Wielicka 28A 

(mieszkańcy dzielnicy Podgórze) 

оседле Згоди 2 (мешканці району Нова Хута) os. Zgody 2 (mieszkańcy 

dzielnicy Nowa Huta). 

Громадянин України отримає PESEL, якщо: 

є громадянином України або 

є громадянином України та має Карту поляка або 
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є членом найближчої родини громадянина України, який має Карту 

поляка або 

є дружиною громадянина України, але не має громадянства України 

та прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території 

України, у зв’язку з бойовими діями. 

Для присвоєння номера PESEL потрібна одна фотографія розміром 35 х 

45 мм. Безкоштовно сфотографуватися можна в приміщенні за адресою вул. 

Себастіана 5 (ul. Sebastiana 5) у Кракові з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.00. 

Якщо вам потрібно вирішити інше питання в мерії м. Краків, деяку 

інформацію українською також можна знайти ТУТ. 

Допомога з речами 

Якщо у вас є одяг (чистий та в доброму стані або новий), постільна 

білизна, засоби гігієни, побутова хімія, продукти тривалого користування, 

просимо повідомити про це на один із складів, куди ви можете здати свої речі. 

Пункти збору знаходяться за адресами: 

ul. Daszyńskiego 16 (продукти харчування, хімікати, ліки, товари, гігієна, 

тел. +48 507 949 101, графік роботи: понеділок - вівторок 10.00 - 16.00) 

os. Górali 8, з середи по п’ятницю з 10.00 до 16.00 видаватиметься одяг 

ul. Berka Joselewicza 21/2 (харчування та засоби гігієни, тел. +48 888 046 

847) 

ul. Łagiewnicka 54 (одяг, взуття, постільна білизна, побутова хімія, тел. 

+48 570 223 943), facebook.com/punktlagiewnicka54 

Суп для України 

Суп для України – це ініціатива краків'ян, які готують супи та гарячі 

страви, які можна закрити в банку та зберегти. Прийняття і видача супу і 

продуктів харчування здійснюється за адресою ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3 

з 10.00-16.00. Посилання на сторінку Фейсбук ініціативи. 

Офіс Карітас Краківської архідієцезії 

За адресою ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Краків, відкритий з понеділку 

по п'ятницю з 8.00 до 16.00. 

Видача пакетів допомоги: середа, год. 10.00-14.00 

Зв’язок з Карітасом Краківської архідієцезії для допомоги біженцям з 

України: +48 780 604 584 та +48 575 035 647. 

Електронна адреса щодо прийому біженців з України, передачі 

допомоги, волонтерства та потреби в допомозі: ukraina@diecezja.pl. 

Прокат медичного обладнання, ul. Żywiecka 16, понеділок-четвер 8.00-

17.00, п'ятниця-субота 8.00-12.00. 

 

*** 
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21.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/v-poznani-prodovzuje-diyati-koordinaciinii-

centr-dopomogi-gromadyanam-ukrayini-3871 

 В Познані продовжує діяти Координаційний центр допомоги 

громадянам України 

Там можна звернутися за консультаціями та допомогою до фахівців із 

різних сфер життя. Українці, які зараз перебувають в Познані мають 

можливість звернутися за консультаціями та допомогою до фахівців із різних 

сфер життя. 

Координаційний центр в Познані: 

- пiдтримує громадян України, якi боряться з почуттям небезпеки, 

невпевненості та відчувають дискримінацію; 

- допомагає організувати консультації з поліцією, юристами, лікарями, 

психологами, психіатрами, організаціями, що займаються дискримінацією, 

проблемою торгівлі людьми; 

- iнформує з питань легальності перебування в Польщі; 

- розповідає як і де шукати роботу. 

Більше про допомогу центру можна дізнатися за його адресою: ul. Grobla 

27а/6 та телефоном: 508 862 301. 

 

*** 

 

21.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/u-sveciyi-bagato-ukrayinskix-bizenciv-

vizivayut-zavdyaki-cervonomu-xrestu-3868 

У Швеції багато українських біженців виживають завдяки 

Червоному Хресту 

Близько 12 тисяч осіб працездатного віку отримують щоденну допомогу. 

Сотні біженців з України не можуть знайти роботу у Швеції та живуть за 

рахунок допомоги від Червоного Хреста, 21 лютого повідомляють Новини 

Швеції. 

На даний момент до Швеції приїхало близько 40 тисяч людей з України. 

Близько 12 тисяч осіб працездатного віку одержують щоденну допомогу. 

Багато хто не може знайти роботу і їм фактично не вистачає грошей на їжу. 

Тому виживають вони завдяки допомозі, яку надає Червоний Хрест. 
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Працевлаштуватись українці не можуть, бо не володіють шведською 

мовою. А щоденна допомога дуже маленька. Тому вони звертаються до 

благодійних організацій. 

«Це серйозно, це справді базові потреби, до яких вони не мають доступу 

— просто бути нагодованим. Це схоже на паралельне суспільство, де 

доводиться виживати за рахунок систем, які мають бути тимчасовими», - 

розповіла відповідальна з питань інтеграції в адміністративній раді 

Кроноберга Ева Йонссон. 

У Червоному Хресті закликають владу збільшити щоденну допомогу, 

оскільки благодійні організації не зможуть на довгостроковій основі 

підтримувати біженців. 

 

*** 

 

22.02.2023 

Соцпортал 

https://socportal.info/ua/news/ukrainskikh-bizhentciv-v-uelsi-pereselyati-z-

timchasovikh-shelteriv/ 

УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ В УЕЛЬСІ ПЕРЕСЕЛЯТЬ З 

ТИМЧАСОВИХ ШЕЛТЕРІВ 

 Уряд Уельсу оголосив про плани допомогти українським біженцям 

переїхати в довгострокове житло, що призвело до закриття приймальних 

центрів, де вони розміщувалися з початку війни. 

Про це йдеться у статті BBC. Уряд заявив, що це частина зусиль з 

підтримки біженців, і що будь-кому, хто не зможе забезпечити собі житло на 

тривалий термін, запропонують альтернативу. 

Разом з тим, деякі місцеві депутати висловили побоювання - нібито досі 

немає комплексного плану, як забезпечити біженцям доступ до підходящого 

житла до закриття шелтерів. Один із представників влади закликав надати 

додаткову інформацію про те, як люди з цих центрів зможуть отримати доступ 

до житла. 

Якщо люди збираються переїхати, нам потрібно передбачити для них 

якісь умови. Просто оголосити, що шелтери закриються, сподіваючись, що 

щось вирішиться саме собою, недостатньо. Немає вагомих причин закривати 

ці місця, - стверджує місцевий депутат Гіуел Вільямс. 

При цьому найближчим часом Уельс очікує прибуття більшої кількості 

людей з України. 

Уряд Уельсу вказав, що закриття буде поступовим процесом, коли люди 

переселятимуться в нове житло в міру його появи. Уряд наголосив, що плани 
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не пов'язані з фінансуванням, і що він, поряд із радами та житловими 

асоціаціями, продовжить підтримувати біженців у пошуку житла на 

триваліший термін. 

Від початку вторгнення Росії в Україну, валлійські сім'ї надали біженцям 

безпечне місце для проживання. Уряд Уельсу створив шелтери. Понад 3000 

українців отримали підтримку від уряду Уельсу від початку російської агресії. 

 

*** 

 

22.02.2023 

UNN 

https://www.unn.com.ua/uk/news/2016584-blizko-1-1-mln-ukrayinskikh-

bizhentsiv-pribuli-do-bolgariyi 

Близько 1,1 млн українських біженців прибули до Болгарії 

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Близько 1,1 мільйона українських біженців 

прибули до Болгарії з того часу, як 24 лютого 2022 року в Україні розпочалася 

війна, повідомила представник Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців, передає УНН. 

Деталі 

Виступаючи в національному пресклубі в столиці Софії, Седа Кузуку, 

представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ 

ООН), додала, що болгарська влада зареєструвала понад 151 000 цих біженців 

для тимчасового захисту, за даними державної агенції новин БТА. 

Наразі у Болгарії проживає близько 50 тисяч українських біженців, 

додала вона. 

Кузуку підкреслила, що війна призвела до найбільшої міграційної кризи 

в Європі з часів Другої світової війни, в ході якої близько 8 мільйонів біженців 

були змушені тікати до сусідніх країн. 

"Війна не показує жодних ознак ослаблення, і гуманітарні потреби, 

ймовірно, збережуться", - додала вона.  

 

*** 

 

22.02.2023 

UNN 

https://www.unn.com.ua/uk/news/2016578-ispaniya-priynyala-blizko-170-

tisyach-ukrayinskikh-bizhentsiv 

Іспанія прийняла близько 170 тисяч українських біженців 
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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Іспанія прийняла 168 тисяч біженців від війни в 

Україні, а 13 695 осіб знайшли роботу, йдеться у заяві МВС Іспанії, інформує 

УНН. 

Деталі 

З них 63% — жінки, 33% — молодші за 18 років. Майже всі громадяни 

України, але 1,8% біженців громадяни інших національностей, які легально 

проживали в Україні на момент початку війни минулого року. 

До російського вторгнення українське населення, зареєстроване в 

Іспанії, становило 110 977 осіб (57,6% жінок та 47,3% чоловіків) та 96 687 осіб 

мали посвідку на проживання. 

За останніми опублікованими даними, на кінець 2022 року 

зареєстрованих у реєстрі українців було 193 292 особи (61,5% жінок та 38,5% 

чоловіків), з них 157 180 осіб мали посвідку на проживання, а для осіб віком 

від 16 років – і трудовий документ. 

 

*** 

 

22.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/do-skil-berlina-cerga-ukrayinskix-ditei-

bizenciv-3880 

До шкіл Берліна черга українських дітей-біженців 

Дирекції шкіл скаржаться на перевантаження та брак персоналу. 

Щонайменше 1622 дитини у списку очікування на місце до берлінських 

шкіл. Здебільшого це біженці з України – повідомляє rbb24. 330 школярів, не 

мають доступу до навчання в Панкові і 305 у Ліхтенберзі. По дві сотні дітей 

не знайшли місця за партою в Нойкельні, Марцан-Геллерсдорфі та 

Темпельхоф-Шенеберзі. 

Дирекції шкіл скаржаться на перевантаження та брак персоналу, але в 

управлінні освіти Сенату запевняють, що ситуація під контролем. У місті 

облаштовують ще 37 нових інтеграційних класів. Розглядаються варіанти 

навчання по змінах чи у вихідні. 

Освітяни кажуть, що повинні знайти місце дітям в німецькій системі 

освіти, навіть якщо вони налаштовані після війни повернутися додому. 

 

*** 

 

23.02.2023 

Uamedia 
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https://uamedia.eu/official/italiya-prodovzila-posvidku-na-prozivannya-

dlya-ukrayinskix-bizenciv-3911 

Італія продовжила посвідку на проживання для українських 

біженців 

Він автоматично продовжується ще на шість місяців. 

Посвідка на проживання для українських біженців в Італії, яка була 

видана 4 березня 2022 року на 12 місяців, автоматично продовжується ще на 

шість місяців. 

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє 

Eurotoday. 

Також повідомляється, що уряд Мелоні запропонував пакет допомоги 

українським біженцям на суму 369 млн. євро. Ці кошти будуть спрямовані на 

підтримку людей, які прибувають з України, на забезпечення їхнього житла, 

медичної та фінансової допомоги. 

 

*** 

 

23.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/u-cexiyi-naibilsa-v-jes-kilkist-ukrayinskix-

bizenciv-na-dusu-naselennya-3904 

У Чехії – найбільша в ЄС кількість українських біженців на душу 

населення 

Загалом на кінець 2022 р. у країнах Євросоюзу налічувалося понад 3,8 

млн. українців, які отримали візу біженця. 

 Чеська Республіка – на першому місці в ЄС за кількістю українських 

біженців на душу населення. 

Загалом на кінець 2022 р. у країнах Євросоюзу налічувалося понад 3,8 

млн. українців, які отримали візу біженця – «статус тимчасового захисту». 

Половина з цієї кількості припадає на Німеччину та Польщу (по 25%). На 

третьому місці опинилася Чехія (11%). При цьому у перерахунку на душу 

населення країна прийняла найбільшу кількість біженців. 

Про це із посиланням на дані європейського статистичного бюро 

Eurostat повідомляє МВС Чехії. 

Після вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив правила, які дають 

змогу біженцям отримувати захист на своїй території. Візи тимчасового 

захисту забезпечують доступ до державного медичного страхування, освіти та 

ринку праці. 
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За даними Євростату, у Чехії отримали візу тимчасового захисту понад 

432 тисячі осіб. У Німеччині таку візу надали 968 тисячам українців, у Польщі 

– 961 тисячі. Але невідомо, скільки саме українців залишилось у цих країнах. 

 

***  

 

23.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/nimeccina-priinyala-ponad-milion-bizenciv-z-

ukrayini-3902 

Німеччина прийняла понад мільйон біженців з України 

Жінки та дівчата становлять 62% від загальної кількості зареєстрованих 

біженців. 

Через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 

Німеччині зареєстровано близько 1,066 млн. українських біженців, 

повідомило міністерство внутрішніх справ ФРН. 

За даними відомства, 9% зареєстрованих у Німеччині біженців – діти 

віком до п'яти років, 25% – діти та підлітки від 6 до 17 років, 8% біженців – 

старше 64 років, решта – дорослі старші 18 років. Жінки та дівчатка становлять 

62% від загальної кількості зареєстрованих біженців. 

"Агресивна війна Росії викликала найбільший рух біженців у Європі з 

часів Другої світової війни", - заявила Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі 

Фезер. 

 

*** 

 

23.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/yak-gromadyanam-ukraini-otrimati-grosovu-

dopomogu-v-ispanskii-komuni-andalusiya-3910 

 Громадяни з України, які тимчасово перебувають в іспанській 

комуні Андалусія можуть отримати грошову допомогу. 

Виплати зможуть отримати особи, які: 

• мають статус тимчасового захисту; 

• прописані у муніципалітеті автономного регіону Андалусія; 

• не одержують ресурси від Системи прийому з питань міжнародного 

захисту; 

• не мають достатніх матеріальних ресурсів, дохід яких не може 

перевищувати: 
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- для дорослих – 565,28 євро; 

- для дорослих та неповнолітніх – 859,33 євро; 

- для одного дорослого та двох неповнолітніх - 1025,87 євро; 

- для одного дорослого та трьох або більше неповнолітніх – 1198,56 євро. 

• нададуть всю документацію. Для місячного переказу необхідно 

приносити документи щомісяця після отримання першого платежу. 

Якщо фінансова допомога оформлюється для неповнолітньої особи, то 

рішення про тимчасовий захист має бути пов'язане з дорослим, який подає 

запит на допомогу. 

Коли і куди подавати документи на отримання допомоги в  Андалусії? 

Подання заяв на виплати стартувало з 6 лютого 2023 року за попереднім 

записом, який можна здійснити у місцевих відділеннях Червоного Хреста.  

Детальну інформацію про це можна дізнатися за телефонами: 902 222 393, 954 

367 319. 

Українці, які мешкають у Малазі, можуть подати документи за адресою: 

Málaga, avd. Jorge Silvela, n. 

Які документи потрібні для отримання виплат? 

- TIE (ідентифікаційне посвідчення іноземця) або дозвільний документ 

про тимчасовий захист для всіх бенефіціарів допомоги; 

- історія прописки або лист про прописку (volante) з тією самою або 

попередньою датою, на яку запитується допомога; 

- оновлена історія роботи (vida laboral) протягом останніх 20 днів перед 

заявкою; 

- якщо ви працюєте, то платіжну відомість за кожен місяць, на який ви 

просите допомоги; 

- документ про право власності на банківський рахунок; 

- заповнена заявка (вже підписана) на допомогу. 

 

*** 

 

23.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/yak-ukraincyam-pereoformiti-timcasovii-zaxist-

u-cornogorii-3909 

Як українцям переоформити тимчасовий захист у Чорногорії 

Громадяни України, які отримали статус тимчасового захисту в 

Чорногорії, мають особисто звернутися до відділень МВС країни для 

отримання нового документа про прихисток. 
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Чорногорія продовжує надавати прихисток українцям, які перебувають 

на території держави як біженці. Зокрема уряд країни продовжив дію 

тимчасового статусу ще на один рік. visitukraine.today розповідає, як 

продовжити дію прихистку та що для цього необхідно. 

Як продовжити дію тимчасового захисту українцям у Чорногорії: деталі 

Протягом трьох тижнів, з 21.02.2023 до 10.03.2023всі громадяни України 

та іноземці, які отримали статус тимчасового захисту в Чорногорії, мають 

особисто звернутися до відділень МВС Чорногорії (MUP) за місцем свого 

теперішнього проживання щодо отримання нового документа про тимчасовий 

захист, який буде дійсний до 11.03.2024.  

Увага! Звернення за місцем свого теперішнього проживання означає ту 

громаду, де ви проживаєте станом на дату звернення (не потрібно подаватися 

саме в тому місці, де отримували захист). 

Єдиним винятком є переоформлення документа в Будванській громаді 

(општині), яке буде відбуватися не в м. Будва, а в м. Петровац, 8 вулиця б.н. 

(перед будівлею поліцейської дільниці). В м. Будва зможуть переоформити 

документи лише особи з інвалідністю за сприянням Червоного Хреста м. 

Будви. 

Особисте звернення означає звернення кожного повнолітнього члена 

родини, особи до 18 років можуть не приходити особисто, за них отримати 

новий документ можуть їхні законні представники. 

Які документи необхідні громадянам України для продовження 

тимчасового захисту у Чорногорії? 

Для продовження статусу необхідно мати наступні документи: 

• оригінал підтвердження про отримання тимчасового захисту, який і 

буде замінений на новий; 

• особисті документи (паспорт, свідоцтва про народження чи про шлюб 

з перекладом тощо);  

Графік роботи відділень МВС Чорногорії (MUP) 

Прийомні години відділень МВС упродовж першого тижня (з 21.02.2023 

до 24.02.2023) будуть з 8.00 до 15.00.  

З другого тижня (з 27.02.2023 до 10.03.2023) – з 8.00 до 17.00; 

Де можна отримати документ про продовження захисту? 

Нове підтвердження про тимчасовий захист видаватиметься відразу при 

зверненні на місці (не потрібно чекати та приходити наступного разу).  

Куди можна звернутися за допомогою щодо переоформлення 

тимчасового захисту у Чорногорії? 

Протягом трьох тижнів Посольство разом з асоціацією «Добра справа» 

забезпечують чергування українських волонтерів у відділеннях МВС, які 
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допомагатимуть з перекладом та забезпечуватимуть роз’яснювальну роботу 

(волонтери матимуть спеціальні маркувальні бейджі).  

Також, у відділеннях чергуватимуть представники УВКБ ООН, НВО 

«Цивільний альянс» та Червоного Хреста, до яких ви можете звертатися у разі 

виникнення проблем: 

– Громадяни України та іноземці, які подаються на захист зараз, а також 

ті, хто подали заяву та документи на отримання тимчасового захисту вперше, 

але ще не отримали підтвердження, отримають уже нове підтвердження дійсне 

до 11.03.2024. Водночас ті, хто не забрав уже готові підтвердження, мають їх 

спочатку забрати й переоформити на нові.  

– У зазначені три тижні можливі динамічні зміни щодо процедури 

переоформлення, тому просимо на щоденній основі відстежувати Facebook-

сторінку Посольства та Telegram-канал консула; 

– У разі будь-яких проблемних питань просимо звертатися до 

Українських центрів у Чорногорії, а також за телефоном гарячої лінії асоціації 

«Добра справа» +382-68-66-25-67 (Viber, Telegram).  

Зверніть увагу! Всі громадяни України, які не встигнуть переоформити 

документи до 10.03.2023, не будуть залишені без захисту на території 

Чорногорії; зважаючи на можливу кількість непереоформлених документів, 

Посольство сприятиме прийняттю Міністерством додаткових рішень з цього 

питання. 

 

*** 

 

23.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/u-polskomu-misti-buduyut-zitlo-dlya-bizenciv-z-

ukrayini-3893 

За гроші ЄС у польскій Руді-Шльонській побудують квартири для 

біженців з України.  

На ремонт комунальних приміщень у Руді-Шльонській витратять 5 

мільйонів злотих з фондів Європейського Союзу. Об’єкти перетворять на 28 

окремих квартир, пише dorzeczy.pl. 

Як зазначають у місцевій владі, коли приміщення стануть непотрібними 

громадянам України, громада використовуватиме їх як соціальне житло, яке 

можна орендувати за помірну ціну. 

Зараз громада шукає підрядника для першого етапу ремонтних робіт, які 

мають охопити 10 квартир. Загальна вартість проекту становитиме 5 мільйонів 

злотих. 
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Цю суму отримали з фондів Європейського Союзу для забезпечення 

тимчасового проживання громадян України в рамках Регіональної операційної 

програми Сілезького воєводства на 2014-2020 роки.  

За останні дванадцять місяців Руда-Шльонська прийняла кілька тисяч 

українських біженців. Перші українці з'явилися у місті 26 лютого минулого 

року. Зараз у пунктах розміщення, які належать місту, перебувають понад 80 

осіб. 

 

*** 

 

23.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/u-sveicariyi-vistupili-za-pokrashhennya-

stanovishha-bizenciv-z-ukrayini-3894 

У Швейцарії виступили за покращення становища біженців з 

України 

Швейцарська благодійна організація «Карітас» вирішила підбити 

підсумки надання допомоги біженцям. На її думку, загальні результати 

виглядають позитивно, але меж досконалості немає. 

Через рік після початку військової агресії проти України притулок та 

захист у Швейцарії знайшли близько 75 000 громадян України. Отримуючи 

спеціальний дозвіл на проживання категорії S вони мають право жити в країні 

і працювати тут. Благодійна католицька організація «Карітас» вирішила 

підбити попередні підсумки сумної річниці. На її думку загальний підсумок 

виглядає позитивно, але меж досконалості зрозуміло немає. 

Наприклад, особи з ВНЖ категорії S повинні отримати звичайну 

швейцарську посвідку на проживання категорії B вже через два роки — і це, 

переконані в «Карітасі», є єдиним способом прискорити загальну професійну 

та соціальну інтеграцію біженців, більшу частину яких складають жінки та 

діти. Про це йдеться у заяві цієї організації, опублікованій у середу 22 лютого. 

ВНЖ категорії S є документом особливого міграційного статусу, розробленого 

у Швейцарії в середині 1990-х років після аналізу підсумків та досвіду війни у 

колишній Югославії. 

Цей статус дозволяє, минаючи звичайні та відносно довгі процедури 

розгляду клопотань про надання статусу біженця, приймати в країні одразу 

великі групи мігрантів, життя та здоров'я яких наражаються на безпосередню 

загрозу на батьківщині. Зараз українські біженці з ВНЖ категорії S отримують 

у Швейцарії цей тимчасовий дозвіл на проживання терміном на один рік, з 

можливістю продовження, причому цей ВНЖ може тепер продовжуватися 
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весь час, доки триває війна. Біженці мають право на житло, соціальну 

допомогу та медичне обслуговування. 

Вони також можуть шукати та знаходити роботу та привозити до 

Швейцарії свої сім'ї. Діти можуть відвідувати школу. Організація «Карітас» 

схвалює такого роду свободи, особливо у частині праці та зайнятості. "Той 

факт, що вже цілих 15% українських біженців працездатного віку знайшли 

собі роботу після прибуття до Швейцарії, є дуже позитивною ситуацією, у 

виграші виявляються всі", - йдеться у заяві організації . 

Проте серйозною проблемою залишається мовний бар'єр, тому досі 

існує гостра потреба у лінгвістичній підтримці біженців та допомоги їм у плані 

пошуку роботи. 

 

*** 

 

23.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/2022-roku-jevropa-otrimala-maize-milion-

proxan-pro-pritulok-ce-ne-raxuyuci-ukrayinciv-3891 

2022 року Європа отримала майже мільйон прохань про притулок, це 

не рахуючи українців 

Основними країнами походження були Сирія, Афганістан, Туреччина, 

Венесуела та Колумбія. 

Минулого року Європейський Союз, Швейцарія та Норвегія зафіксували 

найбільшу за сім років кількість заявок на надання притулку. Згідно з новим  

аналізом  , оприлюдненим у середу Агентством Європейського Союзу з питань 

притулку (EUAA), країни отримали майже 1 мільйон запитів на міжнародний 

захист. 

Ця цифра не включає понад чотири мільйони українців, які шукали 

притулку в Європі після початку російського вторгнення в лютому 2022 року 

і користуються положеннями Директиви про  тимчасовий захист. Агентство  

називає це «обсягами, яких не було в Європі з часів Другої світової війни». 

У 2022 році заяви про надання притулку подали 966  тисяч. Це 

приблизно на 50 відсотків більше, ніж у 2021 році і найбільше з 2016 року, 

відколи це питання стало дуже чутливим для ЄС.   

Згідно зі звітом, основними країнами походження були Сирія, 

Афганістан, Туреччина, Венесуела та Колумбія. 

Сирійці (132 тисячі) та афганці (129 тисяч) залишаються найбільшими 

групами заявників: громадяни обох цих країн подали заявок значно більше, 

ніж у 2021 році. 
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Мальтійське агентство пояснює збільшення кількості шукачів притулку 

частково скасуванням пов’язаних із COVID-19 обмежень, а також 

довгостроковими тенденціями, які змушують людей залишати свої країни: 

численними конфліктами у світі та проблемами із постачанням продовольства. 

У 2016 році на тлі масштабної міграційної кризи, викликаної 

конфліктами на Близькому Сході та в Північній Африці, заявки на надання 

притулку в тих самих країнах подали 1,2 мільйона людей. 

Разом із величезною кількістю людей, які тікають з України від 

російської навали, європейські країни прийняли близько 5 мільйонів людей, 

які шукають певної форми міжнародного захисту. Це поставило національні 

системи прийому під «значний тиск», підсумовується в аналізі. 

Як повідомлялось, понад 244 тисячі людей минулого року попросили 

притулку в Німеччині на додачу до понад 1 мільйона українських біженців, які 

прибули до країни у пошуках захисту від російської агресії. 

 

*** 

 

23.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/de-ukrayincyam-sukati-robotu-u-sveicariyi-

3901 

Де українцям шукати роботу у Швейцарії 

Сайти для пошуку роботи. 

Як тільки українці отримують вид на проживання в Швейцарії, їм 

дозволено почати працювати в Швейцарії (як найманий чи самозайнятий 

робітник). Шукати роботу можна не тільки у кантоні, за яким Ви були 

закріплені. Для пошуків роботи можна зареєструватися в державній службі 

зайнятості одразу, як тільки отримаєте статус S. 

Проте Ви можете і самостійно шукати саме те, що вам треба, обираючи 

розташування, рівень володіння мовами, напрямок. 

Сайти для пошуку роботи: 

https://eu.experteer.com    

https://www.jobup.ch/en/  

https://swissdevjobs.ch/   

https://job-room.ch/  

https://www.jobs.ch/en/  

https://www.jobscout24.ch/en/  

https://ch.indeed.com/  

https://glassdoor.com/   
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https://helpukrainians.jooble.org  

https://adeccojobsforukraine.com  

https://jobscan.com  

https://dynaskills-dynajobs.com/  

https://uach2022.com/index.php/uk/uach-

uk/?fbclid=IwAR0lAgPGEeaEhm49GN_sKesBEkCXyNLSOuPU95REEhjoKrXfz

IhbJi4gOHA https://ch.talent.com 

Кар'єра в готельному напрямку/обслуговування/клієнтський сервіс: 

https://hotelcareer.ch 

Пропозиції для нянь/доглядання за людьми: 

https://batmaid.ch 

Також у Швейцарії є ряд сайтів/додатків/ рекрутингових компаній, котрі 

спеціалізуються на пошуку персоналу на тимчасову роботу. Така робота часто 

не потребує особливих навичок. 

Ось перелік: 

- adia.ch  

- coople.com  

- adecco.ch  

- manpower.ch  

- randstad.ch  

- https://www.bm-emploi.ch/ - для будівельників 

- https://interiman.ch/  

- https://www.team.jobs/ 

Багатьма з них можна користуватись тільки після завантаження 

додатку/реєстрації на сайті. Далі вже необхідно налаштувати всі фільтри під 

ваш досвід. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/franciya-nadast-ukrayinskim-bizencyam-

postiine-zitlo-3913 

Франція надасть українським біженцям постійне житло 

Наразі у Франції перебувають близько 100 тис. українських біженців. 

Українським біженцям, які прибули до Франції після початку війни, 

виділять постійне житло, заявила французький прем'єр-міністр Елізабет Борн. 

Вона уточнила, що дасть уряду відповідне доручення, аби «прийняти 

українських біженців у довгостроковій перспективі». 
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За її словами, зараз у Франції перебувають близько 100 тис. українських 

біженців, а 20 тис. українських школярів було прийнято до місцевих 

навчальних закладів. «Ми бачимо, що кількість українських біженців у 

Франції стабілізувалася. Тепер важливо перейти до наступного етапу, бо 

конфлікт в Україні триває. Необхідно надати цим українцям постійне житло, 

допомогти їм із працевлаштуванням та вивченням мови», - розповіла Борн. 

Напередодні МВС Франції повідомило, що країна витратила майже €500 

млн. на розміщення українських біженців. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Акцент 

https://akzent.zp.ua/diya-dlya-pereselentsiv-vsi-onlajn-servisi-dlya-vpo-u-

zastosunku-ta-na-portali/ 

«Дія» для переселенців: всі онлайн-сервіси для ВПО у застосунку та 

на порталі 

 Розробники «Дії» нагадують про можливості сервісу для людей, які 

вимушені були  покинути свої домівки через війну. 

Від початку широкомасштабного вторгнення застосунок та портал «Дія» 

став онлайн-помічником для тисяч українців, які потерпали через війну. 

Наразі вони мають цілий комплекс сервісів для внутрішньо переміщених 

осіб. 

Отже, як переселенці можуть спростити собі життя за допомогою «Дії». 

Довідка та допомога для ВПО. 

Це комплексна послуга для переселенців. Просто в смартфоні можна 

стати на облік та оформити виплати. 

Безоплатні консультації від віртуального центру «Дія. Бізнес» 

Тут можна отримати консультації щодо: 

Ведення бізнесу 

Адаптації після переселення 

Пошуку роботи 

Юридичних питань ВПО 

Для цього необхідно зателефонувати: 0800 333 183 

Пільговий кредит на житло. 

Податися можна на порталі «Дія». Далі Держмолодьжитло розіграє 

можливість кредитування серед учасників. Цей проєкт реалізується за кошти 

гранту Уряду Німеччини через банк КFW. 

4100 українців вже стали переможцями. 



54 
 

Скасування статусу ВПО. 

Якщо ви повернулись додому, повідомити про це можна за кілька кліків 

у смартфоні або у комп’ютері. Наразі цією послугою скористались понад 103 

тисячі українців. 

Зміна адреси фактично проживання. 

Без паперів та походжень у держоргани. Потрібно лише фізично 

перебувати в новій оселі та мати довідку ВПО в «Дії». 

Загалом понад 59 тисяч переселенців змінили місце проживання онлайн. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Урядовий кур`єр 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/yaki-dokumenti-potribni-medikam-

pereselencyam-dlya/ 

 Які документи потрібні медикам-переселенцям для 

працевлаштування у регіонах тимчасового проживання 

За рік повномасштабної війни в Україні багато медиків змушені були не 

лише залишати власні домівки та свої робочі місця, а й переїжджати до інших 

більш безпечних регіонів та працевлаштуватися там. Про це повідомляє 

пресцентр МОЗ. 

Зазначимо, що Міністерство охорони здоровʼя України врегулювало 

норми працевлаштування у медзаклади інших регіонів України для надання 

медичних послуг населенню медпрацівників, які через війну втратили 

можливість працювати за основним місцем роботи. 

Мова йде про питання тимчасового залучення медиків із числа 

внутрішньо переміщених осіб у заклади охорони здоров’я, яке врегульовано 

наказомМіністерства охорони здоров’я України від 04.03.2022 р. № 414«Про 

облік та табелювання медичних працівників, які надають медичну допомогу 

поза основним місцем роботи в період воєнного стану на території України». 

Порядок працевлаштування в іншому медзакладі для медиків-

переселенців такий же самий, як і в разі звичайного працевлаштування. Медик 

подає такий пакет документів: 

паспорт або ID-картку  – документ, що засвідчує особу; 

ідентифікаційний номер; 

документ, що підтверджує освіту та професійну кваліфікацію (диплом, 

сертифікат лікаря-спеціаліста, посвідчення про кваліфікаційну категорію); 

документ, що підтверджує професійний стаж (трудова книжка); 

заява з проханням про прийняття на роботу. 
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За наявності кандидат може також подати інші додаткові документи.  

Якщо ви загубили документи, або у вас немає можливості їх 

забрати/отримати, то відповідно до ст. 14-1 ЗУ«Про Єдиний державний 

демографічний реєстрта документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», що містить 

безконтактний електронний носій (ID-картка), та паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон, які сформовані у сервісі «Дія», мають таку ж 

юридичну силу, що й звичайні, паперові оригінали. Тому у разі втрати 

паспорта можна використовувати мобільний застосунок «Дія». 

Нагадаємо, що відновити втрачені документи або подати документи на 

оформлення ID-картки та закордонного паспорта можна у центрах надання 

адміністративних послуг (ЦНАП).  

Нині вже близько 4500 медичних працівників скористалися можливістю 

працевлаштуватися у лікарнях тих областей, де вони перебувають.   

Найбільша кількість лікарів та інших професіоналів у сфері охорони 

здоров’я зареєстровано у Львівській області – 284, Дніпропетровській – 215, 

Полтавській – 146 та Запорізькій – 127 осіб.  

Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у 

сфері охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській області – 330, 

Полтавській – 166, Харківській  – 141 та Запорізькій – 139 осіб. 

Нагадаємо, що знайти потрібну вакансію можна також за посиланням на 

порталівакансій для медичних працівників.  

Міністерство продовжує вживати заходів, щоб українські медики попри 

війну мали змогу працювати та отримувати гідну оплату праці, де б вони не 

перебували. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/emigracziya/bizhencziv-u-polshhi-gotuvatymut-

do-vstupu-v-ukrayinski-vyshi/ 

Біженців у Польщі готуватимуть до вступу в українські виші 

У Польщі функціонуватимуть підготовчі курси до складання 

мультипредметного тесту, необхідного для вступу в українські виші. Як 

повідомили в Мінреінтеграції, такі курси відкриють у 12 містах. 

Протягом трьох місяців щосуботи з 10:00 до 18:00 відвідувачів курсів 

готуватимуть до складання іспитів з чотирьох предметів — української та 

англійської мов, історії України та математики. Обрати для підготовки можна 
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як один, так і кілька. Для школярів передбачене дворазове харчування й 

частково забезпечують підручниками. 

Навчання абсолютно безкоштовне. 

Для реєстрації на курсах потрібно заповнити онлайн-форму. 

Адреси курсів: 

Білосток: SP. nr. 2; ul.Bohaterów Monte Cassino 25, 15-893; 

Бидгощ: ul. Sportowa 2, 85-091; 

Варшава: Aleja Jerozolimskie 179, 02-222; 

Вроцлав: Aleja Wiśniowa, 1, 53-313; 

Гданськ: Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku ul. 

Rogalinska 17; 80-809; 

Катовіце: ul. Uniwersytecka 4, 40-007; 

Краків: ul, Świętego Filipa 25, 31-150; 

Лодзь: ul. Narutowicza 86, 91-139; 

Люблін: ul. Wajdeloty 12, 20-604; 

Познань: os. Jagiellońskie 128, 61-223; 

Ряшев: al. Józefa Piłsudskiego 34; 35-001; 

Щецин: SP nr 3; ul. Reymonta 23, 71-276. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Шпальта медіа 

https://shpalta.media/2023/02/24/u-gromadi-na-bukovini-volonteri-

doglyadatimut-za-lyudmi-z-invalidnistyu-ta-vpo/ 

У громаді на Буковині волонтери доглядатимуть за людьми з 

інвалідністю та ВПО 

Проєкт «Догляд вдома» реалізують за допомогою Данського Червоного 

Хреста. 

У Конятинській громаді на Буковині волонтери допомагатимуть людям 

з інвалідністю та ВПО, що не можуть самостійно про себе подбати. Про це 

пише Чернівецька обласна рада. 

Волонтери прибиратимуть та доставлятимуть продукти. Також вони 

надаватимуть санітарно-гігієнічні послуги і психологічну допомогу. 

Проєкт «Догляд вдома» реалізують за допомогою Данського Червоного 

Хреста в Україні. 

 

*** 
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24.02.2023 

Бізнес UA 

http://businessua.com/suspilstvo/82939skilki-milioniv-ukrainciv-

perebuvae-za-kordonom.html 

За підсумками року кількість громадян України за кордоном 

збільшилася майже на два мільйони осіб, - дані про вісім мільйонів не 

підтверджуються. 

Скільки мільйонів українців перебуває за кордоном 

Про це повідомила директор Інституту демографи та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова в ефірі 

інформаційного телемарафону. 

За її словами, підрахунки робилися за даними Держприкордонслужби - 

це найбільш надійна інформація. Підраховували, скільки людей за рік виїхало 

і скільки повернулося. 

"Сальдо - це збільшення кількості українців за кордоном - і якщо ми 

дивимося на це все з 24 лютого минулого року по 20 цього року - 1 млн 830 

тис. додатково збільшилося. Ось скільки було до 24 лютого минулого року 

плюс 1 млн 830 тис.за цей рік", - розповіла Лібанова. 

Вона зазначила, що дані про вісім мільйонів громадян, які виїхали з 

України, ніяк не підтверджуються. 

"Є версія, що перші найбільш складні 10 днів не всіх фіксували. Я погано 

розумію, як це може бути, але припустимо. Це все одно не 7 і не 8 мільйонів", 

- додала вона. 

Українські біженці в Європі 

В ООН підрахували, що станом на 4 лютого 2023 року в Європі 

зареєструвалися близько 4,8 мільйона біженців з України - у Польщі (1,5 млн), 

Німеччині (900 тис.) та Чехії (500 тис.). При цьому більшість українців за 

кордоном змогли адаптуватися в інших країнах. Так, у Польщі майже всі 

бажаючі змогли знайти роботу. 

У свою чергу міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявив, 

що в Берліні незадоволені тим, що країни Західної Європи прийняли занадто 

мало біженців з України. 

19 лютого 2023 року в Німеччині заявили, що українські біженці 

"врятували" ринок праці. 

 

 

Регіональні 
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20.02.2023 

У Луцьку переселенці отримали допомогу від Швеції 

https://konkurent.ua/publication/112171/u-lutsku-pereselentsi-otrimali-

dopomogu-vid-shvetsii-foto/ 

Переселенці, що проживають у гуртожитку Луцького педколеджу 

отримали допомогу від БФ «Шведський центр допомоги». 

Про це 20 лютого повідомив начальник Волинської ОВА Юрій 

Погуляйко. 

Наразі у гуртожитку проживає 61 особа, з числа внутрішньо 

переміщених. Серед них діти та особи з інвалідністю. 

Попередньо з питанням побутового характеру переселенці та керівник 

коледжу Петро Бойчуку звернулися до керівництва ОВА під час зустрічі 18 

лютого. Тоді були озвучені потреби у додатковому холодильнику та продуктах 

для дітей. 

Переселенцям привезли холодильник та харчові продукти. Надати 

необхідну допомогу вдалося завдяки БФ «Шведський центр допомоги». 

«Дякую нашим постійним партнерам за допомогу та підтримку. 

Продовжуємо працювати задля нашої перемоги», – зазначив очільник області. 

 

*** 

 

20.02.2023 

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/dlia-pereselentsiv-luhanshchyny-vidkryly-

pershyy-tsyfrovyy-khab-u-dnipri-foto/ 

Для переселенців Луганщини відкрили перший Цифровий хаб у 

Дніпрі 

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай взяв 

участь у відкритті зони самообслуговування для отримання адміністративних 

послуг та цифрової грамотності у Сєвєродонецькому гумхабі у Дніпрі. 

Про це повідомляє Луганська ОВА.«Ці п’ять сучасних робочих місць 

дають змогу вимушеним переселенцям закрити потребу у доступі до інтернету 

та вирішенню нагальних питань у режимі онлайн. Вдячний програмі EGAP за 

підтримку громад Луганщини та сподіваюсь на подальшу співпрацю у 

питаннях підвищення цифрової грамотності населення», – наголосив у 

вітальному слові очільник Луганщини. 

За словами представників EGAP, Цифровий хаб – це місце, куди може 

завітати мешканець Луганщини та отримати вільний та безкоштовний доступ  
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до інтернету, консультації щодо окремих можливостей та послуг ДІЇ, а 

також попрацювати з даними. Згодом планується проведення безкоштовних 

навчальних тренінгів з основ цифрової грамотності. 

Протягом двох місяців, разом було проведено багато спільної роботи для 

реалізації проєкту, втім результат того вартий. В інших гуманітарних хабах 

громад Луганщини планується створювати подібні зоні самообслуговування 

для впровадження нових інтерактивних сервісів. 

Пілотний проект реалізований у рамках міжнародної співпраці 

Луганської облдержадміністрації, Сєвєродонецької МВА з Програмою 

Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), 

що фінансується Швейцарією і виконується Фондом Східна Європа у 

співпраці з Мінцифрою. Координував реалізацію проекту Департамент 

економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності ОДА. 

 

*** 

 

23.02.2023 

GSMinfo 

https://gsminfo.com.ua/139774-vyplaty-vpo-zatrymuyut-shho-

vidbuvayetsya-ta-koly-budut-groshi.html 

Виплати ВПО затримують: що відбувається та коли будуть гроші 

Внутрішньо переміщені особи масово скаржаться на затримки та 

проблеми з виплатами. За даними Державної казначейської служби, наразі 

кошти спрямовані на фінансування першочергових соціальних виплат, тож 

вже найближчим часом дійде черга до виплат допомоги внутрішньо 

переміщеним особам.   

Наразі ВПО масово звертаються на гарячі лінії з приводу затримки 

виплат допомоги на проживання. Таку інформацію повідомили в пресслужбі 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.  

В Державній казначейській службі запевняють, що вже найближчим 

часом переселенців профінансують.  

За попередньою інформацією Міністерства соціальної політики на 

виплати ВПО вже направлено понад 5 з половиною мільярдів гривень.  

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

пообіцяли стежити за ситуацією та регулярно оновлювати інформацію 

відносно фінансування переселенців. 

 

*** 
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20.02.2023 

Поділля News 

https://podillyanews.com/2023/02/20/pereselentsyam-u-hmelnytskomu-

prodovzhuyut-vydavaty-produktovi-nabory/ 

Переселенцям у Хельницькому продовжують видавати продуктові 

набори 

 З 24 лютого Хмельниччина прийняла тисячі осіб із регіонів, де велися 

бойові дії. Наразі, майже за рік після повномасштабного вторгнення, у 

Хмельницькому діє три офіційні штаби, де надають допомогу переселенцям. 

Люди можуть отримати продуктові набори, одяг та проконсультуватися 

стосовно житла. 

Пан Андрій – переселенець з Луганщини. У березні минулого року війна 

змусила чоловіка разом із сім’єю виїхати з рідного міста за більш ніж тисячу 

кілометрів. Прихисток родина знайшла у Хмельницькому. Чоловік розповідає: 

вдома повертатися вже нікуди. 

Рубіжне майже повністю зруйноване, особливо той район, де я мешкав. 

Мій приватний будинок, моя робота – всього цього вже немає. Але, повірте, 

тут люди відрізняються в кращу сторону. Вони добріші, вони щиріші. Тому 

Хмельниччина прийняла дуже добре. Мені тут подобається, і якщо все буде 

гаразд, я думаю тут залишитися жити, – ділиться планами чоловік. 

Для таких, як Андрій та його родина у Хмельницькому працює декілька 

штабів допомоги. Один з них розташований у центрі міста. Розгорнули його 

ще у перші дні великої війни. 

Черга тут утворюється з самого ранку. Допомогу тут отримують українці 

з різних регіонів. У штабі допомоги переселенцям видають продуктові набори, 

придбані за кошти місцевого бюджету. Отримати їх можна раз на місяць. 

У набір входять консерви, чай, банка тушкованки, олія, цукор, печиво, 

макарони, гречка та рис. За потреби, дозволяють взяти додатково крупи та 

борошно. Аби безоплатно отримати продукти, потрібно мати при собі 

відповідні документи, а на місці заповнити заяву. 

У січні гуманітарну допомогу через штаб отримали 5 тисяч 

переселенців. Новоприбулим видаємо також засоби індивідуальної гігієни – 

зубна щітка, паста, мило, – розповідає координаторка штабу Валентина 

Андріїшина. 

За день штаб допомоги вимушеним переселенцям відвідує близько 300 

людей. Також, як розповідають координатори, приймають допомогу від 

місцеви – хмельничани діляться одягом та харчами, йдеться у сюжеті каналу 

Перший Подільський. 
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*** 

 

20.02.2023 

Полтавська хвиля 

https://poltavawave.com.ua/p/u-poltavi-vidkriiut-oseredok-dlia-

pereselentsiv-z-bakhmuta-748047 

У Полтаві відкриють осередок для переселенців з Бахмута 

У військовій адміністрації Бахмута збирають інформацію про потреби 

людей, що мешкають у Полтаві. У місті невдовзі відкриють центр допомоги 

для переселенців. 

Про це повідомляє Бахмутська міська рада. 

Переселенцям з Бахмутської громади, які нині живуть в Одесі, Кривому 

Розі, Полтаві та Костянтинівці, пропонують долучитися до Telegram-спільнот 

та заповнити онлайн-анкети. 

У них необхідно вказати особисті дані та зазначити, яка допомога 

необхідна. Зокрема, у перелік гуманітарної допомоги входять: 

продукти; 

засоби гігієни та побутова хімія; 

підгузки дитячі та дорослі; 

ковдри, матраци, подушки, постільна білизна, рушники; 

дитяче харчування. 

Заповнити форму можна за посиланням. 

 

*** 

 

23.02.2023 

Westnews.info 

https://westnews.info/news/Blagodijnij-yarmarok-ta-prixistok-

pereselenciv-YAk-minula-doba-na-Lvivshhini.html 

Благодійний ярмарок та прихисток переселенців. Як минула доба на 

Львівщині 

Упродовж минулої доби, 19 лютого, у Львівській області не було 

жодного сповіщення про повітряну тривогу. Того дня до області евакуювали 

понад сотню переселенців 

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації 

Максим Козицький. 

"Упродовж минулої доби загроз ракетних ударів в області не було", - 

наголосив Козицький.  
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При цьому, за його словами, на Львівщину евакуаційними потягами за 

добу прибули ще 113 внутрішніх переселенців. А в Перемишль з нашої області 

чотирма потягами вирушили 1545 людей. 

Очільник ОВА зазначив, що у ліцеї села Угерсько Стрийського району 

провели благодійний ярмарок, щоб підтримати Збройні Сили України. 

"Участь у заході взяли учні, їхні батьки, працівники ліцею та місцеві 

жителі. Завітали на ярмарок воїни, зокрема територіальної оборони, а також 

оперний співак і Народний артист України Олег Лихач. Під час події вдалось 

зібрати 60 тисяч гривень. Усі кошти передали волонтерам БФ "Ангели ЗСУ", 

- додав Козицький. 

 

*** 

 

20.02.2023 

Бізнес UA 

http://businessua.com/suspilstvo/82703yaka-kilkist-pereselenciv-na-

sogodni-meshkae-u-lvovi.html 

Яка кількість переселенців на сьогодні мешкає у Львові 

На сьогодні у Львові живуть 150 тисяч українців з інших регіонів 

України. З них понад 100 тисяч офіційно зареєстровані як ВПО. Про це 

повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

«Через Львів пройшло більше 5 мільйонів наших українців. У нас було 

близько 300 міжнародних журналістів і вони ніяк не могли зрозуміти, як місто 

функціонує, тому що, якби ситуація була б в одній з європейських столиць, це 

був би колапс», — сказав Садовий. 

Після деокупації Херсону, каже Садовий, багато переселенців вирішили 

повернутися додому. 

«Ви знаєте, українці — це унікальні люди. Навіть, говорячи про 

переселенців, у нас їх проживає 150 тисяч у Львові, 107 офіційно, а 43 тисячі 

без реєстрації. Коли відбулась деокупація Херсонського регіону, у нас багато 

людей вирішило повертатись назад до Херсону. Ми питаємо — а є вода, є 

світло? Кажуть — ні, нема, але ми їдемо додому, тому що це все треба 

відновлювати. Українець мусить посадити бульбу, городину і обробити, бо то 

є своє», — розповів мер Львова. 

Нагадаємо, під час війни на перше місце за вартістю оренди вийшла 

Львівська область, де 1-кімнатна квартира подорожчала у 2,1 рази до 11 тисяч 

гривень. 

Станом на 1 березня 2021 року населення Львова, за офіційною 

інформацією, становило 718 тисяч осіб. 
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*** 

 

20.02.2023 

Volyn UA 

https://volynua.com/posts/do-tsentru-sotsialnogo-obslugovuvannya-lutska-

z-pochatku-roku-zvernulisya-mayzhe-1200-pereselentsiv 

До центру соціального обслуговування Луцька з початку року 

звернулися майже 1200 переселенців. 

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла заступниця 

директора Територіального центру соціального обслуговування м.Луцька 

Лариса Колядко. 

"Внутрішньо переміщені особи приходить до нашого центру у понеділок 

та вівторок. В ці дні тижня люди можуть отримати допомогу - продуктові 

набори, одяг, взуття. Дехто з переселенців відмовляється від допомоги. Всього 

з початку року послугами нашої установи скористалося 1163 внутрішньо 

переміщені особи. Щоб отримати допомогу, людина має обов'язково бути 

зареєстрованою з відповідними документами. 

Також до нас приходять погрітися і випити чаю чи отримати сухпайок 

безпритульні. Діє пункт обігріву. Є можливість переночувати", - розповіла 

посадовець. 

 

*** 

 

20.02.2023 

Район.in.ua 

https://ivanychi.rayon.in.ua/news/576884-vnutrishno-peremishchenni-

osobi-yaki-prozhivayut-u-novovolinskiy-gromadi-zmozhut-otrimati-finansovu-

dopomogu 

Внутрішньо переміщенні особи, які проживають у Нововолинській 

громаді, зможуть отримати фінансову допомогу 

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Нововолинській 

громаді, зможуть подати заявку на фінансову допомогу від чеської 

гуманітарної організації «Людина в біді» за підтримки США. 

Подати заявку потрібно з 1 по 3 березня, повідомляють у фейсбуці 

міської ради. 

Щоб зареєструватися на участь у програмі, необхідно одному члену сім’ї 

звернутися за адресою: місто Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7 (перший 

поверх).  
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Графік роботи: 9:30 – 16:00.  

З собою мати оригінали документів: 

паспорт кожного члена родини, свідоцтво про народження кожної 

дитини; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний код) кожної особи, яка реєструється; 

довідка ВПО кожного члена родини, який має статус ВПО; 

 в разі вашого бажання отримати виплату на картку - номер IBAN 

рахунку (sms або документ з банку). 

 «Виплата становить 2 220 грн на місяць для кожного члена родини 

упродовж 3 місяців. Кошти отримають найбільш уразливі домогосподарства. 

Реєстрація не гарантує отримання допомоги», – йдеться в дописі. 

Пріоритет надається ВПО, які відповідають наступним критеріям 

уразливості: 

Багатодітні сім’ї; 

 Сім’ї з дітьми, що очолює 1 батько (мати)/опікун – з іншим 

батьком/опікуном родина розлучена через воєнний конфлікт; 

 Сім’ї з людьми похилого віку (60+); 

 Одинокі люди/одинокі літні люди (60+); 

Вагітні жінки; 

Люди з інвалідністю;  

Особи з хронічними захворюваннями; 

 Особи з важкими фізіологічними станами; 

Сім’ї, що втратили члена сім’ї через воєнні дії; 

Особи, які отримали поранення/втрату кінцівок через воєнні дії;  

Інші вразливі категорії. 

 

*** 

 

20.02.2023 

Район.in.ua 

https://business.rayon.in.ua/news/576581-na-zakarpatti-43-

pratsevlashtovanikh-vpo-pratsyuyut-u-sferi-pererobnoi-promislovosti 

На Закарпатті 43% працевлаштованих ВПО працюють у сфері 

переробної промисловості 

Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від 

роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні. 
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Про це пише Закарпатський ОЦЗ. 

Наразі 219 роботодавців отримали позитивне рішення щодо компенсації 

за працевлаштування 537 внутрішньо переміщених осіб. З них 16 роботодавців 

подали заявки на компенсацію за працевлаштування ВПО вже цього року. 

За видами економічної діяльності найбільше переселенців 

працевлаштовано у сферах: 

переробної промисловості – 43%;  

оптової та роздрібної торгівлі – 13%; 

охорони здоров'я – 9,5%; 

розміщування й організації харчування – 8%; 

транспорту – 7%; 

будівництва – 6,3%. 

 

*** 

 

21.02.2023 

У Полтаві провели тренінг для ВПО з управління конфліктами 

https://np.pl.ua/2023/02/u-poltavi-provely-treninh-dlia-vpo-z-upravlinnia-

konfliktamy/ 

17 лютого відбувся тренінг на тему: “Управління конфліктами 

(відновний підхід)”. 

На початку тренінгу провели комунікацію між учасниками та виділені 

основні три позиції, щодо очікувань від занять, а саме: нові знайомства; 

комунікація; навчитись розбиратись в конфліктах та виходити з них. 

Зіткнутись з конфліктами можна скрізь: на роботі, в громадському 

транспорті, на вулиці, в сім’ї, у бізнесі. 

Головне навчитись правильно виходити з конфліктних ситуацій. Для 

цього і була використана сітка Томаса-Кілмана в основі тренінгу. 

Американські вчені К.Томас і Р.Кілман розробили схему управління 

конфліктом, яка дає змогу обрати найефективніший спосіб поведінки у 

конкретній конфліктній ситуації. 

Організатори отримали схвальні відгуки від учасників тренінгу. ГО 

“Центр освіти дорослих Полтавщини” на базі Полтавського університету 

економіки і торгівлі по проєкту «Допомога в реабілітації і налагодженні 

повноцінного життя для ВПО в Україні» висловлює вдячність за підтримку 

SVA та уряду Японії, які надали переселенцям можливість відвідати даний 

тренінг. 

 

*** 
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21.02.2023 

Наш день 

https://nday.te.ua/deyaki-krajiny-evropy-zminyuyut-umovy-perebuvannya-

ukrajinskyh-bizhentsiv/ 

Деякі країни Європи змінюють умови перебування українських 

біженців 

Початок повномасштабної війни в Україні спровокував найбільшу 

міграційну кризу з часів Другої Світової. І, попри те, що шалені затори із 

біженців на західному кордоні вже багато місяців як зникли, кількість 

українців, що прибувають до Європи та інших країн світу – поволі продовжує 

зростати. Загалом, від початку війни, в ООН нарахували понад 18 мільйонів 

людей, що виїхали з країни, понад 9 млн з них – повернулись. 

Нині лише в Європі нараховується понад 8 млн українців, більше 4,5 млн 

– включені до різних Європейських програм захисту. Утім, за рік після початку 

повномасштабного російського наступу деякі країни змінюють умови 

перебування для біженців: приміром, збільшують соціальні виплати або ж 

навпаки – скорочують термін надання безкоштовного житла. Що змінюється 

для українських біженців у 2023 – розбирались у Центрі громадського 

моніторингу та контролю. 

Польща: спонукають шукати роботу 

Країною із найбільшою кількістю українських біженців, прогнозовано, 

є  Польща. Там нині проживають понад 1,5 млн наших громадян. Країна-

сусідка від самого 24 лютого 2022 запровадила одні із найкомфортніших умов 

перебування, однак цього року – вони стають жорсткішими. 

Наприкінці січня польський президент Анджей Дуда підписав зміни до 

законодавства про перебування українців. Основні нововведення: 

зареєструватись при приїзді в країну тепер необхідно протягом 30 днів, а не 

90, як це було раніше. Також у Польщі посилюють контроль соціальних виплат 

та скорочують термін безоплатного проживання у так званих “таборах для 

біженців”. Вже за 4 місяці – необхідно буде оплачувати половину витрат на 

ліжкомісце, за півроку – 75%. Таким чином, польська влада намагається 

спонукати українців шукати роботу та самотужки ставати на ноги, живучи у 

цій країні. 

А от соціальні виплати лишаються незмінними: новоприбулі дорослі 

одноразово отримують 300 злотих, а виплата на дітей – 500 злотих на місяць. 

Німеччина: житла стає менше, але виплати збільшили 

У Німеччині нині перебувають понад мільйон українців. Однак, країна 

продовжує приймати й новоприбулих. Втім, тепер – лише на 6 федеральних 
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землях. Там можна отримати тимчасове житло у центрах для біженців. 

Зареєструватись необхідно протягом 90 днів із моменту прибуття. Крім того, 

з 1 січня німецька влада збільшила розмір виплат. Приміром, виплата по 

безробіттю зросла із 404 євро на місяць до 451 євро. Також зросла і допомога 

на дітей.  

Чехія: скорочують терміни безкоштовного проживання 

У Чехії нині проживають майже півмільйона українських біженців. 

Програму допомоги їм країна продовжила до березня 2024 року. Однак, тим, 

хто перебуває під захистом країни із 2022 року – необхідно продовжити цей 

статус в Міністерстві внутрішніх справ. Це можна зробити до 31 березня. 

Цьогорічні зміни також стосуватимуться терміну надання 

безкоштовного житла для біженців. У тимчасовому притулку безоплатно 

можна буде жити протягом 30 днів, у готелі – до 150 днів. Опісля – необхідно 

буде сплачувати за оренду, або ж шукати інше помешкання. 

Крім того, Чехія спростила правила прийому дітей до дошкільних 

навчальних закладів. 

Велика Британія: умови не змінюються, однак знайти житло дедалі 

складніше 

У Великій Британії наразі перебувають понад 160 тисяч українських 

біженців. Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ 

повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. 42% з них – 

вже отримали роботу. 

Умови для українців тут лишаються незмінними. Однак, влаштуватись 

у Великій Британії стає дедалі складніше. Прибути до країни можна, як і 

раніше, якщо в країні знайдеться спонсор, який погодиться розмістити 

українців у себе вдома на термін до 6 місяців. У такому випадку передбачена 

одноразова допомога в розмірі 200 фунтів стерлінгів. Охочих пустити до себе 

біженців стає все менше. 

Ще один шанс потрапити до Об’єднаного Королівства – возз’єднатись із 

родичами, які там проживають. Таким чином можна отримати візу на 3 роки. 

 

*** 

 

21.02.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-mvs-ispaniyi-nazvali-kilkist-ukrayinskih-

bizhenciv-yakim-nadano-pritulok 

У МВС Іспанії назвали кількість українських біженців, яким надано 

притулок 
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Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що країна дала притулок 

167 596 громадянам України, 

Про це повідомляє агентство EFE. 

За даними правоохоронних органів, більшу частину вимушених 

мігрантів становлять жінки – 63%, 37% – чоловіки. 

Також повідомляється, що найбільше біженців отримали притулок у 

Валенсії (45159). У Каталонії притулок надано 38,5 тисячам осіб, в Андалусії 

– 23 922 та у Мадриді – 23 587. 

 

*** 

 

21.02.2023 

Донбас-24 

donbas24.news/news/slovacinna-prodovzila-bizencyam-viplati-ta-

programu-nadannya-zitla 

Словаччина продовжила біженцям виплати та програму надання 

житла 

З країни масово виїжджають українці 

У Словаччині для біженців з України продовжили термін надання 

грошової допомоги та програму забезпечення житлом. Таке рішення було 

прийнято урядом, передає Донбас24. 

Про це заявив міністр внутрішніх справ Словаччини Роман Микулець. 

Зокрема підтримувати українців будуть ще до 31 травня 2023 року. 

Також у Словаччині термін дії тимчасового захисту продовжено до 4 березня 

2024 року. 

За словами міністра, виплати є найоптимальнішим способом підтримки 

біженців з точки зору їхньої безпроблемної інтеграції у словацьке суспільство. 

При цьому розмір грошової допомоги залишився на тому ж рівні. 

Як додає директор міграційної служби МВС Словаччини Ян Орловскі, 

кількість українців, які живуть у словацьких родинах, постійно зменшується. 

«Це пов’язано з поверненням емігрантів в Україну, їх виїздом в іншу 

країну або появою можливості влаштуватися самостійно», — зазначив він. 

Нагадаємо, що перед холодами Словаччина готувалася прийняти до 700 

тис. біженців з причини морозів та бойових дій на сході та півдні 

України.Найсвіжіші новини та найактуальнішу інформацію про Донецьку й 

Луганську області також читайте в нашому телеграм-каналі Донбас24. 

 

*** 
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21.02.2023 

Ваш шанс 

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=68452 

На Сумщині переселенцям дають землю під городи 

У Шосткинській громаді ВПО можуть отримати земельні ділянки для 

городництва. Місцева влада пропонує внутрішньо переміщеним особам у 

користування земельні ділянки. Як розповіла на апаратній нараді начальник 

управління економіки Дар’я Гребенюк, така робота проводилася і в минулому 

році. Вона звернулася до переселенців: якщо їм потрібна земельна ділянка для 

городництва, звертайтеся до міськвиконкому. 

Начальник управління економіки поінформувала, що є домовленість з 

Екоцентром Сергія Корнієнка (колишня станція юних натуралістів) про 

допомогу посадковим матеріалом. 

 

*** 

 

21.02.2023 

Зміст 

https://zmist.pl.ua/news/czentr-adaptacziyi-vpo-u-poltavi-zaproshuye-

robotodavcziv-do-spivpraczi 

Центр адаптації ВПО у Полтаві запрошує роботодавців до співпраці 

Головним завданням центру адаптації ВПО є не просто допомогти 

внутрішньо переміщеним особам, а максимально залучити їх до життя міста 

та області. 

У цьому питанні вагомим фактором є працевлаштування. Важливо 

усвідомлювати цінність ВПО, адже це нові фахівці, робочі руки, які готові 

показати свої вміння та поділитися досвідом. 

Центр адаптації вже співпрацює з понад 60 роботодавцями Полтави, для 

яких змогли знайти відповідальних працівників. Серед таких компаній: 

«Аврора», «KONSORT», мережа АЗК «ОККО», «Епіцентр», кондитерська 

фабрика «Домінік» та інші. Цей список постійно оновлюється, оскільки 

організації та керівники компаній постійно звертаються для того, щоб взяти на 

роботу внутрішньо переміщену особу. 

Перевагою такої співпраці є попередня співбесіда та анкетування 

кандидатів. Команда рекрутерів та Hr-фахівців ретельно відбирає кожну 

анкету та резюме, лише потім надає кандидату вакансію відповідно запиту, 

досвіду та навичок.  

Рекрутери активно комунікують з працедавцями. Спочатку детально 

вивчають вакансію і лише потім надають кандидатів, які найкраще підходять 
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на посаду. Таким чином вже десятки переселенців успішно 

працевлаштувалися. 

Якщо для вашої організації потрібні співробітники, телефонуйте: +38 

(066) 870 72 47. Проєкт реалізовується за підтримки посольства Канади в 

Україні 

 

*** 

 

21.02.2023 

Mind 

https://mind.ua/news/20253757-uryad-hoche-sprostiti-umovi-

pogashennya-kreditu-dlya-vpo-minreintegraciyi 

Уряд хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО - 

Мінреінтеграції 

Відомство зазначило, що така реструктуризація буде можлива за низки 

умов 

Кабінет Міністрів хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО й 

осіб, що проживають на уражених війною територіях. Про це повідомляє 

пресслужба Мінреінтеграції. 

На реструктуризацію можуть розраховувати громадяни для яких 

допомога (державна/соціальна/пенсійна/благодійна) є єдиним джерелом 

доходу; або якщо споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю 

внаслідок війни, а сукупний розмір доходу не перевищує розміру двох 

мінімальних заробітних плат. 

Під час засідання Уряд підтримав розроблені Мінреінтеграції 

законопроєкти, які передбачають полегшення умов погашення кредитів. На 

період воєнного стану пропонується запровадити обов’язкову 

реструктуризацію за договорами про споживчий кредит для ВПО та громадян 

які постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) 

бойові дії, або ТОТ. 

«Було виявлено проблему нарахування непропорційно великих 

процентів за кредити, споживачами яких є люди, що проживають на уражених 

війною територіях, або внутрішні переселенці», – зазначають у відомстві. 

Визначені законопроєктом категорії громадян можуть розраховувати на 

реструктуризацію якщо:- державна та соціальна матеріальна допомога та/або 

пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу 

споживача і членів його сім’ї; 
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- споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни 

й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує 

розміру двох мінімальних заробітних плат. 

«На період воєнного стану і протягом 30 днів після дня його припинення 

кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з 

врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів», – додали у 

Міністерстві. Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими 

передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не 

оподатковуються. 

Схвалені законопроєкти Уряд внесе до Верховної Ради найближим 

часом – пообіцяли у Мінреінтергації. 

 

*** 

 

21.02.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/na-lvivschini-pereselenci-otrimali-modulni-

budinochki-z-nimechchini 

На Львівщині переселенці отримали модульні будиночки з Німеччини 

Модульні будиночки з Німеччини для поселення ВПО отримала 

Червоноградська міська громада. 

Про це повідомила пресслужба ЧМР. 

Модульні будиночки передала німецька компанії Green Planet Energy eG. 

Ця допомога надається у рамках проєкту «Підтримка структурних змін у 

вугільних регіонах України», який реалізовується на доручення Уряду 

Німеччини. 

 

*** 

 

 

22.02.2022 

ILikeNews.com.ua 

https://ilikenews.com/news/osvita/viyna-v-ukrayini-bilshe-500-tysyach-

ditey-staly-vymushenymy-pereselentsyamy 

 Війнa в Укрaїні: більше 500 тисяч дітей стaли вимушеними 

переселенцями  

Від почaтку повномaсштaбного вторгнення росії в Укрaїну понaд 500 

тисяч укрaїнських дітей тa 12,5 тисяч вчителів стaли вимушеними 



72 
 

переселенцями. Про це повідомилa зaступниця міністрa освіти тa нaуки 

Укрaїни Вірa Роговa. 

Зa кордоном у нaс вже більше 500 тис. дітей, і ця цифрa не булa нижче 

470 тисяч зa остaнній рік. І збільшилaся кількість педaгогів – 12 585 вчителів 

знaходяться зa кордоном. Це дуже великий виклик для нaс, – нaголосилa 

посaдовиця. 

Окрім того, зa дaними міністерствa, більше 161 тисяч школярів тa мaйже 

26 тисяч дошкільнят отримaли стaтус ВПО. 

Говорячи про освітній процес у МОН зaувaжили, що більше 4,1 тисяч 

шкіл проводять очне нaвчaння, в той чaс, як 4,5 тисяч – нaвчaються зa 

змішaною формою, a у 4,2 тисяч зaклaдaх тривaє дистaнційне нaвчaння. 

Вaжливі тa термінові новини про війну в Укрaїні, міжнaродну підтримку 

тa ситуaцію нa фронті читaйте нa нaшому Telegram-кaнaлі. 

Внутрішньо переміщених осіб стає менше. Про це заявила міністерка 

соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону. 

За її словами, чимало людей повертаються до постійних місць 

проживання, які змушені були покинути через війну. 

«Насправді кількість внутрішньо переміщених осіб зменшується — 

люди повертаються до своїх домівок», — зазначила посадовиця. 

У зв’язку з цим у другій половині року можуть з’явитися нові програми 

підтримки саме для осіб, які повернулися додому. 

«Ми думаємо, що десь з другої половини року нам треба буде говорити 

про якусь підтримку для тих, хто повертається, щоб дати їм можливість 

відновити сталий побут там, де вони жили. Ми говоритимемо про такі 

програми розвиткові, які дозволять стабілізуватися та вийти в економічну 

незалежність», — наголосила Жолнович. 

На допомогу ж на проживання внутрішньо переміщеним особам цього 

року планують витратити понад 53 млрд грн. 

 

*** 

 

22.02.2023 

The Page 

https://thepage.ua/ua/news/blizko-90percent-pidpriyemciv-dopomagayut-

vijskovim-ta-vpo-doslidzhennya 

Майже 90% бізнесу допомагають військовим і ВПО — дослідження 

 Станом на січень 2023 року 89,7% українських підприємств 

допомагають ЗСУ та вкладаються у волонтерські та гуманітарні проєкти. Про 
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це свідчать результати дослідження «Стан і потреби бізнесу в умовах війни», 

пише «Укрінформ». 

Quote 

«Ми бачимо, що як і навесні минулого року, 89,7% українських 

підприємств допомагають пришвидшити перемогу у війні, допомагаючи армії 

та реалізовуючи волонтерські та гуманітарні проєкти», — зазначив голова 

Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, очільник Advanter 

Group, співзасновник Центру економічного відновлення Aндрій Длігач. 

Так, 63% підприємців допомагають Збройним силам і ТрО, 55,7% — 

підтримують власних робітників і їхні родини в умовах війни, 21,7% — 

реалізовують гуманітарні проєкти, 18,1% — надають роботу ВПО, 10,3% — 

включені у відновлення регіону або громади. 

Під час дослідження — з 25 січня до 2 лютого цього року — було 

опитано 535 власників і СЕО бізнесів. 

Нагадаємо, що в січні 2023 року українці стали відчувати себе 

заможнішими, ніж торік. Про це свідчать дані щомісячного дослідження 

компанії Info Sapiens. 

 

*** 

 

23.02.2023 

Інтернет-видання «Полтавщина» 

https://poltava.to/news/70120/ 

У ПОЛТАВІ З 1 КВІТНЯ ГОТОВІ РОЗПОЧАТИ БУДІВНИЦТВО 

ПЕРШИХ БАГАТОПОВЕРХІВОК ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

 Цієї весни, за наявності фінансування, Полтавська ОВА планує 

запустити процес будівництва житла для переселенців у мікрорайонах 

Лазурний та на Артскладах. Вартість всього проекту попередньо оцінювалося 

у 2,4 млрд грн, з цієї суми «паперова» частина складає 10 млн грн 

Порожні території під майбутнім житлом для переселенців у 

мікрорайоні Лазурному і та на Артскладах з осені минулого року поступово 

готують під будівництво житла для переселенців. Наразі підрядники 

виконують так звану «паперову» частину: готують проектну документацію на 

будівництво, мережі й проводять вишукувальні роботи перед початком 

зведення багатоповерхівок. 

Станом на лютий будівельний департамент Полтавської ОДА уклав 20 

угод на суму 10,1 мільйона гривень: у мікрорайоні Лазурний — 4,9 мільйона 

гривень, на Артскладах — 5,1 мільйона гривень. 
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Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в інтерв’ю телеканалу «ІРТ» 

відповів на запитання щодо будівництва житла для переселенців в мікрорайоні 

Лазурний: 

— У нас на сьогоднішній день зроблений проект на 8 багатоповерхових 

будинків. На сьогодні проводяться всі комунікації щодо водовідведення і 

водопостачання, енергопостачання. Ми з 1 квітня готові будувати. Це питання 

щодо державного бюджету, як тільки будуть надані кошти, то ми розпочнемо 

ці роботи. Кошти надає держава, розподіляє їх профільне міністерство яке вже 

має проект. Останній — на стадії узгодження. Як тільки буде прийняте 

рішення, ми почнемо будувати. Більше двох тисяч осіб зможуть отримати 

житло. Всі будинки будують в районі вулиці Лазурної. 

Коротка характеристика майбутніх багатоповерхівок на Лазурному від 

проектної компанії «Укрбілдінвест»: 

Площа ділянки: 7 га; 

Кількість будинків: 8 

Поверховість: 6 поверхів + укриття 

Кількість квартир: 900 шт (з них — 30 для маломобільних груп 

населення); 

Однокімнатних: 210 шт (середня площа 40 м²); 

Двокімнатних: 450 шт (середня площа 65 м²); 

Трикімнатних: 240 шт (середня площа 75 м²); 

Кількість мешканців: 2195; 

Кількість паркомісць: 450. 

Ескізи майбутнього будівництва на Лазурному: ФОТО 

Окремо вже монтується модульне житло для переселенців на території 

обласної психлікарні. З цього приводу Дмитро Лунін повідомив: 

— Ми почали монтаж модульного містечка і протягом місяця воно буде 

змонтоване. Більше 500 осіб зможуть там розміститися. Це відокремлена 

територія психоневрологічної лікарні. Окремий вхід, поруч зупинка 

громадського транспорту. Також там організуємо об'єкти продажу продуктів 

харчування. 

Крім того, будівельний департамент Полтавської ОВА уклав договір з 

ТОВ «Укрбудпроектсіті» на капремонт одного з корпусів обласної 

психіатричної лікарні на вул. Медичній. Стару будівлю реставрують за 110 

мільйонів гривень під житло для 60 переселенців. 

Микола ЛИСОГОР, «Полтавщина» 

 

*** 
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24.02.2023 

Патріот Донбасу 

https://donbas24.news/news/pereselencyam-u-kijevi-xarkovi-ta-odesi-

nadayut-dodatkovi-viplati-podrobici-programi 

Переселенцям у Києві, Харкові та Одесі надають додаткові виплати 

— подробиці програми 

Родини ВПО можуть отримати по 6 600 грн на кожного члена сім'ї 

Всеукраїнський благодійний фонд «Деполь Україна» надає грошову 

допомогу переселенцям. Її можна отримати ВПО, які перемістилися до трьох 

міст — Києва, Харкова та Одеси. Також допомогу надають місцевим 

мешканцям Харкова, які мають прописку у місті або області. 

Як розповідають у фонді, розмір фінансової допомоги становить 6 600 

грн (її виплачують протягом трьох місяців по 2 200 грн). 

Важливо, що виплати надаються на адаптацію під час переїзду до нового 

міста, тож на них можуть розраховувати ті переселенці, які мають довідку 

ВПО з тимчасово окупованих територій або територій проведення бойових дій 

з терміном не більше 30 днів на момент подачі заяви. 

Проте, ті родини, які мають дітей до 18 років, мають право на виплати з 

довідкою ВПО будь-якого терміну. Те ж саме стосується і харківських родин 

— їм надають допомогу за умови наявності дітей у родині. 

Грошову допомогу від фонду можуть отримати особи, які за останні три 

місяці не отримували жодної грошової допомоги від інших організацій і 

фондів, не враховуючи допомогу від держави. 

Виплати оформлюють на кожного члена родини, проте у родині, що 

проживає в одній квартирі або будинку, грошову допомогу може отримати не 

більше чотирьох осіб. 

Подати заявку на участь у програмі можна, заповнивши відповідну 

форму. Жителі Харкова мають перейти за цим посиланням, для Києва діє інша 

форма, і ще одне посилання доступне для жителів Одеси. 

Учасникам, які відповідають критеріям, зателефонують співробітники 

фонду — після цього необхідно буде приїхати в даний центр у вашому місті 

для оформлення документів. 

Нагадаємо, в Україні скорочується кількість переселенців. 

Ще більше новин та найактуальніша інформація про Донецьку та 

Луганську області в нашому телеграм-каналі Донбас24 

 

*** 

 

24.02.2023 
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ВІТА ТБ 

https://vitatv.com.ua/misto/yak-sohodni-zhyvut-vymusheni-pereselentsi-u 

Як сьогодні живуть вимушені переселенці у Вінниці? 

Історій, від яких у жилах стигне кров, у Вінницькій громаді тисячі. Наше 

місто стало транзитним пунктом для тимчасово переміщених осіб. За рік 

повномасштабного вторгнення громада прийняла пів мільйона знедолених 

війною людей. 

Зараз же у Вінниці проживає 47 тисяч переселенців. Тисяча з них – у 

семи колективних центрах, де для них зробили капремонти, забезпечили 

технікою та всім необхідним. 

Які умови наше місто створило для знедолених війною людей? 

Нагадаємо, в наших серцях 24 лютого тепер назавжди закарбується як 

дата, коли усі ми постали проти зла. Страшне слово “війна” загартувало нашу 

незламність, суворими випробуваннями об'єднало вінничан, зміцнило 

рішучість громади протистояти ворогу. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Район.in.ua 

https://uzhhorod.rayon.in.ua/news/578086-uzhgorodtsi-yaki-

bezkoshtovno-prikhistili-pereselentsiv-otrimayut-kompensatsii 

Ужгородці, які безкоштовно прихистили переселенців, отримають 

компенсації 

Ужгородська міськрада оголосила прийом заяв на отримання 

компенсації за житлово-комунальні послуги за лютий від мешканців, які 

безплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб. 

Про це повідомляють на сторінці міськради. 

Прийом заяв відбуватиметься в Ужгородській міськраді у кабінеті 

№105: 

1-2 березня із 09:00 до 17:00, обідня перерва із 12:00 до 13:00; 

3 березня – із 09:00 до 14:00, обідня перерва із 12:00 до 13:00; 

6-7 березня – із 09:00 до 17:00, обідня перерва із 12:00 до 13:00. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Zmi.ck.ua 
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https://zmi.ck.ua/oblast/na-cherkaschin-projiva-ponad-100-tisyach-

pereselentsv.html 

На Черкащині зараз проживає понад 100 тисяч переселенців 

Через Черкащину від початку повномасштабного вторгнення було 

переміщено понад 260 тисяч переселенців.  

Про це під час пресконференції повідомив голова Черкаської ОВА Ігор 

Табурець.  

Наразі в області проживає пона 103 тисячі внутрішньо переміщених 

осіб.  

"Ми відразу казали, що це не біжнеці, а саме вимушено переміщені 

особи. Ті люди, які проживають зараз тут, вони вже фактично черкащани. 

Вони працевлаштовуються тут, ходять дітки до шкіл, дитсадочків. Це було 

велике навантеження на нашу інфраструктуру, щоб все це ми могли 

переварити і сприйняти і сприяти цьому. Але ми продовжуємо приймати 

переселенців", - сказав він. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Inshe.tv 

https://inshe.tv/suspilstvo/2023-02-24/742603/ 

Тільки 12% біженців планують повернутися в Україну протягом 3 

місяців 

Абсолютна більшість українських вимушених переселенців та біженців 

хочуть з часом повернутися назад в Україні. 

Про це йдеться у звіті Верховного комісара ООН у справах біженців. 

Через дванадцять місяців після російського вторгнення в Україну понад 

13 мільйонів людей залишаються змушеними покинути свої домівки, в тому 

числі майже 8 мільйонів біженців по всій Європі та понад 5 мільйонів 

внутрішньо переміщених осіб в Україні. Перспективи їхнього повернення в 

найближчому майбутньому, однак, затьмарені триваючими бойовими діями, 

небезпекою і руйнуваннями в їхніх рідних регіонах, згідно з двома новими 

звітами, оприлюдненими сьогодні УВКБ ООН, Агентством ООН у справах 

біженців. 

“Людські страждання і труднощі, спричинені війною, не піддаються 

розумінню. Оскільки третина населення України була змушена покинути свої 

домівки, ситуація залишається непередбачуваною. Ми повинні продовжувати 

реагувати на потреби переміщених осіб і забезпечувати їхню безпеку, поки 

https://zmi.ck.ua/oblast/na-cherkaschin-projiva-ponad-100-tisyach-pereselentsv.html
https://zmi.ck.ua/oblast/na-cherkaschin-projiva-ponad-100-tisyach-pereselentsv.html
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вони не зможуть повернутися додому”, – сказав Паскаль Моро, Регіональний 

директор УВКБ ООН у справах біженців у Європі. 

Серед ключових висновків обох звітів можна виділити наступні: 

Переважна більшість біженців та внутрішньо переміщених українців – 

близько 77% та 79% відповідно – хочуть колись повернутися додому, проте 

лише 12% як біженців, так і ВПО планують зробити це протягом наступних 

трьох місяців. 

Основними перешкодами, що заважають біженцям повернутися, є 

проблеми з безпекою в місцях їхнього походження. Інші проблеми стосуються 

доступу до базових послуг, включаючи електропостачання, водопостачання та 

охорону здоров’я, можливостей працевлаштування та достатнього житла, які 

сильно постраждали від війни. 

Серед внутрішньо переміщених осіб доступ до достатнього житла є 

другою основною перешкодою на шляху до сталого і гідного повернення, 

після міркувань безпеки і захисту. 

Біженці, які висловили намір повернутися протягом наступних трьох 

місяців, були переважно старшого віку, розлучені з сім’ями, що залишилися в 

Україні, або ті, хто стикається з проблемами інтеграції в приймаючих країнах. 

Результати також вказують на те, що для осіб з особливими потребами або 

підвищеною вразливістю перспективи соціально-економічної інтеграції 

можуть бути складнішими, і це може вплинути на наміри деяких з них 

повернутися. 

Близько 18% опитаних біженців все ще не вирішили, чи варто їм 

повертатися. “Ми не можемо думати про майбутнє або про те, якою є ситуація 

в Україні, і як довго вона буде такою. Ми можемо думати лише про 

сьогодення”, – сказав один з учасників опитування, біженець. 

Незважаючи на труднощі, пов’язані з вигнанням, спостерігаються деякі 

важливі покращення. Серед групи біженців, які брали участь як у другому, так 

і в останньому опитуванні, 45% проживали в орендованому житлі, порівняно 

з 27% у попередньому опитуванні. Кількість тих, хто отримує дохід від роботи, 

також зросла до 46% з 37%. 

Однак серед цієї ж групи, хоча частка тих, хто покладається на 

соціальний захист або грошову допомогу, зменшилася до 50% з 57%, значна 

частина залишається безробітними. Багато інших знайшли 

низькокваліфіковану роботу, але для більшості з них доходу не вистачає на 

задоволення базових потреб. 

На основі цих та інших висновків УВКБ ООН пропонує низку 

рекомендацій у звіті. Вкрай важливо забезпечити постійну допомогу біженцям 

у прийнятті вільних та усвідомлених рішень щодо свого майбутнього, а також 
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підтримувати приймаючі країни та місцеві громади, щоб біженці могли 

отримати доступ до своїх прав, послуг та гідної роботи. 

Підтримка переміщеного населення всередині України також є 

ключовим пріоритетом. Спонтанним репатріантам слід допомагати через 

поєднання гуманітарних програм, програм відновлення, розвитку та 

приватного сектору, прокладаючи шлях до економічного відродження, 

відновлення та реконструкції. 

Минулого тижня УВКБ ООН оприлюднило Додатковий заклик щодо 

ситуації в Україні, в якому викладено план реагування та фінансові потреби на 

2023 рік. Загальна потреба становить 1,1 мільярда доларів США – 602,5 

мільйона доларів США в Україні та 517 мільйонів доларів США в країнах, що 

приймають біженців у Європі. УВКБ ООН продовжує закликати міжнародну 

спільноту підтримати переміщене населення України – як всередині країни, 

так і за її межами. 

 

*** 

 

 

24.02.2023 

Бліц-інфо 

https://blitz.if.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%

B0/u-kalushi-oblashtovuyut-dva-shelteri-dlya-pereselentsiv 

У Калуші облаштовують два шелтери для переселенців 

Благодійний фонд "Move Ukraine" підписав меморандуми про 

облаштування двох прихистків для переселенців з Калуською міською радою, 

що на Івано-Франківщині. Один з них розташований у центрі Калуша та 

розрахований на 45 людей. Його відкриють орієнтовно через місяць. 

Про це повідомила головна спеціалістка Калуського міськвиконкому 

Мар'яна Думенко, пише Суспільне. 

З її слів, головна умова волонтерів, щоб будівлі, в яких облаштують 

шелтери, були у комунальній власності. 

"Сьогодні (23 лютого — ред.) було засідання сесії. Депутати ухвалили 

Меморандум про взаєморозуміння. Умова — співфінансування 10% з нашого 

міського бюджету. В цю суму входять різні проєктні роботи, кошториси, 

підведення комунікацій, збільшення електричної потужності. За умовами, 

такими роботами займається місто", — каже Мар'яна Думенко. 

Новий шелтер — це 4-поверхова будівля. На першому поверсі — кухня 

та їдальні, які ще дообладнують. На кожному поверсі — окремий санвузол. 
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Також на території є окремий будинок, в якому житиме багатодітна родина, 

розповів співзасновник фонду "Move Ukraine" Джон Шморгун. 

Нині будівлю утеплюють. За словами Джона Шморгуна, цим займається 

Міжнародна організація з міграції. 

Її волонтери також надали меблі та побутову техніку для цього шелтера. 

До співпраці долучають і українських виробників та підприємства. 

Навесні на земельній ділянці біля прихистку переселенці зможуть 

вирощувати для себе городину. Джон Шморгун каже: цей проєкт символічно 

назвали "Сади перемоги". 

 

*** 

 

24.02.2023 

АСС 

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/mayzhe-20-tisyach-simey-vpo-otrimuyut-

schomisyachnu-dopomogu-u-chernivcyah-92053 

Майже 20 тисяч сімей ВПО отримують щомісячну допомогу у 

Чернівцях 

Детальніше про те, хто та скільки може отримати - у публікації МА АСС. 

У Чернівцях щомісячну допомогу на проживання отримують 18 040 

внутрішньо переміщених сімей. Про це повідомляє департамент соціальної 

політики Чернівецької міської ради, пише Медіа агентство АСС. Отримуйте 

новини в Telegram Відповідно до «Порядку надання допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам»  допомога на проживання надається 

внутрішньо переміщеним особам: - які перемістилися з тимчасово окупованої 

території України, або ж територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово 

окупованих російською Федерацією; - у яких житло зруйноване або 

непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 

2022 р. заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема засобами Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг (далі – портал Дія), або за умови 

подання документального підтвердження від органів місцевого 

самоврядування факту пошкодження/ знищення нерухомого майна внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 

російської Федерації. Допомога надається щомісячно з місяця звернення на 

кожну внутрішньо переміщену особу,  відомості про яку  включено до Єдиної 

інформаційної бази  даних  про внутрішньо переміщених осіб у наступних 

розмірах: - для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн. - для інших осіб – 2 

тис. грн. Нарахування коштів державної допомоги внутрішньо переміщеним 
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особам здійснюється тричі на місяць: 3,12 та 23 числа, однак раз на місяць 

проводиться виплата. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Mind 

https://mind.ua/news/20253951-pri-narahuvanni-dotacij-miscevim-

byudzhetam-bude-vrahovuvatisya-kilkist-pereselenciv-kabmin 

При нарахуванні дотацій місцевим бюджетам буде враховуватися 

кількість переселенців – Кабмін 

Йдеться про ВПО, які отримали статус після 24 лютого 2022 року 

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку та умов надання у 2023 

році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, 

тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного 

впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації.  

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас 

Мельничук. 

Новий механізм розподілу дотацій передбачає врахування кількості 

внутрішньо переміщених осіб станом на 1 січня 2023 року (йдеться про ВПО, 

які отримали такий статус після 24 лютого 2022 року);  надходження до 

місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб станом на 1 січня.  

Бекграунд. Як раніше повідомляв Mind, уряд ухвалив рішення 

повернути механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4% від акцизу за 

пальне. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Mind 

https://mind.ua/news/20253923-chotiri-oblasti-zalucheni-do-proektu-

mobilnih-poliklinik-dlya-deokupovanih-teritorij-ta-vpo 

Чотири області залучені до проєкту мобільних поліклінік для 

деокупованих територій та ВПО 

Щодня команда медиків здатна приймати до 60 пацієнтів у мобільних 

поліклініках 

 Чотири області залучені до проєкту мобільних поліклінік для 

деокупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 
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Про це Mind повідомила пресслужба ГО «Інфекційний контроль в 

Україні». 

Допомогу в мобільних поліклініках можуть отримати мешканці 

Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. 

Зазначається, що в таких поліклініках є окремі мебльовані кабінети, 

автономне енергопостачання й вентиляція. Щодня команда медиків приймає 

до 60 пацієнтів. 

За словами ГО, на першому етапі розвитку мобільної допомоги на 

деокупованих територіях та місцях із великою кількістю ВПО потрібно дві 

мобільні клініки, п'ять мобільних юнітів і до 20 мобільних кабінетів. 

На сьогодні вже працюють два мобільні юніти за підтримки 

міжнародних організацій Project Hope – The People-To-People Health 

Foundation та Corus International. 

 

*** 

 

24.02.2023 

Гордон 

https://gordonua.com/ukr/news/war/gensek-oon-majzhe-40-naselennja-

ukrajini-zaraz-potrebujut-zahistu-ta-gumanitarnoji-dopomogi-1652088.html 

Генсек ООН: Майже 40% населення України зараз потребують 

захисту та гуманітарної допомоги 

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/gensek-oon-

majzhe-40-naselennja-ukrajini-zaraz-potrebujut-zahistu-ta-gumanitarnoji-

dopomogi-1652088.html 

Через російське вторгнення в Україну 40% населення України зараз 

потребують захисту та гуманітарної допомоги, ще стільки ж не можуть 

дозволити собі або не мають доступу до достатньої кількості їжі. Про це заявив 

генсек ООН Антоніу Гутерріш 24 лютого на засіданні Ради Безпеки ООН, 

повідомляє кореспондент видання "ГОРДОН". 

Він зазначив, що російське вторгнення в Україну – це грубе порушення 

Статуту ООН та міжнародного права. 

За словами генсека ООН, управління верховного комісара з прав людини 

зареєструвало десятки випадків сексуального насильства під час війни щодо 

чоловіків, жінок, дівчаток. Також фіксують серйозні порушення міжнародного 

гуманітарного права, прав людини щодо військовополонених, зафіксовано 

сотні випадків насильницьких зникнень, довільні затримання мирних 

громадян. 
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"Життя стало пеклом для народу України. За оцінками, 17,6 млн 

українців – майже 40% населення України – зараз потребують захисту та 

гуманітарної допомоги. 30% населення втратили роботу, практично 40% 

українців не можуть дозволити собі чи не мають доступу до достатньої 

кількості їжі", – додав Гутерріш. 

Він наголосив, що війна призвела до кризи переміщення в Європі, якої 

не було десятиліття. Понад 8 млн українських біженців зафіксовано в Європі, 

5,4 млн – внутрішньо переміщені особи. Більш ніж половина українських дітей 

були змушені покинути свої домівки. 

"Нам потрібен мир. Мир, який би відповідав Статуту ООН та 

міжнародному праву. Захист мирних громадян має залишатися абсолютним 

пріоритетом. Удари по мирних громадянах та цивільній інфраструктурі мають 

припинитися", – сказав він. 

Контекст: 

РФ розв'язала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим та 

частину Донецької і Луганської областей. 24 лютого 2022 року Росія розпочала 

повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного та південного 

напрямків. У квітні 2022 року сили оборони України вигнали окупантів із 

північних областей України, восени деокупували частину Херсонської, 

Миколаївської та Харківської областей. Зараз найінтенсивніші бої 

відбуваються на Донбасі. 

Українська влада неодноразово заявляла, що має на меті деокупацію всіх 

захоплених із 2014 року Росією українських територій, зокрема Криму. 

Розв'язана Росією війна в Україні закінчиться до початку літа 2023 року, 

спрогнозував начальник Головного управління розвідки Міноборони України 

Кирило Буданов у середині жовтня. "Для початку" Україна вийде на кордони 

1991 року, зазначив глава розвідки. 

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/gensek-oon-

majzhe-40-naselennja-ukrajini-zaraz-potrebujut-zahistu-ta-gumanitarnoji-

dopomogi-1652088.html 

 

 


