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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 

27.02.2023  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

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

centralnyh-regionah-garyachi-liniyi 

Як ВПО знайти безкоштовний прихисток у центральних регіонах: 

гарячі лінії 

Триває потік внутрішньо переміщених осіб у більш безпечні регіони. 

Консультації щодо безкоштовного поселення в центральних регіонах 

надаються на гарячих лініях в областях. 

Черкаська область: (068) 621-80-29, (050) 420-13-56. 

Житомирська область: (067) 399-62-72, (067) 499-29-16. 

Вінницька область: (067) 435-24-42, (063) 514-85-57, (050) 401-43-30. 

Полтавська область: 0 800 502 230, (066) 673-53-03, (050) 69-27-431 

 

*** 

 

27.02.2023  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/yak-zvernutysya-za-pryznachennyam-pensiyi-

yakshcho-vy-tymchasovo-prozhyvayete-v-polshchi 

Як звернутися за призначенням пенсії, якщо ви тимчасово 

проживаєте в Польщі? 

Мінргінтеграції спільно з Пенсійним фондом України розробили 

інфографіку для українських пенсіонерів, які знайшли тимчасовий прихисток 

у Республіці Польща. 

Вона стосується як пенсіонерів, які вже отримували пенсію в Україні, 

так і тих осіб, які досягли пенсійного віку за кордоном. Зокрема, громадяни 

можуть звернутися за призначенням пенсій двома способами 

- через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ, 

- через Установу соціального страхування Республіки Польща (205). 

З механізмом звернення та переліком документів можна ознайомитися в 

інфографіці. 
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*** 

 

 28.02.2023  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/pracevlashtovuvaty-vnutrishnih-pereselenciv 

Працевлаштовувати внутрішніх переселенців! 

До цього закликала Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук під час 

прямого включення на єдиному телемарафоні новин. Вона додала, що робота 

для ВПО буде серед пріоритетних завдань влади цьогоріч. 

«Якщо минулого року нашим пріоритетом було евакуювати та 

стабілізувати переселенців, то цього року наш фокус - це інтеграція у 

приймаючі громади, а також підготовка до повернення до звичних місць 

проживання», - зазначила посадовиця 

«Холодний період добігає кінця. Скоро весна. Треба працювати. На 

сьогодні лише третина ВПО мають роботу: Закликаю органи місцевої влади та 

роботодавців активніше наймати переселенців. А наших ВПО закликаю 

активніше шукати роботу. Звертайтесь до місцевої влади, центрів зайнятості, 

територіальних громад. Запит на хороші робочі руки завжди є.Як кажуть: 

зайняті руки ніколи не опустятьсяї» - резюмувала Ірина Верещук. 03.03.2023 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України 

https://minre.gov.ua/news/vpo-mozhut-otrymaty-kesh-dopomogu-vid-

norvezkoyi-rady  

ВПО можуть отримати кеш-допомогу від Норвезької ради Норвезька 

рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги 

для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок 

бойових дій. 

Сума допомоги становить 6660 грн і виплачуватиметься впродовж З 

місяців по 2220 грн на кожного члена сім'ї, але не більше як на п'ять осіб. У 

пріоритеті - надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям Виплати 

надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу Мопеубтат 

для людей, у яких немає банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 

березня Зареєструватися можна в декілька способів: надіслати в месенджері 

МуРатзАрр повідомлення з текстом «Привіт» на номер: 0 800 609 844 або для 

реєстрації через Мібег відсканувати СІВ-код, який розміщений на картинці за 

посиланням 

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої 

лінії Норвезької ради: 0 800 302 007. 
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*** 

 

03.03.2023 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22642.html 

Мінсоцполітики: 6,3 млрд грн виплачено за лютий внутрішньо 

переміщеним особам на допомогу на проживання 

Завершено фінансування виплат допомоги на проживання внутрішньо-

переміщеним особам за лютий 2023 року. Загалом ця сума склала 6,3 млрд грн.  

Отримання громадянами таких виплат під час повномасштабної війни 

знаходиться на постійному контролі Мінсоцполітики, зокрема, міністерство 

працює над забезпеченням прозорості, безперебійності і належної організації 

процесу таких виплат. 

Водночас, окремі громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб 

могли отримувати виплати на проживання із затримкою в часі.  

Звертаємо увагу на ключові причини, по яких могли відбуватися 

затримки з виплатами на проживання. 

Здійснювалась додаткова верифікація і уточнення даних щодо виплат 

для ВПО, які минулого року знаходились у старих інформаційних системах. З 

кінця 2022 року виплати для ВПО нараховуються і виплачуються 

централізовано, через Єдину інформаційну систему соціальної сфери 

(ЄІССС). Цифровізація процесу призначення виплати допомогла державі 

виявити весь обсяг проблемних ситуацій та оптимізувати процеси з виплати 

допомог. Але ці процеси потребували спільної роботи органів соціального 

захисту населення та міністерства, а також відповідного часового ресурсу. 

Зокрема, запровадження нової інформаційної системи потребувало 

проведення широкомасштабних навчань органів соцзахисту по роботі з нею. 

Мінсоцполітики продовжує активно взаємодіяти з управліннями соціального 

захисту (УСЗН), організовуючи для працівників управлінь додаткові 

навчання, щоб запобігти виникненню проблемних ситуацій при призначенні 

виплат для ВПО у новій системі. Вже проведено понад 30 таких навчальних 

заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації співробітників УСЗН по 

роботі з нею.  

Інформуємо: оскільки реєстри на виплати для ВПО формуються 

щомісячно до 2, 12 та 22 числа кожного місяця на підставі списків, отриманих 

від органів соціального захисту населення, то внутрішньо переміщені особи 

можуть отримувати допомогу в різні періоди. Також на час нарахування і 

виплати допомог впливає те, чи вчасно органи місцевої влади подають реєстри 

на виплати до ЄІССС. Невчасне подання даних може призводити до затримки 

у виплатах.  

Звертаємо увагу: якщо ви - ВПО, і маєте ситуацію із затримкою чи 

невиплатою допомоги на проживання, рекомендуємо звернутись до органу 

соціального захисту за місцем перебування на обліку, щоб працівники УСЗН 

могли перевірити правильність внесення даних і, за необхідності, виправити 
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допущену помилку. Дізнатися точні контактні дані УСЗН можна на сайтах 

Обласних державних адміністрацій/ Обласних військових адміністрацій через 

Департаменти соціального захисту населення — https://cutt.ly/e8hA54w  

Якщо питання не вдалося вирішити чи вам не надали інформацію та 

подальший алгоритм дій, просимо звертатися за роз'ясненнями і допомогою 

до Національної соціальної сервісної служби України листом або за номером 

(044) 289-87-89. 

Також, відповідно до інформації Державного підприємства 

„Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики”, 

який веде Реєстр внутрішньо переміщених осіб, кількість отримувачів 

допомоги  у жовтні 2022 року складала 1 784 тис. осіб, а лише за місяць, у 

листопаді,  – вже 1 903 тис. осіб, тобто на 200 тис. більше. За період з грудня 

2022 р. по січень 2023 р. кількість ВПО-отримувачів допомоги на проживання 

зросла на понад 86 тис. осіб. 

Це призвело до збільшення потреби у фінансуванні виплат з 

держбюджету. Наразі Мінсоцполітики спільно з Мінфіном працюють над 

забезпеченням спрямування додаткового фінансового ресурсу на ці виплати, 

аби забезпечити безперебійність здійснення виплат, призначених внутрішньо-

переміщеним особам по всій країні. 

 

Місцеве самоврядування 
 

27.02.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/ponad_770_pereselenciv_iz_luganshchi

ni_v_dnipri_zvernulisya_do_habu_sievierodoneckoyi 

Понад 770 переселенців із Луганщини в Дніпрі звернулися до хабу 

Сєвєродонецької громади упродовж тижня 

За минулий тиждень в гуманітарному хабі Сєвєродонецької міської 

військово-цивільної адміністрації, що знаходиться у місті Дніпро, мешканці 

Луганської області, які вимушені були залишити рідні домівки через російське 

повномасштабне вторгнення, отримали 778 продуктових наборів. 

Адреса хабу: проспект Калнишевського, 27К, ПК "Металург" (лівий 

берег). 

 

*** 

 

27.02.2023 

Сумська обласна державна адміністрація 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/30804-nayblyzhchym-chasom-bude-

pryynyato-novu-stratehiyu-po-vpo.html 
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НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ БУДЕ ПРИЙНЯТО НОВУ СТРАТЕГІЮ 

ПО ВПО 

Про це Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірина ВЕРЕЩУК повідомила в ефірі 

національного телемарафону новин 

Вона уточнила, що розроблений документ очікує на затвердження 

Урядом. Йдеться про Стратегію державної політики з внутрішнього 

переміщення до 2025 року. 

«Стратегія – це насамперед наш досвід, якого ми набували в перші місяці 

повномасштабної війни. Тоді ми працювали в режимі кризисного реагування. 

Зараз Уряд повністю опанував ситуацію, ми контролюємо всі процеси, 

пов’язані з евакуацією людей та їх розміщенням у безпечних регіонах», – 

додала посадовиця. 

Евакуація відбувається планово. Всі, хто зараз хочуть виїхати, мають 

необхідну інформацію та знають, до кого звернутися. Налагоджені всі види 

допомоги: гуманітарної, фінансової тощо. 

«Прийняття нової Стратегії дозволить комплексно вирішувати всі 

питання, пов’язані з внутрішніми переселенцями. Нею передбачені всі етапи, 

починаючи від ухвалення рішення про переміщення ВПО і закінчуючи 

періодом, коли людина вирішить повернутися на деокуповану й безпечну 

територію», – резюмувала Ірина Верещук. 

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

naiblyzhchym-chasom-bude-pryiniato-novu-stratehiiu-po-vpo 

 

*** 

 

28.02.2023 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/mayzhe-pivsotni-pereselenciv-znayshli-

prihistok-na-volini/ 

Майже півсотні переселенців знайшли прихисток на Волині 

З 20 лютого до області приїхали 42 внутрішньо переміщені особи. 

Загалом Волинь прийняла 76 271 вимушено евакуйовану людину. 

Наразі в області проживають та мають статус ВПО 56 225 переселенців. 

Це становить 40 101 родину, у яких 16 623 – діти. 

Серед внутрішньо переміщених осіб: 

- 2 778 людей з інвалідністю, 

- 7 612 пенсіонерів, 

- 9 сімей батьків-одинаків. 

Допомагаємо та перемагаємо🇺🇦 
 

*** 

 

28.02.2023 

https://www.kmu.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-naiblyzhchym-chasom-bude-pryiniato-novu-stratehiiu-po-vpo
https://www.kmu.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-naiblyzhchym-chasom-bude-pryiniato-novu-stratehiiu-po-vpo
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Черкаська обласна державна адміністрація 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/yak-vpo-znajti-

bezkoshtovnij-prixistok-u-centralnix-regionax-garyachi-liniyi/ 

Як ВПО знайти безкоштовний прихисток у центральних регіонах: 

гарячі лінії 

Триває потік внутрішньо переміщених осіб у більш безпечні регіони. 

Консультації щодо безкоштовного поселення в центральних регіонах 

надаються на гарячих лініях в областях. 

Черкаська область: (068) 621-80-29, (050) 420-13-56. 

Житомирська область: (067) 399-62-72, (067) 499-29-16. 

Вінницька область: 15-26, зателефонувати з інших областей можна за 

номерами: (067) 435-24-42, (063) 514-85-57, (050) 401-43-30. 

Полтавська область: 0 800 502 230, (066) 673-53-03, (050) 69-27-431. 

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

 

*** 

 

01.03.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

nutisya_za_konsultaciieyu_z_pitan_zaynyatosti 

Куди ВПО з Луганщини можна звернутися за консультацією з 

питань зайнятості 

У мережі гуманітарних хабів для переселенців з Луганщини фахівці 

презентують Луганську обласну службу зайнятості: розповідають 

відвідувачам про стан ринку праці, наявні вакансії, послуги служби; 

інформують про зручні дистанційні форми взаємодії з клієнтами (Telegram-

канал, Viber-канал, Facebook) та канали зв’язку для пошуку роботи: Єдиний 

портал вакансій, телеграм-канал «Робота зараз: Державна служба зайнятості», 

онлайн-платформи та додатки. 

На заходах, які проводять представники служби зайнятості в 

гуманітарних хабах, висвітлюються питання чинного законодавства України, 

інформують щодо надання гранту по програмі єРобота, ознайомлюють з 

курсами навчання у ЦПТО ДСЗ, правилами реєстрації в Службі зайнятості та 

рекламують вакансії стрілецького батальйону Луганської області. 

Відвідати такі заходи внутрішньо переміщені особи можуть за адресами: 

м. Вінниця: 

вул. Максимовича, 43-б. Консультації по середах з 10:00 до 15:00 

м. Дніпро: 

пр. Дмитра Яворницького, 81 (правий берег). Консультації щовівторка з 

10:00 до 15:00 на базі Центру надання допомоги мешканцям Лисичанської 

міської територіальної громади. 
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пр. Петра Калнишевського, 27К, Палац культури «Металург» (лівий 

берег). Консультації щоп’ятниці з 10:00 до 15:00 на базі Сєвєродонецького 

гуманітарного хабу. 

вул. Володимира Антоновича, 72а. Консультації: щовівторка та 

щочетверга з 10:00 до 14:00 

м. Івано-Франківськ: 

вул. В'ячеслава Чорновола, будинок 128 (стадіон "Рух"). Консультації: 

щоп’ятниці з 12:00 до 15:00 та щочетверга з 10:00 до 13:00 

м. Київ: 

вул. Мала Житомирська, 16/3. Консультації щосереди з 10:00 до 15:00 

бульвар Марії Приймаченко, 8. Консультації: щосереди з 11:00 до 15.00. 

вул. Поліська, 14. Консультації: щоп'ятниці з 10:00 до 15:00 

м. Львів: 

вул. Рудненська, 10. Консультації щочетверга з 10:00 до 14:00 

м. Одеса: 

вул. Катерининська, 32. Консультації: щовівторка з 10:00 до 14:00 

м. Рівне: 

вул. Фабрична, 20. Консультації: щоп'ятниці з 12:00 до 14:00 

м. Черкаси: 

вул. Чехова, 9а. Консультації: щовівторка з 10:00 до 14:00 

м. Чернівці: 

вул. Головна, 128. Консультації: щосереди з 10:00 до 13:00 

м. Хмельницький; 

вул. Кам`янецька, 122, каб. 3. Консультації: щосереди з 9:00 до 13:00 

 

*** 

 

02.03.2023 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/yak-vpo-pidtverdyty-robochyi-stazh-iakshcho-

trudova-knyzhka-zalyshylasia-v-okupatsii 

Як ВПО підтвердити робочий стаж, якщо трудова книжка 

залишилася в окупації? 

Зробити це можна онлайн. В системі Пенсійного фонду України 

зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова 

книжка. 

Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних 

послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS. 

Для цього потрібно: 

Авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного 

підпису або BankID. 

Перейти до меню «Комунікації з ПФУ» й вибрати «Запит на отримання 

електронних документів». 
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З-поміж типів звернення обрати «Витяг з ЕТК», заповнити інші 

додаткові поля, підписати та направити ваше звернення. 

Ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на 

свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі «Мої звернення». 

 

 

 

*** 

 

02.03.2023 

Житомирська обласна державна адміністрація 

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

bilshe-36-8-tysyach-rodyn-iz-chysla-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 

#UAразом: у Житомирській області перебуває більше 36,8 тисяч 

родин із числа внутрішньо переміщених осіб 

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА. 

Так, на Житомирщині зареєстровано 36 856 родин внутрішньо 

переміщених осіб, з них 511 багатодітних. Зокрема дітей — 18 970, та з них 

5757 дошкільного віку. Серед яких найбільше – у Житомирському районі: 

більше 15 тисяч родин. 

На території областей, які знаходяться біля лінії фронту, постійно існує 

ризик потрапити під обстріли, тому люди вимушені покидати свої домівки та 

шукати прихисток в інших, більш безпечних областях України. 

Нагадаємо, що змінити адресу реєстрації або знятись з обліку відтепер 

можна онлайн у застосунку Дія. 

Також на базі Житомирської обласної військової адміністрації 

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

постраждали через російську агресію. 

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

29-16. 

 

*** 

 

02.03.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

shcho_trudova_knizhka_zalishilasya_v_0 

Як ВПО підтвердити робочий стаж, якщо трудова книжка 

залишилася в окупації 

Зробити це можна онлайн. В системі Пенсійного фонду України 

зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова 

книжка. 
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Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних 

послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS. 

Для цього потрібно: 

- Авторизуватися в обраному е-сервісі (https://portal.pfu.gov.ua/) за 

допомогою електронного підпису або BankID. 

- Перейти до меню «Комунікації з ПФУ» й вибрати «Запит на отримання 

електронних документів». 

- З-поміж типів звернення обрати «Витяг з ЕТК», заповнити інші 

додаткові поля, підписати та направити ваше звернення. 

- Ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на 

свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі «Мої звернення». 

 

*** 

 

03.03.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/56722 

Перша леді України подякувала латвійському народові за прихисток 

близько 45 тисяч українців 

Перша леді України Олена Зеленська зустрілась сьогодні у Львові з 

першою леді Латвії Андрою Левіте. 

«Моя колега Андра Левіте, перша леді Латвії, за останній рік відвідує 

Україну вже вдруге: улітку, під час Саміту перших леді та джентльменів, 

спеціально приїздила в постраждалу від окупантів Бучу. А сьогодні ми з 

Володимиром і президентським подружжям Латвійської Республіки у Львові 

– місті, що стало домом для тисяч українців, які вимушено полишили свої 

домівки через бойові дії», - зазначила Олена Зеленська. 

Перша леді України подякувала Андрі Левіте та всій Латвії за 

принципову й самовіддану підтримку нашої країни з першого дня 

повномасштабного вторгнення. 

Латвія прихистила 45 тис. українців, узяла на лікування понад 100 

українських військових, прийняла більш ніж 500 осіб з інвалідністю, зокрема 

141 вихованця Бахмутського психоневрологічного інтернату. А сама пані 

Левіте взяла під патронат українських молодих мам і новонароджених 

немовлят, які з’являються на світ у її країні. 

«Найближчим часом у Львові відвідаємо разом також перинатальний 

центр, де нині народжується найбільше українців, і візьмемо участь у дуже 

важливій конференції – міжнародному форумі United for Justice, панелі 

«Боротьба із сексуальним насиллям як зброєю війни». Це, так би мовити, 

юридичний «Рамштайн», який допоможе об’єднати зусилля, щоб притягнути 

всіх винних у вчиненні міжнародних злочинів проти України до 

відповідальності», - розповіла перша леді. 

Нагадаємо, сьогодні на Львівщину завітали Президент України 

Володимир Зеленський та Президент Латвії Егілс Левітс. Глави обох держав 
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спільно з першими леді на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять 

українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни. Детальніше 

за посиланням. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/informacijno-gumanitarnij-shtab-

yamariupolzaporizhzhya-prodovzhuye-pracyuvati-dlya-pidtrimki-vpo 

Інформаційно – гуманітарний штаб «ЯМаріуполь» у м. Запоріжжя 

продовжує працювати для підтримки внутрішньо переміщених осіб та 

надавати допомогу кожному. 

У центрі, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 150А 

внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу у різних сферах: 

- юридичну; 

- інформаційну; 

- гуманітарну; 

- психологічну. 

Також у центрі працює дитяча кімната, де для діток проводять 

різноманітні майстер-класи та активності. Поки дорослі отримують 

консультації від провідних фахівців, діти мають можливість грати, малювати, 

займатися англійською та гімнастикою під наглядом вихователів-методистів. 

Для малюків є безліч іграшок, розмальовок та розвиваючих ігор. 

Нещодавно був проведений майстер-клас із виготовлення свічок. 

Спокій, зосередження та гармонія – саме такі емоції викликала ця арт-терапія. 

Гості залишилися задоволені не лише свічками, а і як результат – 

налаштувалися на позитивну енергію та позбавилися негативу. 

А в минулу суботу до завершення масляного тижня у центрі відбувся 

чудовий захід. Дітки разом із батьками виготовляли вареники – самі робили 

тісто  і начинку. Потім разом смакували вареники, виготовлені власними 

руками. Працюємо далі! 

За матеріалами департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

 

*** 

 

03.03.2023 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/psykholohichna-dopomoha-ditiam-vnutrishno-

peremishchenykh-osib-shcho-vazhlyvo-znaty 

Психологічна допомога дітям внутрішньо переміщених осіб – що 

важливо знати 
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У непростий для України час повномасштабної жорстокої війни, 

підступно розв’язаною росією, найбільше страждають маленькі українці, які 

разом з батьками вимушено залишили свої рідні домівки, свої школи і 

дитсадки та змінили звичний спосіб життя на інше середовище перебування. 

Багато сімей через воєнні дії розлучилося. 

Для повноцінного розвитку дитини відповідно до свого віку необхідні 

стабільні та безпечні умови, а в ситуації війни та вимушеної міграції населення 

цей процес порушується. Окрім травми від збройного конфлікту, страху 

переміщення та невідомості, дитина потерпає від розриву з близькими людьми 

– батьками, дідусями і бабусями та своїми шкільними друзями. 

Травматичні події можуть викликати у дітей різні поведінкові 

особливості, почуття, які важливо відслідковувати, щоб адекватно допомагати 

дитині пережити їх. Це можуть бути почуття незахищеності, страх 

майбутнього, гнів, агресія, сором і відчуття провини, відчуженість та ізоляція 

від зовнішнього середовища, сум за минулим життям. У дітей можуть 

виникнути проблеми з навчанням, увагою, можливістю запам’ятовувати 

інформацію, психосоматичні порушення (заїкання, енурез, бронхіальна астма, 

нейродерміти, порушення травлення, нудота та головні болі, безсоння тощо). 

Як же допомогти маленьким громадянам України пережити ці важкі 

часи, вирости здоровими та сильними? 

В процесі адаптації до нових умов необхідно подбати про безпеку, 

комфортні умови, якісне харчування, емоційну стабільність дітей та підлітків, 

перш за все, на сімейному рівні. Адже справжнє відчуття безпеки дитині дають 

лише близькі довірливі стосунки з її рідними. Необхідно постаратися 

відновити в дитині впевненість у собі, хвалячи за те, що у неї виходить 

найкраще, бути з нею якомога більше часу, займаючись разом звичними 

справами, іграми. Розмовляти про її справи, нових друзів, заспокоювати, 

пояснювати, куди йдете і коли повернетесь. Важливо підтримувати звичний 

порядок дня, в тому числі щодо прийомів та раціону їжі, готувати знайомі 

страви, іноді балувати малечу улюбленими смаколиками, частіше обнімати та 

говорити теплі слова, адже зараз, як ніколи, наші діти потребують цього. 

Окремої уваги потребують підлітки. Зазвичай вони тримають почуття у 

собі, що може призвести до депресивних станів. Через гормональні коливання 

нестабільна психіка піддається зовнішньому впливу, в тому числі і 

негативному. Щоб уникнути маніпуляцій своїх дітей, мамі з татом необхідно 

цікавитися колом спілкування своїх дітей, їх захопленнями. Деякі комп’ютерні 

ігри, челенджі можуть налаштувати дитину агресивно та провокувати зухвалу 

поведінку. Підлітки потребують більшого батьківського контролю, треба 

знати, чим займаються діти на дозвіллі, перевіряти соціальні мережі, інші 

контакти. 

До слова, у Харкові, Києві, Львові, Івано-Франківську, Луцьку, 

Черкасах, Кременчуці та деяких інших містах України 27 лютого відбулися 

масові бійки та спроби сутичок за участі підлітків. Подекуди поліція їх 
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затримувала або втручалася, щоб не допустити зіткнень. За повідомленнями з 

соцмереж, ідеться про заснований у росії рух «ПВК Редан». 

Головною метою організаторів цих груп є «провокування конфліктів і 

масових бійок між підлітками». 

Якщо батьки відчувають, що не справляються із ситуацією, краще для 

дитини буде, якщо вони звернуться до спеціалістів та волонтерів, які мають 

досвід взаємодії з внутрішньо переміщеними особами та сім’ями з дітьми 

ВПО. Психологи, педагоги, юристи, соціальні представники, медики – 

залежно від потреб у кожному окремому випадку, нададуть консультацію або 

практичну допомогу на професійному рівні. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

27.02.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/news/gruziya-dozvolila-ukrayintsyam-perebuvati-

1677496984.html 

Грузія дозволила українцям перебувати в країні без віз протягом двох 

років 

Уряд Грузії ухвалив постанову, згідно з якою громадяни України 

можуть приїжджати та перебувати в країні без віз протягом двох років. 

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online". 

Уряд країни скоригував норму, яка дозволяла українцям в'їжджати до 

Грузії без візи та перебувати в країні протягом року. 

Згідно з поправками, які набули чинності одразу після публікації, 

громадяни України мають право в'їжджати до Грузії без візи та перебувати у 

країні протягом повного дворічного терміну. 

Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, як громадянам отримати картку 

платника податків за кордоном. 

Крім того, ми писали, які документи можна надсилати за кордон 

поштою. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України 

читайте на каналі РБК-Україна в Telegram. 

 

*** 

 

27.02.2023 

ТСН 
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Екопоселення на Черкащині стало прихистком для переселенців з 

окупованих територій 

https://tsn.ua/ukrayina/ekoposelennya-na-cherkaschini-stalo-prihistkom-

dlya-pereselenciv-z-okupovanih-teritoriy-2274265.html 

12 років тому уродженець Кривого Рогу Сергій Колесник заснував у 

Черкаській області перше екопоселення під назвою “Чарівне” – місце, що 

відрізняється від звичайного українського села особливою філософією та 

концепцією збереження природи. Від лютого 2022 року екопоселення стало 

прихистком для особливих мешканців – тих, хто втратив свої домівки через 

війну. “Найбільш приємні для мене традиції – в екопоселенні не п'ють, не 

курять і не сваряться, – каже тутешній мешканець Іван Титар. – Тут живуть 

дуже чемні люди. Вони знають, чому вони приїхали з міста, вони знають, чому 

вони приїхали на землю. Це певна культура”. 

Історії переселенців екопоселення “Чарівне” – це розповіді про те, як 

війна змушує людей змінити своє ставлення до життя. 

“Майбутнє саме за екопоселеннями, – впевнений Сергій Колесник. – В 

містах ми є заручниками того, що відбувається навколо нас. Хочемо ми того 

чи ні, ми завдаємо природі шкоди. Велике скупчення, побутові відходи, 

утилізація різноманітних хімічних препаратів – все це знищує навколишнє 

середовище”. 

Засноване Сергієм Колесником екопоселення розташоване в Черкаській 

області неподалік козацького містечка Чигирин. 

“У Богдана Хмельницького була права рука – це легендарна особистість 

на ім'я Чмирь. Це був такий собі козак-характерник. За легендою, він сидів на 

горі неподалік від цього місця. До нього приходили козаки – за лікуванням або 

за якимись психологічними порадами, і він усім допомагав”, – розповідає Іван 

Титар. 

До війни в екопоселенні проживали до 20 сімей, що мріяли втекти від 

міської метушні та жити в екологічно чистій місцевості в тісному контакті з 

природою. 

“Хтось тут тримав корів та кіз, переробляв молоко, виготовляв сири, 

сметану. Також є городництво, є теплиці, де ми вирощуємо овочі та фрукти, – 

розповідає про життя в поселенні Сергій Колесник. – Я вам скажу, овочі та 

фрукти тут дуже відрізняються від того, що вам пропонують на ринках”. 

У поселенні активно розвивали яблуневі сади та займалися 

бджільництвом. І категорично відмовилися від пластику, хімічних засобів та 

усього, що шкодить природі. 

“Ми відмовилися від миючих засобів, які знищують флору й фауну, як 

це зараз відбувається скрізь. А ще наші хлопці висаджують дерева, 

відновлюють ліси”, – каже Сергій Колесник. 

Але 24 лютого змінилося все. Досі щасливі та миролюбні мешканці 

“Чарівного” взялися за зброю. 
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“Були збори в сільраді, зійшлися всі разом та вирішили організувати 

ТрО, розповідає Сергій. – Виставили пости, бо вже йшлося про те, що тут 

можуть діяти ДРГ. Тож ходили, відстежували, контролювали порядок”. 

І водночас відкрили свої двері для переселенців зі сходу, які масово 

їхали через їхнє поселення в бік західних областей. 

“Лише за перший місяць тільки через мій дім пройшло близко 45 

біженців, – пригадує Сергій. – Хтось частково проживав, а хтось перепочивав 

та вирушав далі”. 

Але  дехто вирішив залишитися. Наприклад, подружжя Миколи та 

Олени з Бахмута. Вони до останнього не хотіли залишати рідний дім. Попри 

вмовляння дітей, що переїхали до “Чарівного” ще десять років тому. 

“Нам діти подзвонили 24 лютого, невістка набрала, я саме вранці була 

на роботі. Невістка спитала, що в нас відбувається. Кажу, в Горлівці війна. І 

вона каже – давайте до нас. Ну давайте – то давайте. Тут тепер все наше 

життя”. 

Рішення їхати допомогли ухвалити російські ракети. 

“Мене тричі відкидало вибуховою хвилею, – згадує Микола Ралко. – Це 

диво Господнє, що я не поранений. Хіба що є поранення в пʼятку, в мʼякі 

тканини. Так сильно відкинуло, а голова ціла”. 

“Це був пʼятий приліт саме в нашу усадьбу. Перший приліт – це коли 

дах знесло і жодного цілого вікна не залишилося, – каже Олена Єгорська. –  

Після того, як чоловік ледь двічі не загинув, коли стояв закляклий, а на нього 

летіло скло – все, край. Ми вирішили, що тягнути далі нема куди, бо тільки 

машина і залишилася ціла”. 

Відтоді Олена, Микола та двоє їхніх котиків мешкають в екопоселенні. 

Неподалік будинку сина й невістки. “Цей дім нам надала громада. Ми його 

зараз облаштовуємо. Діти з общини принесли сюди кастрюльки, ложки, 

тарілки. Намагаємося якось вижити. Війну будемо переживати тут”. 

Подружжя зізнається, що звикнути до життя в екопоселенні непросто. 

До найближчого населеного пункту – 5 кілометрів. Тут немає ані аптек, ані 

магазинів. А продукти та інші товари привозять лише раз на тиждень. Зате тут 

є дещо інше. 

“Люди дуже хороші, дуже привітні, – вражена місцевими мешканцями 

Олена. – Допомагають, питають, чи не треба нам ще чогось”. 

Сьогодні в Україні діє більше дев'яноста таких екопоселень, і майже 

кожне з них запрошує до себе переселенців. “Західні партнери надали грант, 

тож ми купили постіль, подушки, теплі речі, – розповідає Сергій Колесник. – 

Бо люди, які сюди приʼїжджали з початком війни, були в шоці. Тікали в тому, 

що встигли на себе натягнути”. 

Бачачи стан переселенців, власними силами мешканців екопоселення 

облаштували реабілітаційний центр. 

“У нас є і спеціальне ліжко, і тренажери для покращення стану хребта. 

Також ми проводимо тут компʼютерну діагностику. Ми освоїли вісцеральний 



16 
 

масаж, гірудотерапію, баночний масаж, фітотерапію, – каже Сергій Колесник. 

– Робимо все, аби поселенці почувалися більш спокійно та впевнено”. 

 

*** 

 

27.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/v-estoniyu-zaraz-priyizdzaje-lise-kilka-soten-

ukrayinskix-bizenciv-na-tizden-3950 

В Естонію зараз приїжджає лише кілька сотень українських 

біженців на тиждень 

Всього з кінця лютого 2022 року Естонія прийняла понад 67 800 

українських військових біженця. 

За останній тиждень залишитися в Естонії вирішили лише 253 українські 

біженці. Всього з кінця лютого 2022 року Естонія прийняла понад 67 800 

українських військових біженця. 

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, після початку 

військових дій на території України до Естонії в'їхали 124 583 українські 

біженці. 

З них за станом на 26 лютого 67821 залишився в країні. 

 

*** 

 

27.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/papa-rimskii-zustrinetsya-z-ukrayinskimi-

bizencyami-v-ugorshhini-3955 

Папа Римський зустрінеться з українськими біженцями в Угорщині 

Про це повідомив директор прес-центру Ватикану Маттео Бруні. 

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск  дійснить офіційний візит 

до Угорщини. 

Про це повідомив директор прес-центру Ватикану Маттео Бруні, пише 

Vatican News. 

Візит триватиме лише 3 дні – з 28 по 30 квітня. У Будапешті він 

зустрінеться з президентом країни Каталін Новак, після чого звернеться з 

промовою до представників влади, громадських організацій та 

дипломатичного корпусу, а також поговорить із місцевим духовенством. 

Наступного дня у Папи заплановано відвідати храм святої Єлизавети 

Угорської. Там Франциск має зустрітися з українськими біженцями та 

нужденними. 

В останній день свого візиту понтифік проведе месу на майдані Лайоша 

Кошута. 
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Нагадаємо, нещодавно Папа Франциск назвав війну в Україні 

«абсурдною та жорстокою» і заявив, що він і надалі підтримуватиме 

український народ. 

 

*** 

 

27.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/yak-ukrayinski-bizenci-zivut-u-bilorusi-3956 

Як українські біженці живуть у Білорусі 

З якими проблемами стикаються і що мають намір робити далі. 

Понад 84 тисячі українців прибули до Білорусі з 24 лютого 2022 року. 

Такі відомості наводить Держприкордонкомітет РБ. У свою чергу Міжнародна 

організація з міграції (МОМ) з'ясувала, що в основному це жителі Донецької, 

Харківської, Луганської, Херсонської областей. Більшість із них – жінки, 

більше половини біженців приїхали з дітьми. Головними проблемами, 

пов'язаними з життям у Білорусі, українці називали нестачу грошей, 

складнощі з працевлаштуванням та пошуком житла. DW поговорила із трьома 

біженцями з України. 

"Жоден роботодавець не хотів зі мною зв'язуватися" 

Ольга (ім'я змінено) родом із Миколаєва. На початку війни жінка з двома 

дітьми втекла до Німеччини, але не змогла там адаптуватися, в тому числі 

через мовний бар'єр, і приїхала до Білорусі. Тут вона тривалий час була без 

роботи, змогла влаштуватися лише після того, як подала документи на набуття 

статусу додаткового захисту, який дає тимчасове право на проживання, 

працевлаштування та медобслуговування. 

"До цього жоден роботодавець не хотів зі мною зв'язуватися. Фінансами 

держава не допомагала. Мені є з чим порівнювати - у Німеччині я отримувала 

допомогу, якої вистачало хоча б на харчування, а тут нічого. Не знаю, що було 

б, якби не знайомі, які годували мене та дітей. Житло теж знайшли через 

знайомих, платимо лише за комунальні послуги", - розповідає співрозмовниця. 

За її словами, єдина фінансова допомога, яку вона отримала від влади 

Білорусі, - виплата в одну базову величину (37 рублів або близько 14 євро. - 

Ред.) на кожного члена сім'ї після того, як звернулася за допзахистом. Жінка 

пояснює, що допомагали МОМ та Червоний Хрест: сім'я отримувала 

сертифікати на продукти, продуктові набори, одному з дітей купили куртку. 

Ольга каже, "якщо все закінчиться" (війна в Україні. – Ред.), вона повернеться 

додому: "Там родичі, друзі, я хочу додому. Що ж буде насправді, ніхто не 

знає"."Сподіваємось на повернення додому" 

Ірина із сім'єю у Білорусі з вересня. Мешканка Харківської області 

згадує, що спочатку поїхала до знайомих до Росії, як тоді думала, "на кілька 

днів перечекати бомбардування". "Ні за пару днів, ні за місяць ситуація не 

покращилася. А ми на запрошення родичів опинилися в Білорусі", - додає 
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Ірина. І зізнається, що у РБ були складнощі з працевлаштуванням, але через 

два місяці її чоловік зміг знайти роботу. 

"Медообслуговування нормальне, чоловік проходив медогляд для 

роботи, я водила доньку на обстеження в поліклініку, поки все безкоштовно, - 

продовжує жінка. - У Білорусі з'явилися знайомі, які чимало допомогли - одяг, 

продукти, посуд. Допомагає церква, Червоний Хрест. Без допомоги всіх цих 

людей було б дуже складно, оскільки ми не брали із собою ні одягу, ні взуття, 

все залишилося вдома”. 

Українка зізнається, що поки що не знає, чи залишиться її родина в 

Білорусі, але мріє повернутися додому: "Сподіваємось на повернення додому, 

бо там у нас залишилося все, що ми нажили за своє життя. І найголовніше – 

там наші рідні". 

"Зарплати, яку пропонують, вистачить лише на оренду житла" 

"Ми - жителі Луганської області, родина лікарів, 24 лютого 2022 року 

були вдома, дружина була на п'ятому місяці вагітності. На початку війни ми 

виїхали на Львівщину, але там зіткнулися з високими цінами на житло, 

відсутністю вакансій та примусовим приводом у військкомат - незважаючи на 

складну ситуацію і те, що у мене вагітна дружина. Ми змушені були 

повернутися назад, поїхали до батьків до Луганська", - ділиться своєю 

історією Ігор (ім'я змінено). Після народження дитини сім'я вирішила 

перебратися до Білорусі, оскільки у Луганську було небезпечно. 

"Спочатку приїхали до Мінська, але, побувавши на співбесіді, я 

зрозумів, що зарплати, яку мені пропонують, вистачить лише на оренду житла, 

тому вирішили їхати в не таке велике місто", - каже чоловік. За його словами, 

у Білорусі у лікарів низька зарплата, йому одному важко утримувати сім'ю та 

оплачувати оренду. У найближчому майбутньому Ігор планує виїхати і шукати 

нову роботу, яка вище оплачуватиметься. 

Серед мінусів життя в РБ співрозмовник також назвав платні дороги, 

"про які дізнаєшся, коли з тебе вже вимагають штраф" (1700 км білоруських 

доріг - платні для транспорту, не зареєстрованого на території ЄАЕС. - Ред.). 

З плюсів - гарне ставлення людей: "Багато в чому допомагали та підказували. 

Ставлення набагато краще, ніж у Західній Україні". 

Волонтер: "Головна проблема – житло" 

З DW на умовах анонімності погодилася поговорити й один із 

волонтерів, які допомагають українським біженцям у Білорусі. За оцінками 

співрозмовниці, до РБ приїжджають переважно сім'ї з дітьми, люди похилого 

віку, люди з різними групами інвалідності. "Головна проблема - це житло, не 

у всіх є гроші на оренду, тому біженці намагаються шукати роботу, на якій їм 

би ще надали і житло, а це в Білорусі рідкість. Це може бути або гуртожиток 

від якогось заводу, або будинок у селі, якщо йдеться про вакансію у сільському 

господарстві. У деяких господарств житло в досить хорошому стані, у деяких 

все зовсім плачевне", - зазначає волонтер. 

Співрозмовниця також згадує проблеми із оформленням документів на 

території Білорусі. За її словами, біженці мають багато скарг на роботу 
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посольства України в Мінську. Виникають і питання з переказом грошей до 

Білорусі: "Через те, що РБ під санкціями, прямий переказ зробити неможливо. 

Крім того, українські банки можуть просто заблокувати рахунок тому, хто 

перебуває в Білорусі, не з'ясовуючи, хто і з яких причин сюди приїхав. Якщо 

там (в Україні. - Ред.) у людини були гроші на рахунку, і вона могла легше 

переносити тяготи військового стану, то тут він гол як сокіл. Вихід - 

переказувати кошти через криптовалюти". 

За словами співрозмовниці, біженці завжди мають потребу в продуктах 

харчування. ЮНІСЕФ роздавав сертифікати на 135-150 рублів (50-56 євро) на 

покупку їжі, Червоний Хрест видавав так звані сухпайки. "Продукти 

харчування, як і засоби гігієни, побутова хімія завжди потрібні у будь-якій 

кількості", - уточнює волонтер. 

Що стосується одягу та взуття, то, за спостереженнями співрозмовниці, 

тих, хто їх гостро потребує, практично немає: "Ті, хто приїжджав у 2022 році, 

дійсно, були роздягнені і розуті, хтось взагалі в одній піжамі. Зараз до Білорусі 

не приїжджають люди безпосередньо із зони бойових дій, тому у них, як 

правило, є з собою речі. Коли ми запрошуємо підопічних вибрати собі взуття 

та одяг, приходять 2-3 особи. Хоча є питання з доставкою речей до тих людей, 

хто мешкає у регіонах". 

 

*** 

 

28.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/uryad-niderlandiv-vidiliv-kosti-na-bezkostovni-

uroki-movi-dlya-ukrayinciv-3968 

Уряд Нідерландів виділив кошти на безкоштовні уроки мови для 

українців 

Як будуть проходити уроки мови і чи обов’язковими вони стануть для 

біженців. 

Чудову новину для українських біженців, які оселилися в Нідерландах, 

озвучив уряд цієї країни: для всіх муніципалітетів найближчим часом буде 

виділено 15 млн євро на навчання нідерландської мови. Дотепер всі українці 

вчили мову з волонтерами у бібліотеках, лише раз на тиждень або ж 

самостійно. Як будуть проходити уроки мови і чи обов’язковими вони стануть 

для біженців - дізнаєтесь із відео. 

 

*** 

 

28.02.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/medicine/ukrayinskim-bizencyam-u-cexiyi-potribno-

otrimati-novi-polisi-medicnogo-straxuvannya-3962 
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Українським біженцям у Чехії потрібно отримати нові поліси 

медичного страхування 

Зміни пов'язані із законом lex Ukraine, який запроваджує можливість 

продовження річної візи тимчасового захисту. 

Біженці з України, які хочуть залишитись у чеській системі медичного 

страхування, мають отримати новий страховий поліс до кінця березня. 

Дорослі, які перебувають у Чехії понад 150 днів, повинні також 

повідомити страхову компанію, чи продовжуватимуть вони оплачувати 

власну страховку, чи мають вони роботу і чи доглядають маленьких дітей. Про 

це після засідання правління заявили представники страхової компанії VZP. 

Зміни пов'язані із законом lex Ukraine, який запроваджує можливість 

продовження річної візи тимчасового захисту. Пропорційно продовженню 

тимчасового захисту буде продовжено дію медичного страхування. 

Біженці одержують від страхових компаній не пластикову картку, а 

роздрукований паперовий бланк. Вони також можуть оформити новий поліс у 

режимі он-лайн на сайті VZP, де зареєстровано понад 85% українців. Його 

можна роздрукувати або зберегти в електронному вигляді, наприклад, на 

мобільному телефоні. Подати заяву на видачу нового поліса необхідно до 

закінчення терміну дії попереднього. 

Загалом у Чеській Республіці в системі медстрахування зареєстровано 

близько 422 000 біженців, з яких, за даними на кінець лютого цього року, 365 

000 зареєстровано у VZP, а ще 57 000 – в інших медичних страхових 

компаніях. Страхові внески за них сплачуються з державного бюджету, для 

більшості дорослих — протягом 150 днів, для дітей, людей похилого віку або 

матерів, які доглядають маленьких дітей, — поки діє віза. Інші зобов'язані 

повідомляти страхової компанії, чи працюють вони, чи продовжують 

сплачувати страхові внески самостійно. З 218 тисяч осіб, охоплених VZP, 

близько 185 тисяч вже повідомили цю інформацію страховику. За словами 

голови VZP Тома Філіпа, цілком імовірно, що більшість решти вже залишили 

країну. 

Минулого року VZP заплатила 1,75 млрд. крон за медичне 

обслуговування застрахованих біженців, а за весь рік з початку війни витрати 

оцінюються в 2,15 млрд. крон. Найбільше грошей страхова компанія 

витратила на загальні огляди людей без проблем зі здоров'ям, які необхідні, 

наприклад, при вступі на роботу або запису дітей до дитячого садка. 

 

*** 

 

28.02.2023 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3676234-veresuk-zaklikala-

miscevu-vladu-aktivnise-pracevlastovuvati-pereselenciv.html 

Верещук закликала місцеву владу активніше працевлаштовувати 

переселенців 
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Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Ірина Верещук закликала місцеву владу активніше 

працевлаштовувати внутрішніх переселенців, бо нині лише третина з них 

мають роботу. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінреінтеграції у Телеграмі. 

«Холодний період добігає кінця. Скоро весна. Треба працювати. На 

сьогодні лише третина ВПО мають роботу. Закликаю органи місцевої влади та 

роботодавців активніше наймати переселенців. А наших ВПО закликаю 

активніше шукати роботу. Звертайтесь до місцевої влади, центрів зайнятості, 

територіальних громад» – сказала Верещук. 

Вона також наголосила, що серед пріоритетів міністерства - інтеграція у 

приймаючі громади, а також підготовка до повернення до звичних місць 

проживання. 

Як повідомлялося, в Україні найближчим часом планують ухвалити 

нову Стратегію державної політики з внутрішнього переміщення, документ 

очікує на затвердження урядом. 

 

*** 

 

28.02.2023 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3676110-u-stolici-zareestruvalisa-

blizko-230-tisac-pereselenciv-povoroznik.html 

У столиці зареєструвалися близько 230 тисяч переселенців – 

Поворозник 

У столиці зареєстровано близько 230 тисяч внутрішньо переміщених 

осіб, з них понад 40 тисяч - діти. 

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив перший заступник голови 

КМДА Микола Поворозник. 

«Близько 230 тисяч внутрішньо переміщених осіб зараз зареєстровано в 

Києві. Із них понад 40 тисяч дітей», - сказав Поворозник. 

Він зазначив, що наразі близько 3,5 мільйона людей перебувають у місті. 

За словами чиновника, в середині березня 2022 року в Києві налічувалось не 

більше 800 тисяч людей. 

Як повідомляв Укрінформ, кількість внутрішньо переміщених осіб в 

Україні перевищила 8 млн осіб, водночас 2,7 млн осіб повернулися додому. 

 

*** 

 

28.02.2023 

Торецьк.City 

https://toretsk.city/articles/268793/dlya-pereselenciv-z-toreckoi-gromadi-

vidkrili-medichnij-hab-u-kiyevi-de-jogo-roztashovano 



22 
 

Для переселенців з Торецької громади відкрили медичний хаб у Києві. 

Де його розташовано 

Медичний хаб для внутрішньо переміщених осіб з Донеччини 

“Тримаємось разом” відкрився у Києві. Про це повідомляє Торецька міська 

військово-цивільна адміністрація. 

Медхаб для переселенців з Торецька 

Для переселенців з Торецької громади, які покинути свої домівки та 

оселитися у столиці чи Київській області, відкрився медичний хаб. 

До медхабу “Тримаємось разом” за медичною допомогою можуть 

звернутися ВПО з Донецької області та інших областей України. Медхаб 

розташовано у Київській філії КНП "Авдіївська центральна міська лікарня". 

Адреса: м.Київ, вул. Юрія Кондратюка, буд. 2-А, 1-й поверх, каб. №7. 

Телефони для довідок та запису на прийом: 

+380977250510 

+380665083758. 

 

*** 

 

28.02.2023 

Факти 

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230301-dopomogu-

prodovzhuyut-narahovuvaty-shho-zminytsya-dlya-vpo-u-berezni/ 

Допомогу продовжують нараховувати: що зміниться для ВПО у 

березні 

Держава продовжує виплачувати грошову допомогу українцям, які через 

війну вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними 

особами. 

Як і кому здійснюватимуться виплати ВПО в березні 2023 року – читайте 

далі в матеріалі. 

Виплати ВПО – скільки та коли можуть отримувати 

Особи, які мають офіційний статус ВПО, щомісяця отримують допомогу 

в розмірі: 

2 тис. грн для осіб від 18 років; 

3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю. 

Як повідомили у Міністерстві реінтеграції, право на отримання виплат 

ВПО мають: 

громадяни, які виїхали з населених пунктів, що входять до переліку 

територій, на яких ведуться/велися бойові дії або які перебувають під 

тимчасовою окупацією РФ; 

громадяни, які мають непридатне для проживання/зруйноване житло і 

подали до 20 травня минулого року заявку на відшкодування втрат; 

українці, які можуть надати документальне підтвердження від органів 

місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення житла через бої, 

теракти, диверсії, спричинені російською агресією; 
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громадяни, які щомісяця отримували адресну допомогу як ВПО станом 

на 24 лютого 2022 року; 

особи, які після 24 лютого 2022 року повторно виїхали з територій, які 

перебувають під тимчасовою окупацією або де ведуться бої. 

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітикив 

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

відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для 

виплати допомоги. 

Найголовнішою причиною, чому не приходять виплати ВПО, є технічні 

проблеми. 

У Мінсоцполітики запевняють, що усі українці, які мають право на 

отримання допомоги, 100% її отримають. Втім, можуть відбуватися певні 

затримки. 

Хто отримає виплати допомоги ВПО  

Право на виплати ВПО мають громадяни, які виїхали з населених 

пунктів, розташованих на територіях: 

можливих бойових дій; 

активних бойових дій; 

тимчасово окупованих РФ, на яких не визначена дата завершення боїв 

або окупації. 

Перелік областей та громад, на підставі якого українцям нараховується 

допомога, періодично оновлюється наказом Мінреінтеграції. 

Згідно з останнім оновленням, до списку увійшли населені пункти в 

Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, 

Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях. Перевірки ВПО 

За словами очільниці Мінреінтеграції Ірини Верещук, перевірки 

фактичного місця проживання ВПО у 2023 році будуть проводитись лише у 

виняткових випадках. 

Зокрема, у разі звернення правоохоронців до органів соцзахисту 

населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про 

перевірку особу обов’язково повідомлять телефонним дзвінком. 

За інших підстав проведення вибіркових перевірок місць проживання 

внутрішніх переселенців не допускається, запевнила Верещук. 

Компенсації за ВПО 

Власники житла, які безкоштовно прихистили у себе вдома особу зі 

статусом ВПО, можуть отримати грошову компенсацію від держави на 

покриття витрат та оплату комунальних послуг. 

Сума розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких у вас 

жили ВПО. За кожну внутрішньо переміщену особу визначено компенсацію 

30 грн/день.  

Відповідно, якщо одна особа зі статусом ВПО прожила у вас 30 днів, то 

ви отримаєте 900 грн. 

Щоб отримати гроші власник житла повинен звернутися до органу 

місцевого самоврядування з відповідною заявою. Крім цього, виплата 
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компенсацій передбачена роботодавцям, які приймають на роботу внутрішніх 

переселенців. За кожну працевлаштовану особу щомісяця можна отримати 6 

700 грн. 

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати 

двох місяців з дня працевлаштування ВПО. 

Для отримання коштів роботодавець має звернутися до центру 

зайнятості особисто або через електронну пошту. Також це можна зробити за 

допомогою застосунку Дія. 

Які функції в Дії доступні для ВПО 

Отримати довідку ВПО чи змінити місце фактичного проживання можна 

у кілька кліків у застосунку Дія.  

Держава постійно працює над цифровою доступністю послуг для 

громадян, тому в Дії внутрішні переселенці можуть: 

отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги 

на проживання; 

змінити місце фактичного проживання ВПО; 

скасувати довідку ВПО. 

Отримати довідку переселенця можна й особисто. Для цього потрібно 

звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу), 

виконавчого органу місцевої ради або департаменту соціального захисту 

населення місцевої держадміністрації. 

 

*** 

 

02.03.2023 

https://uamedia.eu/official/nova-zelandiya-prodovzila-specialnu-vizu-dlya-

bizenciv-z-ukrayini-3980 

Нова Зеландія продовжила спеціальну візу для біженців з України 

Уряд продовжить термін дії візи на рік до 15 березня 2024 року. 

Уряд Нової Зеландії розширив візи, запропоновані українцям, та 

продовжив їхню дію до березня 2024 року. 

Про це повідомляє Stuff. 

Міністр імміграції Майкл Вуд оголосив, що уряд продовжить термін дії 

візи на рік, до 15 березня 2024 року, і дозволить людям подорожувати до Нової 

Зеландії за візою протягом 12 місяців замість колишніх дев'яти місяців. 

Особа, яка подає заяву на візу, також може призначити "прийнятного 

спонсора", який візьме на себе фінансову відповідальність за його прибуття до 

Нової Зеландії, а не покладатися лише на члена сім'ї. 

Критерії для членів сім'ї, які можуть спонсорувати заявника на візу, 

також буде розширено. 

Власники "спеціальної української візи" мають доступ до державної 

охорони здоров'я, їхні діти можуть відвідувати школу, а дорослі можуть 

відвідувати безкоштовні уроки англійської мови у країні. 
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*** 

 

01.03.2023 

Голос-інфо 

https://golosua.info/strong-za-rik-povnomasshtabnoi-viiny-1-mln-

ukraintsiv-za-kordonom-skorystalysia-posluhamy-ukrainskykh-likariv-strong/ 

За рік повномасштабної війни 1 млн українців за кордоном 

скористалися послугами українських лікарів 

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого 2022 

року по 24 лютого 2023 року, більше 1 мільйона біженців з України звернулися 

за медпослугами до українських лікарів. Про це свідчать дані Helsi, 

найбільшого медичного провайдера в Україні.  

Найчастіше до українських лікарів зверталися пацієнти з Польщі, 

Німеччини, США, Великої Британії та Чехії. Насамперед, це пов’язано із 

загальною кількістю біженців, які знайшли тимчасовий притулок у цих 

країнах. Наприклад, у Польщі станом на кінець лютого 2023 року вже 

зафіксовано понад 1,5 млн таких осіб. 

З 1 мільйона пацієнтів за кордоном 17 % вперше скористалися сервісом 

Helsi: вочевидь, попит зумовлено повільнішою швидкістю отримання 

медпослуг в різних країнах. Там, аби проконсультуватися у лікаря навіть із 

тривіальними симптомами, подекуди треба довго очікувати на прийом. Тому 

легше звернутися онлайн до свого сімейного лікаря, який перебуває в Україні. 

Саме тому, за рік воєнного стану, з-за кордону зроблено понад 100  тис. записів 

на онлайн консультації з українськими лікарями. CEO Helsi Євген Донець 

пов’язує стабільний попит на українську медицину саме з її кращою 

доступністю та гнучкістю лікарів. «Сьогодні, щоб встановити діагноз з 

поширеними симптомами, не потрібно чекати дні, а тим паче – місяці. 

Перебуваючи в Україні, сімейні лікарі консультують пацієнтів онлайн, дають 

рекомендації, а педіатри продовжують вести своїх маленьких пацієнтів навіть 

тоді, коли ті знаходяться за тисячі кілометрів. Якщо випадок дійсно важкий, і 

через відео неможливо встановити повний діагноз – лікар порекомендує, до 

якого спеціаліста йти. Звичайно, залишається проблема того, що рецепт на 

ліки від українського лікаря не діє у багатьох країнах. Хоча Міністерство 

охорони здоров‘я над цим працює», –  каже Донець.  

На території України, за час повномасштабної війни, через сервіс Helsi 

лікарі  

надали 52 млн послуг, включно із прийомами, процедурами та 

діагностикою. Найбільше зверталися пацієнти з Києва, трохи менше – з 

Одеської, Дніпропетровської та Харківської областей. Пацієнти з інших 

регіонів значно рідше зверталися до медпрацівників.  

Наталія Богомолова, директор Медичного Центру Універсум Клінік, 

поділилася інформацією щодо виїзду лікарів із країни: «Відтік лікарів був 

серед тієї частини, що виїхали за кордон із дітьми. Проте спеціалісти 

продовжували працювати онлайн. Водночас переважна більшість фахівців 
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залишалися у Києві, щодня адаптовуючись до нових реалій. Також з’явилися 

нові лікарі, що стали вимушеними переселенцями з інших, особливо 

постраждалих регіонів».  

Helsi.me — це сервіс запису на медичні послуги та безпечного 

зберігання медичних даних. Сервіс дозволяє пацієнтам швидко і зручно 

записуватись на прийом до лікаря, діагностику, аналізи, вакцинацію і 

замовляти медикаменти. Лікарням – брати участь у реформі Міністерства 

охорони здоров’я і впорядкувати роботу клінік. 

Користувачами мобільного додатку Helsi являються вже понад 4,6 млн 

людей, кількість бронювань консультацій на місяць – 10 млн, кількість онлайн 

консультацій – 3 млн на місяць. Системою користуються понад 1300 установ 

охорони здоров’я і 42 000 лікарів по всій Україні. 

 

*** 

 

01.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/u-cexiyi-tim-xto-dav-pritulok-ukrayincyam-

platitimut-grosi-do-kincya-cervnya-3984 

У Чехії тим, хто дав притулок українцям, платитимуть гроші до 

кінця червня 

Це випливає із проекту постанови, опублікованої на сайті уряду. 

Допомога солідарності для людей, які безкоштовно розміщують 

біженців у своїх будинках або у вільних квартирах у Чехії, буде продовжена 

на три місяці. Гроші виплачуватимуть до кінця червня. Правила отримання та 

розмір допомоги поки що не зміняться. 

Це випливає із проекту постанови, опублікованої на сайті уряду, 

повідомляє ceskenoviny.cz. 

"У зв'язку з необхідністю забезпечення житлом осіб з тимчасовим 

захистом у зв'язку із збройним конфліктом на території України, викликаним 

вторгненням військ Російської Федерації, дія постанови уряду продовжується 

на другий квартал 2023 року", - йдеться в документах до постанови 

Міністерства праці. 

За розрахунками Міністерства праці, за місяць, коли розміщується 48 

000 осіб, буде виплачено компенсацій на загальну суму 167 мільйонів крон, а 

за квартал - 501 мільйон крон. Міністерство заявило, що у нього немає таких 

грошей у бюджеті, і витрати будуть зроблені в борг. Міністерство фінансів 

заявило, що погодиться на продовження допомоги на три місяці лише у тому 

випадку, якщо Міністерство праці забезпечить кошти. 

Допомога солідарності була запроваджена минулого року так званим lex 

Ukraine, а розмір допомоги регулюється постановою уряду. На допомогу 

можна претендувати тим, хто надає біженцям житло з місцем для відпочинку, 

приготування їжі та особистої гігієни, з туалетом та доступом до питної води. 

Держава бере участь у витратах на надання безкоштовного житла протягом не 

https://uamedia.eu/official/u-cexiyi-tim-xto-dav-pritulok-ukrayincyam-platitimut-grosi-do-kincya-cervnya-3984
https://uamedia.eu/official/u-cexiyi-tim-xto-dav-pritulok-ukrayincyam-platitimut-grosi-do-kincya-cervnya-3984


27 
 

менше 16 днів на місяць. Вона перераховує 5 000 крон за одного біженця, 

розміщеного в окремій квартирі, 9 000 крон – за двох, 12 000 крон – за трьох, 

14 000 крон – за чотирьох та 15 000 крон – за п'ять і більше. Якщо люди 

розміщують новоприбулих у себе вдома, вони можуть отримати 3 000 крон на 

людину на місяць. Максимально вони можуть отримати 9000 крон на місяць. 

Солідарну допомогу можуть отримати й ті, хто надає житло, якщо біженці самі 

оплачують газ та електрику. 

У січні Бюро праці виплатило допомогу солідарності 23 200 

домогосподарствам на суму 208,6 млн. крон. Середній розмір допомоги 

становив 9003 крони. З весни минулого року до кінця січня цього року 

домашні господарства отримали від держави на оплату житла загалом понад 

1,83 млрд. крон. 

За даними Міністерства праці, з липня буде скориговано положення про 

виплату допомоги солідарності. Згідно з поправкою, її виплачуватимуть лише 

тим, хто дав притулок біженцям у себе вдома. 

 

*** 

 

01.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/pislya-viini-za-kordonom-mozut-zalisitisya-

milioni-ukrayinciv-3983 

Після війни за кордоном можуть залишитися мільйони українців 

За кордоном можуть залишитися від 860 тис. до 2,7 млн. біженців з 

України. 

 Після закінчення російсько-української війни за кордоном можуть 

залишитися від 860 тис. до 2,7 млн біженців з України, через що українська 

економіка може втратити ВВП від 2,55 до 7,71%. 

Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії (ЦЕС). 

– За нашими розрахунками, за кордоном можуть залишитися від 860 тис. 

до 2,7 млн українців, – йдеться в повідомленні. 

У ЦЕС нагадали, що на кінець 2022 року за кордоном (не враховуючи 

РФ і Білорусь) перебуває 3,8-4,7 млн біженців з України, а ще близько 1,5 млн 

– у Росії. 

– Є ризик, що ще 100–200 тис. виїде до кінця зими 2022-23 рр. через 

проблеми із енергопостачанням, – йдеться у повідомленні. 

Дослідники провели кластерний аналіз, завдяки чому виділили чотири 

групи біженців та окреслили їхні портрети: 

Перша група – це “класичні біженці”: переважно жінки середнього віку 

з дітьми, які виїхали до Польщі. 

Друга група – це квазітрудові мігранти, що виїхали за кордон не лише 

через війну, а й для роботи. 

Третя група – професіонали, люди, які частіше за інші групи працюють 

за спеціальністю та менше готові працювати не за нею. 
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Четверта група – люди із зони бойових дій: це українці, які найбільше 

постраждали від війни. 

Дослідники вважають, що для того, щоб українцям було куди 

повертатись, потрібно “швидко відбудувати зруйновані регіони”.– При цьому, 

слід уникати помилок, яких допускалися під час післявоєнної відбудови в 

інших країнах: треба відновлювати не лише житлові будинки, а й 

інфраструктуру, узгоджувати, хто відповідає за відбудову кожного об’єкта, 

щоб різні організації не дублювали функції один одного, а також запровадити 

контроль за використання коштів, щоб уникнути корупції, – йдеться у 

повідомленні. 

Згідно з дослідженням, переважна більшість українців, що перебувають 

за кордоном, – це жінки 35-49 років та діти. Найбільше біженців виїхало до  

Польщі, Німеччини, Чехії та Італії. 

Зазначається, що із Запорізької області виїхала майже чверть мешканців, 

а з Києва та Київської області – майже п’ята частина, тоді як із західних 

областей – менше 10%. 

Дослідники вказують, що більш схильними до повернення є люди 

похилого віку, люди з нижчим рівнем освіти, а також ті, хто працював до 

війни. 

Серед основних причин біженців осісти на новому місці поза Україною 

в ЦЕС вважають довгу тривалість війни, позитивне ставлення європейців до 

українців та перспективи для дітей. 

 

*** 

 

01.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/u-polshhi-ponad-80-usix-inozemciv-stanovlyat-

ukrayinci-3986 

У Польщі понад 80% усіх іноземців становлять українці 

Понад 360 тисяч громадян України мають карти побиту у Польщі. 

Понад 80% усіх іноземців, які мешкають у Польщі, складають 

громадяни України. Про це повідомили в Управлінні з питань іноземців у 

Польщі. 

Зазначається, що станом на кінець лютого майже мільйон українців, які 

прибули до Польщі після початку війни і перебувають зараз у країні, отримали 

польські ідентифікаційні коди (PESEL) відповідно до спецзакону про 

допомогу українцям і мають статус тимчасового захисту. Близько 87% з них - 

це жінки та діти. 

Понад 360 тисяч громадян України мають карти побиту у Польщі, видані 

здебільшого на підставі працевлаштування. Понад 65 тисяч громадян України 

мають дозвіл на постійне проживання або мають статус довгострокового 

резидента ЄС. 
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У Мазовецькому воєводстві (Варшава) проживають 21% українців, у 

Нижньосілезькому (Вроцлав) та у Великопольському (Познань) - по 11%, у 

Малопольському (Краків) - 10%, у Поморському (Гданськ) - 7%. 

 

*** 

 

01.03.2023 

Uamedia 

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

bizenciv-na-dusu-naselennya-3904 

У Чехії тим, хто дав притулок українцям, платитимуть гроші до 

кінця червня 

Це випливає із проекту постанови, опублікованої на сайті уряду. 

Допомога солідарності для людей, які безкоштовно розміщують 

біженців у своїх будинках або у вільних квартирах у Чехії, буде продовжена 

на три місяці. Гроші виплачуватимуть до кінця червня. Правила отримання та 

розмір допомоги поки що не зміняться. 

Це випливає із проекту постанови, опублікованої на сайті уряду, 

повідомляє ceskenoviny.cz. 

"У зв'язку з необхідністю забезпечення житлом осіб з тимчасовим 

захистом у зв'язку із збройним конфліктом на території України, викликаним 

вторгненням військ Російської Федерації, дія постанови уряду продовжується 

на другий квартал 2023 року", - йдеться в документах до постанови 

Міністерства праці. 

За розрахунками Міністерства праці, за місяць, коли розміщується 48 

000 осіб, буде виплачено компенсацій на загальну суму 167 мільйонів крон, а 

за квартал - 501 мільйон крон. Міністерство заявило, що у нього немає таких 

грошей у бюджеті, і витрати будуть зроблені в борг. Міністерство фінансів 

заявило, що погодиться на продовження допомоги на три місяці лише у тому 

випадку, якщо Міністерство праці забезпечить кошти. 

Допомога солідарності була запроваджена минулого року так званим lex 

Ukraine, а розмір допомоги регулюється постановою уряду. На допомогу 

можна претендувати тим, хто надає біженцям житло з місцем для відпочинку, 

приготування їжі та особистої гігієни, з туалетом та доступом до питної води. 

Держава бере участь у витратах на надання безкоштовного житла протягом не 

менше 16 днів на місяць. Вона перераховує 5 000 крон за одного біженця, 

розміщеного в окремій квартирі, 9 000 крон – за двох, 12 000 крон – за трьох, 

14 000 крон – за чотирьох та 15 000 крон – за п'ять і більше. Якщо люди 

розміщують новоприбулих у себе вдома, вони можуть отримати 3 000 крон на 

людину на місяць. Максимально вони можуть отримати 9000 крон на місяць. 

Солідарну допомогу можуть отримати й ті, хто надає житло, якщо біженці самі 

оплачують газ та електрику. 

У січні Бюро праці виплатило допомогу солідарності 23 200 

домогосподарствам на суму 208,6 млн. крон. Середній розмір допомоги 
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становив 9003 крони. З весни минулого року до кінця січня цього року 

домашні господарства отримали від держави на оплату житла загалом понад 

1,83 млрд. крон. 

За даними Міністерства праці, з липня буде скориговано положення про 

виплату допомоги солідарності. Згідно з поправкою, її виплачуватимуть лише 

тим, хто дав притулок біженцям у себе вдома. 

 

*** 

 

02.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/polske-misto-vidremontuje-40-kvartir-dlya-

bizenciv-z-ukrayini-3999 

Польське місто відремонтує 40 квартир для біженців з України 

Житло повинне бути готовим до кінця 2023 року. 

40 помешкань, які наразі покинуті і не використовуються, 

відремонтують та передадуть для проживання біженців з України в 

польському місті Рибнік Сілезького воєводства. 

Як повідомляє Yavp.pl, для цього місто отримало грант на 3,9 млн зл з 

фондів ЄС. 40 невикористаних пустих будівель облаштують на нові соціальні 

квартири для біженців з України. Головною метою проєкту є збільшення 

кількості доступних та відносно дешевих квартир у Рибніку, що дозволить 

полегшити українцям процес здобуття фінансової незалежності в Польщі. 

Кошти гранту покриють 100% запланованих витрат на ремонт квартир, 

кошти міського бюджету не залучатимуть. Місто лише проведе відкритий 

тендер на виконання необхідних робіт. Житло повинне бути готовим до кінця 

2023 року. 

Після того, як біженці з України вже не потребуватимуть житла, всі 

відремонтовані квартири передадуть місту як соціальні.Нагадаємо, 5 

мільйонів злотих із фондів Європейського Союзу отримає місто Руда 

Шльонська на перетворення пустуючих комунальних приміщень у житло.  

За ці кошти планують облаштувати 28 соціальних квартир, які будуть 

призначені для тимчасового проживання громадян України - біженців. Для 

цього капітально відремонтують 26 житлових приміщень, які зараз 

знаходяться в непридатному стані, та перебудують на 2 квартири 3 нежитлові 

приміщення. 

 

*** 

 

02.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/medicine/yak-ukrayincyam-prodovziti-

medstraxuvannya-u-franciyi-instrukciya-4001 

Як українцям продовжити медстрахування у Франції: інструкція 

https://uamedia.eu/society/polske-misto-vidremontuje-40-kvartir-dlya-bizenciv-z-ukrayini-3999
https://uamedia.eu/society/polske-misto-vidremontuje-40-kvartir-dlya-bizenciv-z-ukrayini-3999
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Існує суттєва різниця в оформленні двох видів медичного страхування 

— універсального медичного захисту (PUMa) і додаткового солідарного 

медичного страхуванням (CSS). 

Після року перебування на території Франції українцям з тимчасовим 

захистом слід поновити свої права на безплатне медичне страхування. Однак 

варто розуміти, що йдеться лише про частину послуг медичного страхування. 

Протягом першого року медичне страхування, послугами якого 

користувалися вихідці з України з тимчасовим захистом, складалося з двох 

частин: (1) універсальний медичний захист (protection universelle maladie / 

PUMa) та (2) додаткове солідарне медичне страхування (Complémentaire santé 

solidaire / CSS). Ці два види медичного страхування слід розрізняти. 

Насамперед варто розуміти, що кожен, хто постійно офіційно мешкає у 

Франції, підлягає універсальному медичний захисту (PUMa), адже базове 

медичне страхування у Франції — обов’язкове. Натомість додаткове солідарне 

медичне страхування (CSS), яким безплатно могли користуватися вихідці з 

України, отримавши тимчасовий захист у Франції, не поширюється на всіх, 

хто постійно перебуває на території Франції. Зазвичай CSS надають людям зі 

скромними доходами (які отримують виплати RSA), а також деяким 

категоріям пенсіонерів (які отримують виплати Aspa). Торік рішенням 

французького уряду CSS поширили автоматично на всіх вихідців з України, 

які прибули до Франції та отримали тут тимчасовий захист. 

Однак існує суттєва різниця в оформленні цих двох видів медичного 

страхування — універсального медичного захисту (PUMa) і додаткового 

солідарного медичного страхуванням (CSS). Вона полягає в тому, що PUMa 

оформлюють один раз, і цей вид медичного страхування діє до завершення 

вашого проживання на території Франції (відтак достатньо підтвердити ваше 

постійне проживання у Франції), а право на CSS слід щороку поновлювати. 

Тож якщо з моменту першого оформлення тимчасового захисту у Франції 

минуло від восьми до десяти місяців, ви можете подати документи на 

поновлення CSS. 

Інакше кажучи, ви можете подати документи на поновлення 

додаткового солідарного медичного страхування (CSS) за два-чотири місяці 

до закінчення його терміну дії, тобто за два-чотири місяці до того, як спливе 

рік вашого перебування на території Франції з тимчасовим захистом. 

Слід розуміти, що під час поновлення CSS немає гарантії, що ви знову 

зможете користуватися цим видом медичного страхування на відміну від 

універсального медичного захисту (PUMa), який лишається з вами протягом 

усього терміну проживання на території Франції. Чи поновлять вам додаткове 

солідарне медичне страхування (CSS), чи ні, залежить від ваших доходів: якщо 

ваші доходи не перевищують 797,58 € на місяць, вам мають безплатно 

поновити право користуватися CSS; якщо ваші доходи складають від 797,58 € 

до 1076,75 € на місяць, тоді вам можуть запропонувати CSS з додатковою 

оплатою (від 8 до 30 € залежно від віку); якщо ваші доходи перевищують 

1076,75 € на місяць, тоді вам не належить мати CSS. Натомість це означає, що 



32 
 

ймовірно ви знайшли роботу, а відтак маєте право на колективне взаємне 

страхування від вашого роботодавця (mutuelle); якщо ваш дохід перевишує 

допустимий для CSS, але з якихось причин ви не маєте робочої мютюелі, у 

такому разі все одно варто звернутися в CPAM по CSS, адже в разі відмови 

вам можуть запропонувати натомість безплатну мютюель, мати яку все ж 

значно краще, ніж не мати ніякої. 

Аби поновити додаткове солідарне медичне страхування (CSS), слід 

звернутися до Фонду первинного медичного страхування (Caisse primaire 

d’assurance maladie / CPAM) за місцем вашої офіційної реєстрації. Документи, 

які просять у CPAM, можуть різнитися залежно від відділення, але зазвичай 

ідеться про: формуляр на запит CSS — Cerfa n° 12504*10; копію вашої довідки 

про тимчасовий захист (APS mention « protection temporaire »); заяву (attestation 

sur l’honneur) про всі ваші доходи на території Франції та за її межами за 

останній рік і зобов’язання подати податкову декларацію у встановлені 

строки; (іноді) свідоцтво про народження; (бажано) копію першої довідки про 

медичне страхування. Точний перелік документів, які вимагає ваш CPAM, як 

і спосіб, у який їх варто подавати (особисто, фізичною поштою або в 

особистому кабінеті на сайті), варто з’ясувати безпосередньо у вашому 

відділенні CPAM. 

На сайті медичного страхування (Assurance maladie) Ameli.fr можна 

завантажити офіційний формуляр Cerfa n° 12504*10 — запит на поновлення 

CSS: https://www.ameli.fr/.../s3711-complementaire-sante.... 

На сайті французького Міністерства солідарностей та охорони здоров’я 

ви знайдете детальні пояснення французькою щодо поновлення CSS: 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/cmu-c.... 

На сайті Assurance maladie ви можете знайти зокрема таблицю з 

розрахунками допустимого річного доходу для однієї людини, для двох осіб, 

трьох, чотирьох і більше: https://www.ameli.fr/.../complementaire-sante-

solidaire.... 

 

*** 

 

02.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/desyat-tisyac-ukrayinciv-znaisli-robotu-u-

gesseni-insi-vcat-movu-4006 

Десять тисяч українців знайшли роботу у Гессені, інші вчать мову 

На ринку праці Гессена 49 300 вакансій. 

Гесенське регіональне агентство представило Федеральному агентству 

зайнятості ФРН баланс ринку праці у лютому. 10 000 українців інтегрувалися 

на ринок праці Німеччини. Ще понад 26 000 зареєстровані як безробітні або 

вивчають німецьку мову на інтеграційних курсах. 

https://www.ameli.fr/.../complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/.../complementaire-sante-solidaire
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Рівень безробіття у лютому залишився на рівні 5,2%. Загалом 176 436 

чоловіків та жінок були безробітними у Гессені минулого місяці, що 

приблизно на 16 300 більше, ніж торік у лютому. 

Рік тому рівень безробіття у Гессені становив 4,7%. Зростання показника 

впродовж року здебільшого пояснюється припливом українських біженців. За 

словами голови регіонального офісу в Гессені, їхня готовність працювати 

висока. На ринку праці Гессена 49 300 вакансій. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/economics/skilki-ukrayinskix-bizenciv-znaisli-robotu-

u-krayinax-jevropi-doslidzennya-3998 

 Скільки українських біженців знайшли роботу у країнах Європи: 

дослідження 

Нові дані свідчать, що українці збільшать робочу силу єврозони на 

0,5%.  

Нові дані свідчать, що українці збільшать робочу силу єврозони на 0,5%. 

У Європейскому центральному банку дослідили, як українські біженці 

інтегрувалися в ринок праці різних країн.Нові дані свідчать, що українці 

збільшать робочу силу єврозони на 0,5%, повідомляє сайт ЄЦБ. 

Як українці розселилися по Європі 

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 

(УВКБ ООН) на 21 лютого 2023 року, по всій Європі було зареєстровано як 

біженців з України понад 8 млн осіб. 

Понад 4,8 млн українських біженців зареєструвалися за схемами 

тимчасового захисту в Європі, у тому числі понад 2,1 млн у країнах єврозони. 

Географічна близькість до України виявилася основним фактором, що 

стимулює потоки біженців, при цьому частка українців у населенні є 

найвищою у Балтійському регіоні: 

в Естонії –3,2%; 

у Литві –2,7%; 

у Латвії – 2,4%. 

Найменша частина біженців – у південних країнах Європи. 

У Польщі зареєстровано понад 1,5 млн біженців, що робить її 

найбільшою країною-отримувачем українських біженців у Європі, а в Чехії 

зареєстровано майже 0,5 млн біженців. В обох країнах зафіксовано частку 

українських біженців по відношенню до населення понад 4%. 

Скільки біженців почали працювати в країнах, що приймають 

Нещодавнє опитування УВКБ ООН показує, що станом на лютий 2023 

року близько 40% українських біженців були або працевлаштовані, або 

працювали за наймом - стільки ж працювали в Україні. 
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В Естонії вже працевлаштовані близько 55% українських біженців 

працездатного віку з тимчасовим захистом, а в Литві ця частка становить 

приблизно 50%. 

Вони працюють здебільшого в обробній промисловості, будівництві, 

оптовій та роздрібній торгівлі, готельній сфері та громадському харчуванні, а 

також у сфері адміністративних послуг. 

В Ірландії частка українських біженців у населенні становить 1,3%, але 

у січні 2023 року лише близько 20,7% людей працездатного віку працювали. 

Для них проблемою під час працевлаштування є незнання англійської 

мови.Однією з особливостей виходу біженців ринку праці Європи є 

демографічний склад: 

33% отримувачів захисту – діти; 

60,4% – особи віком від 18 до 64; 

6,6% – люди старші 65 років. 

Серед працездатних біженців віком від 18 до 64 років – лише 26,7% 

становлять чоловіки, а 73,3% – жінки. 

"Якби всі вони могли працювати, це означало би, що 1,3 мільйона 

біженців (60% з 2,1 мільйона біженців, які зареєструвалися для отримання 

тимчасового захисту), вже могли почати працювати в найближчий час. Це 

становить близько 0,8% робочої сили єврозони", – йдеться у звіті. 

Однак автори дослідження зазначають, що число слід розглядати як 

верхню межу. Багато українських біженців, ймовірно, повернуться до України 

після закінчення війни. Крім того, складно оцінити, скільки біженців готові 

залишитись у Європі на постійній основі. Наприклад, згідно з недавнім 

опитуванням у Німеччині, 37% хотіли б залишитися там назавжди або хоча б 

на кілька років. 34% планують виїхати після закінчення війни. 

Оновлена оцінка впливу українських біженців на ринок праці зони євро 

враховуватиме збільшення робочої сили приблизно на 0,3–0,5% у 2022 році. 

Однак цей вплив може збільшитися у 2023 році у зв'язку із прибуттям нових 

біженців та успішною інтеграцією тих, хто вже користується тимчасовим 

захистом. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/u-yaponiyi-perebuvaje-ponad-2000-

ukrayinskix-bizenciv-4025 

У Японії перебуває понад 2000 українських біженців 

Японія надає потужну гуманітарну та фінансову допомогу. 

Посол Асоціації за мир у світі при ООН (UNWPA) Оку Кенічіро 

повідомив, що на території Японії перебуває понад 2000 українських біженців 

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо". 
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"Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, Японія 

прийняла понад 2000 українських біженців. Ми розуміємо, що половині з них 

дуже важко ще користуватись японською мовою. Проте понад 65% 

українських біженців хочуть залишатись у Японії навіть трішки довше і 

планують вивчати японську мову та культуру", - розповів Кенʼічіро. 

Дипломат наголосив, що Японія надає потужну гуманітарну та 

фінансову допомогу 

"Японія надає потужну гуманітарну допомогу Україні. Також ми хочемо 

надати можливість українцям долучитись до нашого ринку праці. Наша 

головна мета полягає в тому, щоб українці в Японії змогли отримати 

необхідний досвід, яким змогли б поділитись в Україні. До того ж Японія 

виділяє потужну фінансову допомогу Україні. Ми передали Україні понад 7$ 

млрд фінансової допомоги", - додав він. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/bagato-ukrayinskix-bizenciv-tak-i-ne-otrimali-

obicyanoyi-yim-v-ispaniyi-materialnoyi-dopomogi-4021 

Багато українських біженців так і не отримали обіцяної їм в Іспанії 

матеріальної допомоги 

Щонайменше вісім іспанських регіонів досі не пропонують обіцяної 

підтримки. 

Тисячі українських біженців в Іспанії так і не отримали матеріальної 

допомоги, обіцяної іспанською владою влітку минулого року, повідомляє 

газета El Pais. За даними видання, уряд Іспанії оголосив, що біженці з України 

зможуть отримати 400 євро на місяць на сім'ю, а також 100 євро за кожну 

дитину протягом шестимісячного терміну перебування в країні. Розподіл 

коштів було делеговано регіональній владі, у жовтні їй було передано 70% 

суми. Проте, як зазначається, через бюрократичні проблеми самі біженці 

грошей досі так і не отримали. 

Крім того, видання звертає увагу на те, що щонайменше вісім іспанських 

регіонів досі не пропонують обіцяної підтримки. 

Уточнюється, що ця матеріальна допомога призначається для біженців, 

які не мають будь-якої фінансової підтримки та тимчасово проживають, 

наприклад, у родичів чи знайомих. При цьому йдеться приблизно про 40 тис. 

осіб із майже 170 тис. біженців, які прибули за останній рік до Іспанії з 

України. 

За інформацією видання, серед автономних спільнот, які не почали 

розподіляти кошти, є ті, куди прибула найбільша кількість українців, зокрема 

Валенсія, Каталонія та Мадрид. 
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*** 

 

03.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/u-yaponiyi-perebuvaje-ponad-2000-

ukrayinskix-bizenciv-4025 

У Японії перебуває понад 2000 українських біженців 

Японія надає потужну гуманітарну та фінансову допомогу. 

Посол Асоціації за мир у світі при ООН (UNWPA) Оку Кенічіро 

повідомив, що на території Японії перебуває понад 2000 українських біженців 

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо". 

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, Японія 

прийняла понад 2000 українських біженців. Ми розуміємо, що половині з них 

дуже важко ще користуватись японською мовою. Проте понад 65% 

українських біженців хочуть залишатись у Японії навіть трішки довше і 

планують вивчати японську мову та культуру", - розповів Кенʼічіро. 

Дипломат наголосив, що Японія надає потужну гуманітарну та 

фінансову допомогу 

"Японія надає потужну гуманітарну допомогу Україні. Також ми хочемо 

надати можливість українцям долучитись до нашого ринку праці. Наша 

головна мета полягає в тому, щоб українці в Японії змогли отримати 

необхідний досвід, яким змогли б поділитись в Україні. До того ж Японія 

виділяє потужну фінансову допомогу Україні. Ми передали Україні понад 7$ 

млрд фінансової допомоги", - додав він. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/economics/skilki-ukrayinskix-bizenciv-znaisli-robotu-

u-krayinax-jevropi-doslidzennya-3998 

Скільки українських біженців знайшли роботу у країнах Європи: 

дослідження 

Нові дані свідчать, що українці збільшать робочу силу єврозони на 0,5%. 

У Європейскому центральному банку дослідили, як українські біженці 

інтегрувалися в ринок праці різних країн. 

Нові дані свідчать, що українці збільшать робочу силу єврозони на 0,5%, 

повідомляє сайт ЄЦБ. 

Як українці розселилися по Європі 

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 

(УВКБ ООН) на 21 лютого 2023 року, по всій Європі було зареєстровано як 

біженців з України понад 8 млн осіб. 

Понад 4,8 млн українських біженців зареєструвалися за схемами 

тимчасового захисту в Європі, у тому числі понад 2,1 млн у країнах єврозони. 
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Географічна близькість до України виявилася основним фактором, що 

стимулює потоки біженців, при цьому частка українців у населенні є 

найвищою у Балтійському регіоні: 

в Естонії –3,2%; 

у Литві –2,7%; 

у Латвії – 2,4%. 

Найменша частина біженців – у південних країнах Європи. 

У Польщі зареєстровано понад 1,5 млн біженців, що робить її 

найбільшою країною-отримувачем українських біженців у Європі, а в Чехії 

зареєстровано майже 0,5 млн біженців. В обох країнах зафіксовано частку 

українських біженців по відношенню до населення понад 4%. 

Скільки біженців почали працювати в країнах, що приймають 

Нещодавнє опитування УВКБ ООН показує, що станом на лютий 2023 

року близько 40% українських біженців були або працевлаштовані, або 

працювали за наймом - стільки ж працювали в Україні. 

В Естонії вже працевлаштовані близько 55% українських біженців 

працездатного віку з тимчасовим захистом, а в Литві ця частка становить 

приблизно 50%. 

Вони працюють здебільшого в обробній промисловості, будівництві, 

оптовій та роздрібній торгівлі, готельній сфері та громадському харчуванні, а 

також у сфері адміністративних послуг. 

В Ірландії частка українських біженців у населенні становить 1,3%, але 

у січні 2023 року лише близько 20,7% людей працездатного віку працювали. 

Для них проблемою під час працевлаштування є незнання англійської мови. 

Однією з особливостей виходу біженців ринку праці Європи є 

демографічний склад: 

33% отримувачів захисту – діти; 

60,4% – особи віком від 18 до 64; 

6,6% – люди старші 65 років. 

Серед працездатних біженців віком від 18 до 64 років – лише 26,7% 

становлять чоловіки, а 73,3% – жінки."Якби всі вони могли працювати, це 

означало би, що 1,3 мільйона біженців (60% з 2,1 мільйона біженців, які 

зареєструвалися для отримання тимчасового захисту), вже могли почати 

працювати в найближчий час. Це становить близько 0,8% робочої сили 

єврозони", – йдеться у звіті. 

Однак автори дослідження зазначають, що число слід розглядати як 

верхню межу. Багато українських біженців, ймовірно, повернуться до України 

після закінчення війни. Крім того, складно оцінити, скільки біженців готові 

залишитись у Європі на постійній основі. Наприклад, згідно з недавнім 

опитуванням у Німеччині, 37% хотіли б залишитися там назавжди або хоча б 

на кілька років. 34% планують виїхати після закінчення війни. 

Оновлена оцінка впливу українських біженців на ринок праці зони євро 

враховуватиме збільшення робочої сили приблизно на 0,3–0,5% у 2022 році. 

Однак цей вплив може збільшитися у 2023 році у зв'язку із прибуттям нових 
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біженців та успішною інтеграцією тих, хто вже користується тимчасовим 

захистом. 

 

 

Регіональні 
 

27.02.2023 

Телеграф 

https://telegraf.com.ua/ukr/obshhestvo/2023-02-27/5780950-bagatom-

nema-kudi-povertatis-volonter-iz-severodonetska-zasnuvav-pritulok-dlya-

pereselentsiv-u-dnipri 

"Багатьом нема куди повертатись": волонтер із Сєвєродонецька 

заснував притулок для переселенців у Дніпрі 

Засновник шелтеру Holy Javelin Артем Гудим розповів "Телеграфу", 

чому почав волонтерити та як рятував людей, ризикуючи власним життям 

38-річного Артема Гудима добре знають і у Дніпрі, і у Сєвєродонецьку. 

У Сєвєродонецьку – як людину, яка з початку повномасштабного вторгнення 

під обстрілами розносила їжу та ліки людям, що ховалися у підвалах, а пізніше 

евакуювала їх із міста. У Дніпрі – як засновника одного з перших у місті 

шелтерів (притулків) для переселенців Holy Javelin. Втративши у 

Сєвєродонецьку всю свою нерухомість та автомобіль, Артем і сам змушений 

був почати своє життя з нуля. Йому це вдалося – як і раніше, займаючись 

волонтерством і справами шелтера, він відновив юридичну практику (Артем 

за професією юрист), допомагає переселенцям і робить все можливе для того, 

щоб наблизити нашу перемогу. 

"У підвалах було по 60, 100, 200 людей. Пенсіонери, діти, мами з 

немовлятами…" 

Розповідаючи про те, як для нього почалася повномасштабна війна, 

Артем Гудим зізнається: ані напруга, що зростала напередодні, ані перші 

масовані обстріли міста не спонукали його виїхати з Сєвєродонецька. 

Навпаки, він вирішив до останнього залишатися у рідному місті та допомагати 

землякам. 

- Мені, як і, мабуть, більшості людей, не хотілося вірити в те, що може 

розпочатись повномасштабна війна. А коли це сталося, я пішов до штабу 

обладміністрації й запитав, чим можу бути корисним. Як такого штабу на той 

момент ще навіть не було. Але були люди (переважно, бізнесмени, власники 

магазинів і кафе), які спішно покидали місто і віддавали запаси продуктів, які 

в них зберігалися. Ми з хлопцями почали розвозити ці продукти людям, які 

цього потребували й не могли вийти з дому або з підвалу. 

У деяких районах Сєвєродонецька з перших днів стріляли так, що ті, хто 

зайшов 24-го вранці до підвалів, так і взагалі з них не виходили. Ми приносили 

їм продукти. У підвалах було по 60, 100, 200 людей. Пенсіонери, діти, мами з 

немовлятами… У лютому та березні у Сєвєродонецьку ще був зв'язок, тому 
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люди мали можливості нам писати – повідомляли, де і кому потрібна 

допомога, що куди потрібно привезти. Щодня я отримував понад тисячу нових 

повідомлень. 

 

*** 

 

27.02.2023 

Свои.City 

Маріупольська «Берегиня» евакуювала понад 1500 місцевих. І 

продовжує опікуватися переселенцями 

https://svoi.city/articles/268605/mariupolska-bereginya-vryatuvala-1500-

miscevih-i-prodovzhue-dopomagati-pereselencyam 

У рідному Маріуполі Марина Пугачова у 2015 році заснувала 

організацію «Берегиня». Разом з командою вони опікувалися переселенцями, 

жителями прифронтових територій: надавали гуманітарну, психологічну, 

юридичну та медичну допомогу. З перших днів повномасштабного вторгнення 

вони організували евакуацію родин військових та цивільного населення до 

Варшави, самі ж продовжили робити все можливе, аби рятувати та допомагати 

маріупольцям. Вибравшись з блокадного міста, Марина продовжила 

волонтерську діяльність у Дніпрі та  Івано-Франківську. Незабаром планує 

відкрити офіси організації на Київщині.  

Аби не почувалися покинутими 

Марина родом з Маріуполя, її чоловік — з Донецька. 

«Десь у 2008 році ми вирішили, що житимемо в Донецьку. Тільки-но 

закінчили ремонт в нашій квартирі, як розпочалися страшні події 2014 року. 

Тож в червні ми повернулися до Маріуполя. З собою взяли найцінніше — 

нашого собаку та кицьку». 

У рідному місті Марина не відчувала себе переселенкою та не 

оформлювала статус ВПО. Мовляв, приїхала додому. 

«Тут почала допомагати людям виїхати з тимчасово окупованих 

територій, облаштуватися на новому місці. Спочатку з власної ініціативи. А у 

2015 році ми зібралися з друзями та створили громадську організацію 

«Берегиня». Так разом з командою вони почали реалізовувати важливі для 

суспільства проєкти. Марина згадує, Маріуполь став містом, куди люди бігли 

від війни. І їм треба було дати раду, бо здебільшого вони були розгубленими. 

Особливо це стосувалася тих, хто жив у сільській місцевості. 

«Крім того, ми працювали на лінії розмежування — у Гранітному, 

Чермалику, Кураховому, Красногорівці. Розвозили та забезпечували людей не 

лише гуманітаркою. 

У нашій команді працювали кейс-менеджери, які одночасно були 

координаторами проєктів і соціальними працівниками. Ці менеджери 

координували роботу психологів, юристів, лікарів, які допомагали 

переселенцям у розв'язанні проблем — від оформлення документів до надання 

медичної допомоги». 
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Ми робили все, щоб люди не почувалися покинутими. Адже відчути, що 

в такій ситуації ти нікому не потрібен — найстрашніше 

Паралельно «Берегиня» займалася відновленням інфраструктурних 

об’єктів, які постраждали внаслідок бойових дій: амбулаторії в Гранітному, 

школи в Талаківці, дитячого садочку в Лебединському. Щороку команда 

організації розширювала напрямки своєї діяльності, проте від основних 

проєктів ніколи не відходили. 

«Якось у нас був 5-місячний проєкт з надання юридичної допомоги 

родинам військових. Він закінчився, але ми не могли відмовляти тим, хто 

звертався після його реалізації. «Сарафанне радіо» дуже активно працювало, 

тож в цьому напрямку ми працюємо й досі». Марина каже, їхня команда 

завжди займалася відродженням людини комплексно, надаючи відчуття 

потрібності, безпеки та впевненості. 

«Багато уваги приділялося навчанню та веденню бізнесу. Понад сто 

жінок стали вправними представницями мікробізнесу, а деякі брали участь в 

програмі «Український донецький куркуль». 

Готувалися заздалегідь 

У січні 2022 року Марина захворіла на коронавірус. Лікувалася довго, 

остаточно прийшла у форму в середині лютого.«Я почала багато читати 

новини, аналітику та прогнози. Вже було зрозуміло, що намічається лихо. 22 

лютого я почала бити в дзвони, зв'язуватися з радником міського голови 

Петром Андрющенком. Просила, аби влада організувала пункти зв'язку — це 

було в їхніх силах. Але для них це питання було не на часі». 

Сама ж Марина змогла організувати для своєї команди пункти збору. 

Головним пунктом стала «Халабуда», бо всі роки вони працювали поруч. Ще 

22 лютого на всі гроші, які були доступні в організації, волонтери закупили 

паливо, продукти та медикаменти. Коли 24 лютого розпочалося велике 

вторгнення, Марина була до цього готова. 

«Я не була розгубленою та знала, як буду організовувати свою роботу. 

Політики організації, які були розроблені ще у 2016 році, тільки 

доповнювалися. Окремо велику увагу ми приділяли саме політиці безпеки. 

Там зазначали, як здійснювати евакуацію та діяти під час загострення 

ситуації». 

23 лютого Марина провела бесіду з дружніми організаціями з Польщі та 

Німеччини, які запевнили у своїй підтримці. Вже 25 лютого був відправлений 

перший мікрорейс Україною, а 26-го з Маріуполя рушив великий 

евакуаційний рейс до Польщі. Першими евакуйовували родини військових, 

волонтерів, громадських діячів та жінок з дітьми.«З собою ми давали воду та 

елементарний набір продуктів. Чотири доби — доки люди добиралися до 

Польщі, я практично не спала та не їла. Відчувала велику відповідальність за 

них. Лише коли вони перетнули кордон, змогла видихнути. А далі ми потроху 

почали збирати людей на інші рейси. Однак ми не врахували, що дорогу з 

Маріуполя на Запоріжжя дуже швидко заблокують».За словами Марини, якщо 
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перші рейси відбулися відносно спокійно, то наступні стали справжнім 

квестом. 

«Через загострення ситуації на фронті було надзвичайно складно 

організувати евакуацію. Допомагали й волонтери, і місцеві. Інколи доводилося 

звертатися до перевізників». 

А найболючішим стало те, що Марині доводилося вмовляти людей 

виїжджати. 

«Ми могли б врятувати ще більше людей, але вони відмовлялися 

виїжджати. Та коли в місті стало дуже гаряче, хотіли вибратися, проте 

організовувати такі рейси було вже неможливо». На одному з рейсів людей 

супроводжував лікар з «Берегині» Андрій. Він виїхав з Маріуполя та мав 

повернутися, але в місто вже нікого не впускали. 

«Його дружина залишалася в Маріуполі. Андрій дуже переживав за неї. 

Тож ми з чоловіком вирішили навідатися до неї. Привезли до неї її батька. 

Разом готували на багатті та розвозили місцевим їжу. За декілька днів 

повернулися додому і побачили, що наш будинок обстріляли. Снаряд влучив 

у нашу спальню. Якби тоді ми не поїхали до жінки Андрія, нас би вже не 

було». 

Марина згадує: якось до «Халабуди» прибігла жінка, донька якої після 

пологів захворіла на пневмонію. 

«Вона попросила ліки. Дякую Богу, що ми закупили їх ще до початку 

повномасштабної війни. Тож цю жінку ми врятували — вона вижила».Запах 

миру 

Найстрашнішим та найболючішим, розповідає Марина, було бачити, як 

вмирає її місто, а разом із ним — люди. 

«Коли розвозили продукти містом, у Приморському районі на 

Черемушках бачили, як відділення Нової пошти перетворилося на 

імпровізований морг. А в Центральному районі тіла просто лежали уздовж 

дороги, у дворах». 

Витримати жахи війни допомагали люди, які були поруч. 

«Пам’ятаю, як на багатті приготували суп з консерви та різних круп. 

Спочатку годували дітей. І ось один хлопчик підбігає і каже: «Він такий 

смачний, майже як у садочку. І ці щирі дитячі емоції вселяли віру». 

А ще, каже Марина, вона намагалася бути на позитиві, попри все 

проводити ритуали з ранкової кави та обов’язково користуватися парфумом. 

«Напередодні вторгнення чоловік подарував мені парфуми. І коли ми 

їхали розвозити допомогу, я їх використовувала. До мене підійшла жіночка та 

й каже: «Можна я вас обійму? Бо ви пахнете миром». Тепер цей флакон з 

парфумами став для мене своєрідним символом». 

Свої для своїх 

Залишатися в Маріуполі вже було неможливо, тож 15 березня Марина 

та її команда організували колону з 13 автівок. Ними з міста виїхала команда 

«Берегині» та всі охочі. 
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«Дорогою ми хапали всіх. Машини були переповнені. Вибиралися дуже 

важко. Спочатку рушили на Мангуш, потім до Токмака. Речей з собою 

фактично не брали. Намагалися взяти якомога більше людей та тварин — як 

же їх залишити? Тож в колоні разом з нами вибиралися 12 котів та 6 собак». 

У Токмаку, який вже був під окупацією, колону зустрічали місцеві. 

Хтось пригощав пиріжками та печивом, хтось давав яблука чи хліб. 

«Потім до нас підійшли представники релігійної організації, які 

створили притулок. І їм було плювати, що вони в окупації. Вони, попри все, 

допомагали своїм людям. І за це їм велика вдячність. Ми не почувалися 

покинутими, навпаки, були своїми серед своїх». 

У цьому притулку вони переночували та рушили далі — до Запоріжжя. 

Всю дорогу я не могла заспокоїтися. Було відчуття, що мене розірве, в 

буквальному сенсі. Адреналін зашкалював. Не могла їсти. А ось коли побачила 

наших військових, трохи заспокоїлася 

Із Запоріжжя колона рушила до Дніпра. Там на них чекала їхня місцева 

волонтерська команда. 

Допомога 24/7 

На новому місці «Берегиня» продовжила свою діяльність. 19 березня 

вони організували евакуаційний рейс до Варшави. 

«Для нас було важливо не просто вивезти людину, а ще й надати їй 

прихисток. І у цьому нам дуже допомогли наші друзі з Варшави». 

З початку повномасштабної війни команда «Берегині» змогла 

евакуювати близько 5 000 цивільних, з них понад 1,5 тисячі маріупольців та 

мешканців з прилеглих територій. 

«Ми знайшли фінансування, аби продовжувати евакуацію людей з 

прифронтових територій до більш безпечних місць». Наразі офіси «Берегині» 

працюють у Дніпрі та Івано-Франківську. Скоро відкриття третього — у Києві. 

Там команда створює безпекові осередки, де людина може отримати медичну, 

юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу, а також відвідати жіночі 

групи спілкування та підтримки. 

«Також працюють курси шиття, в’язання, роботи в інтернеті. Ми 

продовжуємо свою діяльність. Змінилося лише те, що раніше в команді була я 

одна, яка втратила будинок, зараз ми всі такі». Працюють в центрі й кризові 

психологи. 

«Вони мають багатий досвід. Ще у 2015 році ми розробили брошури 

«Допомога населенню під час війни методом кейс-менеджменту» та «Кейс-

менеджмент під час війни». І ці наші розробки реально працюють., бо чітко 

розписані всі моделі. Тож коли до нашого фахівця приходить людина, він чітко 

ідентифікує, до якої моделі вона відноситься. І на кожну цю модель є 

апробований роками чіткий алгоритм дій. Не буду лукавити, але я вважаю, що 

наша організація найбільш підготовлена до такої роботи, тому з нас можна 

багато питати». 

Наразі «Берегиня» працює з понад 7000 родин, а за роки існування їх 

було понад 38 000. «Наша команда розширилася. До нас приєдналися люди, 
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яким свого часу ми допомагали. Та хоча навантаження щодня зростає, про 

вигорання не йдеться. Можливо, воно станеться згодом, але ніяк не раніше 

нашої перемоги. Якщо ми взялися за допомогу, то працюємо фактично 24/7». 

Марина ділиться, вони планують відкрити офіси «Берегині» ще в Ірпені 

та Бучі, адже там зараз дуже багато переселенців зі сходу. 

«Там зараз дешеве житло, але дуже багато нагальних проблем, які 

практично не вирішуються. Потрібна наша допомога. Ми хочемо, щоб у наших 

центрах люди могли отримати весь спектр допомоги. Хочу урізноманітнити 

навчальні курси, аби люди могли працювати і самі себе забезпечувати». 

Звернутися до організації можна, написавши їм на сторінці. 

«Ми відкриті до діалогу. У відкритому доступі телефони та електронна 

пошта. Скоро запрацює ще й газета «Берегині». 

 

*** 

 

27.02.2023 

ХМ-ІНСАЙД 

https://www.xm-inside.com/news/psyhologichnu-pidtrymku-

pereselenczyam-i-rodynam-vijskovyh-nadavatymut-u-hmelnyczkomu/ 

Психологічну підтримку переселенцям і родинам військових 

надаватимуть у Хмельницькому 

 Центр психологічної підтримки “Разом з тобою” запрацює у 

Хмельницькому. З березня допомогу у ньому зможуть отримати вимушені 

переселенці, сім’ї полонених та рідні військовослужбовців. 

Психологи та соціальні працівники центру допоможуть адаптуватись до 

нових умов життя та відновити психоемоційний стан. Подібні послуги 

активісти ГО “Захист — об’єднання волонтерів” надавали і раніше. Уже 

встигли охопити такою допомогою понад 12 000 людей. Однак, потреба у ній 

постійно зростає, тож виникла необхідність у розширенні. “Наша команда 

буде складатись з шести психологів і соціального працівника. Частина 

команди працюватиме стаціонарно, а інша половина — у складі мобільних 

бригад, щоб охопити якомога більше людей, які потребують допомоги”, – 

розповіла голова ГО “Захист — об’єднання волонтерів” Катерина Луцик 

Подібні центри психологічної підтримки уже працюють у Львові та 

Івано-Франківську. Хмельницький стане третім містом, де запускають проект. 

Центр психологічної підтримки “Разом з тобою” працюватиме за 

адресою вулиця Соборна, 43 в обласному центрі. 

 

*** 

 

27.02.2023 

Biznesoblast 

https://biznesoblast.com/regions/te/69650/ 
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Для маленьких тернополян та дітей-переселенців у Тернополі 

створили «Дружній простір» 

Психологічна реаблітація за творчим заняттям популярний і дієвий 

спосіб допомогти дітям пережити травматичний досвід. У «Дружньому 

просторі» проводитимуть творчі заняття та майстер-класи. Маленькі учасники 

будуть залучені до природотерапії, анімалотерапії, аромотерапії. «Мета таких 

занять — це психологічна реабілітація дітей. Основні наші методи роботи — 

це. Наразі ми вчимо дітей працювати руками, виготовляти різні вироби» – 

зазначили у Центрі. 

 

*** 

 

27.02.2023  

Фокус 

https://focus.ua/uk/world/552168-bezhency-iz-ukrainy-edva-svodyat-

koncy-s-koncami-v-ispanii-net-raboty-i-zhilya-smi 

Немає роботи й житла: біженці з України ледве зводять кінці з 

кінцями в Іспанії, — ЗМІ 

За статистикою, лише 15% біженців знаходять роботу в Іспанії, а в інших 

європейських країнах — щонайменше 50%. €400 допомоги, узгоджені ще рік 

тому, досі не сплачуються. 

Безліч із приблизно 160 000 українських біженців, які отримали 

тимчасовий захист в Іспанії, все ще не можуть знайти роботу чи постійне місце 

проживання. 60 000 не зареєструвалися за місцем проживання, багато хто живе 

в центрах прийому біженців. Про це повідомляє Euronews. 

"Перша проблема — це незнання мови. Тут ви не знайдете жодної 

роботи без мови", — пояснила Ірина, яка приїхала з України зі своєю дочкою, 

рятуючись від війни. Після деякого часу, проведеного в центрі для біженців, 

вона переїхала в житло, надане сім'ями, які приймають. 

Українка вдячна місцевому уряду, неурядовим організаціям і загалом 

іспанському суспільству. 

За її словами, її сім'я почала вивчати іспанську мову. Друга складність, 

яку розповіла жінка, — необхідність підтверджувати диплом. 

За статистикою, лише 15% біженців знаходять роботу в Іспанії, тоді як в 

інших європейських країнах — щонайменше 50%. 

Багатьом, щоб звести кінці з кінцями, доводиться покладатися на 

особисті заощадження й допомогу благодійних організацій. 

Мешканка Дніпра Ксенія Солнцева сказала, що батьки надсилають їй 

гроші.Юрій Чопик, президент української правозахисної організації, зазначив, 

що багато переміщених українців живуть у своїх родичів чи друзів, які раніше 

переїхали в Іспанію. 

Тисячам доводиться повертатися назад в Україну чи в інші країни, де 

більше можливостей щодо зайнятості й вищі виплати як біженцям, так і сім'ям, 

що приймають. 
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Оксана Дем'янович, яка представляє Ukraine-Euskadi, організацію 

партнерства та розвитку, вважає, що половина тих, хто приїхав до Іспанії, 

залишиться тут, але також можуть з'явитися й нові переселенці. 

 

*** 

 

27.02.2023 

Ми-Україна 

https://weukraine.tv/novi-pravyla-prozhyvannya-ukrayintsiv-u-polshhi-

mistseva-vlada-rozgublena/ 

Нові правила проживання українців у Польщі: місцева влада 

розгублена 

Із 1 березня у Польщі міняються правила проживання українців у 

центрах колективного розміщення. Після 120 днів українці зобов’язані будуть 

вносити оплату. Про це повідомляє ukrayina.pl. 

Відомо, що у Польщі продовжить діяти правило безкоштовного 

проживання упродовж 120 днів від дати перетину кордону. За цей період 

місцеві мешканці отримуватимуть державну компенсацію за надання місця 

для проживання біженцям із України. 40 злотих на добу за людину. 

Крім того, після 120 днів біженці, які живуть у колективних центрах – 

готелі, гуртожитки, пансіонати, табори – повинні будуть сплачувати частково 

за своє перебування. Визначена сума – 50% вартості, але не більше 40 злотих 

за добу.Зазначається, що значна частина людей, які живуть у такому наданому 

місцевою владою житлі – вразливі категорії населення, які не можуть 

працювати і заробляти. Для них польська влада зробила виняток і вони 

продовжуватимуть жити і харчуватися безкоштовно. 

Правила проживання українців у Польщі 

Правила проживання українців у Польщі 

Як повідомляли “Ми-Україна” раніше, прем’єр-міністерка Данії Метте 

Фредеріксен не стримала сліз, коли почула історію маленького українця, який 

втікав від окупації з міста Мелітополь. 

 

*** 

 

28.02.2023 

Букви 

https://bykvu.com/ua/bukvy/izrail-prodovzhyv-vizy-pereselentsiam-z-

ukrainy-shche-na-dva-misiatsi/ 

Ізраїль продовжив візи переселенцям з України ще на два місяці 

Ізраїль продовжив візи для громадян України, що перебувають у країні, 

до 30 квітня 2023 року. 

Про це йдеться на сайті Управління з питань населення та імміграції 

Ізраїлю. 
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Заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику 

щодо перебування громадян України в Ізраїлі. Відтак, туристичні візи для 

громадян України, що перебувають в Ізраїлі, було продовжено до 30 квітня 

2023 року. 

Зокрема, візи будуть продовжені автоматично для всіх українців, які 

перебували в Ізраїлі законним чином на момент початку повномасштабної 

війни РФ та до 30 квітня 2023 року. 

Окрім того, роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за 

туристичною візою, можуть не боятися штрафів, якщо їх працівник перебуває 

в Ізраїлі понад 90 днів. 

Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише 

в тому випадку, якщо його працівник в’їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 

року. 

Зазначимо, що 16 лютого, посольство Ізраїлю в Україні відновило 

роботу, яку раніше було зупинено через широкомасштабне вторгнення РФ. 

“Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю. Вперше з 

початку широкомасштабної війни сьогодні я знову повністю відкрив 

посольство Ізраїлю в Києві з послом Михайлом Бродським”, – написав 

очільник МЗС Ізраїлю. 

А також додав, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша робота 

посольства та його співробітників, які тут працюють у складних умовах, 

сприятиме зміцненню відносин між країнами. 

Крім того, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який 16 лютого 

перебував з візитом у Києві, заявив, що Ізраїль підтримає запропоновану 

президентом України Володимиром Зеленським формулу миру. 

Під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром 

Кулебою Коен сказав, що Ізраїль підтримає українську мирну ініціативу в 

ООН і допоможе отримати до 200 мільйонів доларів на розбудову охорони 

здоров’я та інфраструктури. 

Коен підкреслив, що Ізраїль залишається “твердо солідарним з народом 

України” і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, 

натомість у контексті своєї заяви про Росію він не згадав. 

Ізраїль допоможе України у розробці системи раннього попередження 

про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів. 

В Ізраїлі розглядають можливість надання Україні іншої допомоги, крім 

гуманітарної. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що їхня 

країна протидіє Ірану, який допомогає Росії. 

 

*** 

 

28.02.2023 

Район.in.ua 

https://ivanychi.rayon.in.ua/news/579079-vnutrishno-peremishcheni-

osobi-u-novovolinska-otrimali-gumanitarnu-dopomogu-z-niderlandiv 



47 
 

Внутрішньо переміщені особи у Нововолинська отримали 

гуманітарну допомогу з Нідерландів 

Гуманітарний штаб Нововолинськ.HELP організував благодійну акцію 

для внутрішньо переміщених осіб. Переселенці, які мешкають у 

Нововолинській громаді, безкоштовно вибрали собі меблі, покривала, килими, 

дитячі іграшки, настільні ігри. 

Подія відбулась 27 лютого, повідомляють у фейсбуці міської ради. Речі 

передали благодійники з Нідерландів. Акцію подібного формату у 

Нововолинську проводять вже не вперше. Відтак, протягом 2022-2023 року 

ВПО вже отримували меблі, посуд, постіль. 

Одяг, а також текстильні вироби можна безоплатно отримати у банках 

одягу.  

У Нововолинську банк одягу працює на вулиці Гагаріна, 17а з 10:00 до 

16:00 (вівторок та четвер).  

У Благодатному – на вулиці Грушевського, 10, з 10:00 до 12:00 (вівторок, 

середа та четвер).  

У Грядах – в адмінприміщенні Грядівського старостинства, вулиця Лесі 

Українки, 4, з 9:00 до 16:00 (понеділок-п’ятниця). 

 

*** 

 

28.02.2023 

Рівненські новини 

https://www.rivnenews.com.ua/2023/02/28/do-rivnenskoho-tsentru-

zainiatosti-z-pochatku-viiny-zvernulysia-maizhe-1-7-tysiachi-pereselentsiv/ 

До Рівненського центру зайнятості з початку війни звернулися 

майже 1,7 тисячі переселенців 

Найчастіше ВПО працевлаштовувалися у сферу торгівлі, авторемонт, 

переробну промисловість, організацію харчування. 

Загалом торік через Центр зайнятості роботу знайшли 750 безробітних 

переселенців. Більш як півтори сотні осіб пройшли навчання і опанували нову 

професію. 

Цьогоріч на облік вже стали 455 внутрішньо переміщених осіб. Серед 

них 22 – вже знайшли роботу, а 176 отримали профорієнтаційні послуги. 

У минулому році 264 роботодавці отримали державну компенсацію за 

працевлаштування 607 осіб з числа ВПО. А цьогоріч відшкодування надійшли 

для 12 підприємств, які взяли на роботу 26 переселенців. Така виплата є 

щомісячною за кожну працевлаштовану особу і становить 6700 грн. 

УВАГА! У Рівному оголошено Всеукраїнський архітектурний конкурс 

на кращий проект житлового кварталу з Собором ПЦУ. 

Це гарний шанс для архітекторів проявити себе.  

Більше інформації та умови участі читайте на сайті конкурсу 

https://konkurs.rivne.ua/  

 

https://konkurs.rivne.ua/
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*** 

 

28.02.2023 

Mediasat 

https://mediasat.info/uk/2023/02/28/hp-peredala-2000-noutbukiv-dlya-

ukrayinskyh-vymushenyh-pereselencziv/ 

HP передала 2000 ноутбуків для українських переселенців 

У рамках ініціативи “Цифровий капітал для України”, компанія HP Inc у 

співпраці з Глобальною бізнес-коаліцією для освіти надає 2000 ноутбуків для 

переміщених українців, які постраждали від війни як в межах країни, так і поза 

її межами. 

Перша партія з 900 ноутбуків була доставлена до України для підтримки 

діяльності серед внутрішньо переміщених осіб та в офіси United Way у 

Великобританії, Ізраїлі, Іспанії, Нідерландах, Румунії та Угорщині, які активно 

працюють на місцях з українськими біженцями. 

Залишилося ще 1100 ноутбуків, які вже в дорозі до адресатів. Вартість 

ініціативи становить $30 млн, що дозволяє забезпечити переселенців 

технологіями, обладнанням та навчальними матеріалами. 

Російська агресія стала причиною однієї з найбільших гуманітарних 

криз в історії України. За офіційними даними, понад 8 мільйонів українців, що 

складають третину населення країни, стали біженцями по всій Європі. Ще 4,6 

мільйона людей були змушені залишити свої рідні міста та села і переселитися 

всередині країни. 

Згідно з цією ж статистикою, більше ніж 2700 навчальних закладів 

України зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок бомбардувань та 

обстрілів, залишивши тисячі учнів та студентів без можливості здобувати 

освіту. Із захопленням деяких територій військовими Росії було зруйновано 

десятки університетів та інших вищих навчальних закладів, що призвело до 

переривання навчального процесу для мільйонів українських студентів. Зараз 

мільйони українців навчаються дистанційно, як всередині країни, так і за її 

межами. 

Раніше ми повідомляли, що компанія Nokia надає Україні п’ять тисяч 

Wi-Fi роутерів. 

 

*** 

 

28.02.2023 

Ми-Україна 

https://weukraine.tv/tretyna-ukrayinskyh-bizhentsiv-z-yevropy-hochut-

povernutysya-dodomu/ 

Третина українських біженців з Європи хочуть повернутися додому 

Кожен третій біженець з України, котрий проживає на території Європи 

хоче повернутися додому. Про це повідомила прес-служба агентства ЄС. 
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“Оскільки війна затягується, нам необхідно вжити ефективних 

довгострокових заходів, які дадуть змогу суспільствам, що приймають, і 

переміщеним особам адаптуватися до потрясінь, спричинених цією війною”, 

– заявив директор FRA Майкл О’Флаерті. 

Відомо, що 14 685 українських біженців, які проживають у десяти 

країнах відповіли на онлайн-опитування агентства в період із серпня до 

вересня 2022 року. 

Зазначається, що 80% опитуваних стикаються з фінансовими 

труднощами. 

 

*** 

 

28.02.2023 

Social.com.ua 

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

praczevlashtovani/ 

Лише третина внутрішніх переселенців працевлаштовані 

На сьогодні лише третина внутрішньо переміщених осіб мають роботу. 

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій Ірина Верещук під час телемарафону. 

За її словами, саме така ситуація спричинила необхідність змінити 

пріоритети в політиці щодо ВПО. 

«Якщо минулого року нашим пріоритетом було евакуювати та 

стабілізувати переселенців, то цього року наш фокус — це інтеграція у 

приймаючі громади», — наголосила вона й закликала місцеві органи влади 

активніше наймати на роботу переселенців, а їх самих — активніше шукати її. 

Окрім працевлаштування, за словами Верещук, пріоритетом у питанні 

внутрішньо переміщених осіб цього року буде підготовка до їх повернення до 

звичних місць проживання. 

Нагадаємо, згідно з результатами опитування соціологічної групи 

«Рейтинг», під час війни роботу втратила третина українців. 

Фото: пресслужба міської ради Дніпра 

 

*** 

 

28.02.2023 

Evacuation.City 

https://evacuation.city/articles/268840/krediti-dlya-pereselenciv-scho-

zminilos 

Уряд пропонує спростити умови погашення кредитів для 

внутрішньо переселених українців. 

В Україні планують спростити виплату кредитів для переселенців: що 

зміниться? 

Кредити для переселенців 
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Полегшені умови виплати передусім будуть стосуватися кредитів, які не 

передбачають застав у вигляді нерухомого чи рухомого майна. Наприклад ті, 

які брали на: лікування; придбання побутової техніки; відпочинок; навчання.  

 Відсоткова ставка на них – від 50 до 100 відсотків річних. Міністерство 

пропонує проєкт реструктуризації боргу (боржники і кредитори домовляються 

про відстрочення виплат за основною сумою кредиту і за відсотками). 

Хто може претендувати на полегшення умов виплати кредитів: 

люди, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, 

українці, які постійно проживають або виїхали з території, на якій 

ведуться (велися) бойові дії, або з тимчасово окупованих територій. 

 Також скористатись ними можуть люди, які відповідають таким 

критеріям: 

єдиним джерелом доходу людини і членів її сім’ї є державна та соціальна 

матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога; 

людина або член її сім’ї має інвалідністю внаслідок війни; 

розмір доходу боржника та членів його сім’ї не перевищує розміру двох 

мінімальних заробітних плат. 

 Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими 

передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не 

оподатковуються. 

Ухвалені законопроєкти найближчим часом внесуть до Верховної Ради. 

 

*** 

 

28.02.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/v-ukrayini-vnutrishni-pereselenci-mozhut-

otrimati-granti-na-rozvitok-svoyeyi-spravi 

В Україні внутрішні переселенці можуть отримати гранти на 

розвиток своєї справи 

Гранти на розвиток своєї справи від Міжнародної організації з міграції 

ООН можуть внутрішні переселенці в Україні. 

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції. 

Даний проєкт направлений на підтримку внутрішніх переселенців. Він 

має назву: “Розвиток малих та середніх підприємств: економічна інтеграція 

внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу”. 

Подати заявку можуть малі та мікропідприємства, що релокуються або 

здійснюють діяльність у місті Києві, а також у Київській, Львівській, 

Закарпатській, Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Івано-Франківській, 

Полтавській, Дніпропетровській або Харківській областях. 

“Зверніть увагу: підприємства мають бути зареєстровані на громадян 

України не менше ніж за 1 рік до дати подання заявки. Заявки на участь у 

грантовій програмі приймаються до кінця жовтня 2023 року”, – зауважують у 

Мінреінтеграції. 
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Буковина онлайн 

https://bukovyna.online/2023/02/28/britan%d1%96ia-nadast-

bezkoshtovn%d1%96-kvitki-na-%d1%94vrobachennia-dlia-ykra%d1%97nskih-

b%d1%96jenc%d1%96v/ 

Британія надасть безкоштовні квитки на Євробачення для 

українських біженців 

Уряд Великої Британії надасть три тисячі квитків на Євробачення-2023 

для українців, які виїхали через війну. Конкурс відбуватиметься у Ліверпулі. 

Про це повідомили 25 лютого у пресрелізі Міністерства культури 

Британії. 

«Сьогоднішня заява означає, що тисячі квитків запропонують 

переселенцям, щоб вони могли долучитися до шоу, яке вшановує їхню 

батьківщину, їхню культуру та музику. Як завжди, ми стоїмо разом з 

українським народом та його боротьбою за свободу», – зазначила міністерка 

культури Великої Британії Люсі Фрейзер. Крім цього, 24 лютого міністерство 

оголосило про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів для проведення 

Євробачення від імені України та підтримки її культури. 

Нагадаємо, Україна не прийматиме Євробачення у 2023 році через війну. 

Західна Україна 

Інформує: Shpalta.media 

 

*** 

 

28.02.2023 

Донбас 24 

https://donbas24.news/news/u-dnipri-pracyuje-cifrovii-xab-dlya-vpo-tam-

mozna-bezkostovno-koristuvatisya-gadzetami 

У Дніпрі працює цифровий хаб для ВПО — там можна безкоштовно 

користуватися гаджетами 

Переселенцям розповідають про можливості у додатку «Дія» та надають 

доступ до Wі-Fі 

Не всі переселенці під час евакуації з зони бойових дій змогли взяти із 

собою домашні комп’ютери та ноутбуки. Тож люди потребують місця, де 

можна безкоштовно попрацювати та скористатися інтернетом. Такий простір 

відкрили у Дніпрі — там створили цифровий хаб для переселенців з 

Луганської області. 

Як розповідає консультантка цифрового хабу Юлія Тітова, його 

відкрили у Сєвєродонецькому гуманітарному центрі. 
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«Тут ми можемо проконсультувати ВПО щодо порталу Дія, його 

можливостей. Наші спеціалісти будуть раді навчати цифрової грамотності всіх 

відвідувачів незалежно від віку», — розповідає Юлія Тітова. 

В цифровому хабі люди можуть безкоштовно користуватися ноутбуками 

та підключатися до Wі-Fі. За тиждень роботи його вже відвідало близько 20 

людей. 

Переселенка із Сєвєродонецька Оксана Копцева була тут вже тричі — 

жінка не змогла перевезти до Дніпра комп’ютер, тож тепер у разі необхідності 

приходить до хабу. 

«Дуже добре, що є таке місце, де можна попрацювати в інтернеті, 

зробити необхідні документи», — розповідає Оксана. 

Також до центру приходять жителі Дніпропетровщини. Петро Федін 

дізнався про хаб з оголошення, вирішив скористатися можливістю та 

навчитися користуватися додатком «Дія». 

"Мене записали на навчання. Коли група набереться, буду відвідувати 

зайняття. А зараз дізнаюся в інтернеті відповіді на побутові питання, погоду", 

— ділиться чоловік. 

Нагадаємо, у центральній Україні переселенцям надають безкоштовне 

житло. 

Ще більше новин та найактуальніша інформація про Донецьку та 

Луганську області в нашому телеграм-каналі Донбас24 

 

*** 

 

01.03.2023 

Житомир Експрес 

http://expreszt.com.ua/news/25457-naraz-na-zhitomirschin-perebuvaye-

675-tisyach-vnutrshno-peremschenih-osb.html 

Наразі на Житомирщині перебуває 67,5 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб 

Житомирська область й до початку повномасштабного вторгнення дала 

прихисток багатьом переселенцям з Донбасу. Частина з них досі продовжує 

тут жити, бо втомилась тікати. 

З 24 лютого 2022 року область прийняла майже 113 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб. З часом хтось вибув до іншої області чи повернувся до 

дому. 

За даними Департаменту соціального захисту Житомирської ОВА, 67,5 

тисяч ВПО перебуває на території області. Кожного тижня відбувається певна 

міграція: може до 100 прибути нових ВПО, вибути 150-200, це нормальний 

процес, він стабільний. 

Кожна сім’я знайшла прихисток на Житомирщині. Хтось оселився в 

комунальних закладах області, деякі скористались урядовою програмою 

«Прихисток», деяким місцеві жителі надали безкоштовно житло для 

проживання тощо. 
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*** 

 

01.02.2023 

Свои.City 

https://svoi.city/articles/268899/krediti-na-zhitlo-dlya-vpo 

Кредити на житло для переселенців. Огляд іпотечних програм, які 

працюють під час війни 

Отримати кредит на житло для переселенців в Україні реально навіть під 

час війни. Зараз в Україні працюють програми, які дають можливість іпотеку 

за пільговим відсотком. Свої підготували огляд програм “єОселя” та “Іпотека 

під 3% для ВПО” від Держмолодьжитло. 

Іпотека під 3% для переселенців 

Програму кредитів на житло для ВПО фінансує уряд Німеччини через 

KWF. Подати заявку на пільгову іпотеку під 3% можуть усі платоспроможні 

переселенці, як “старі” — ті, хто отримав статус з 2014 року по 2022 рік, так і 

ті, хто вимушено перемістився з постійного місця проживання після 24 лютого 

2022 року. 

Умови кредиту на Кредити на житло під 3% - єОселя під 3%: 

перший внесок не менше 6%; 

річна процентна ставка 3%; 

строк кредитування до 30 років, але не більше терміну, який залишився 

до досягнення позичальником 65-річного віку; 

площа квартири на одну особу — до 52.5 м2, додатково на кожного 

наступного члена сім'ї 21 м2. 

Як подати заявку на кредит під 3% для ВПО через сайт “Дія” 

Зареєструватись на порталі Дія за посиланням. Якщо ви вже 

зареєстровані, увійдіть в особистий кабінет. 

Знайдіть у розділі "Фінанси" відповідну послугу "Отримання кредиту 

для внутрішньо переміщених осіб". 

Натисніть на кнопку "Отримати послугу". 

Заповніть анкету, у якій вкажіть особисті дані, деталі про ваш дохід, 

поточні борги та бажану суму кредиту. 

Прикріпіть копії документів, які підтверджують ваш статус внутрішньо 

переміщеної особи (ВПО). 

Слідкуйте за результатами відбору, які анонсує та проводить 

Держмолодьжитло. 

Як отримати кредит під 3% для ВПО 

З переліку переселенців, яким надається єОселя, переможців обирають 

шляхом розіграшу. Його проводить Держмолодьжитло. 

Переможці після оголошення результатів розіграшу мають час на те, 

щоб зібрати необхідний пакет документів. Перелік документів для отримання 

кредиту для переселенців під 3% опублікований на сайті Держмолодьжитло за 

посиланням. Кредити на житло “єОселя” 
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Програма кредитів “єОселя” — це ініціатива Національного банку 

України, створена з метою підтримки молодих сімей та створення можливості 

для придбання власного житла. 

Кредит на житло “єОселя”: хто може отримати 

Участь в іпотечній програмі “єОселя” можуть взяти українці, які не 

мають житла у власності та проживають в Україні не менше 3-х років. 

“єОселя” під 3% доступна з 23 січня 2023 року позичальникам: 

віком до 70 років; 

які не мають власного житла або воно менше ніж 52,5 м² + 21 м² на 

кожного наступного члена сім'ї додатково. 

Станом на 28.02.2023 року отримати кредити на житло “єОселя” можуть 

лише певні категорії позичальників. Раніше було анонсовано, що надалі 

іпотека “єОселя” буде доступна усім українцям, але вже під 7% річних. 

“єОселя” під 3% доступна: 

військовослужбовцям; 

медичним працівникам; 

працівникам сфери освіти та науки. 

"єОселя": умови кредитування 

Мінімальний перший внесок 20%. 

Термін кредитування — до 20 років.Відсоткова ставка 7% на рік, але 

може змінюватися в залежності від стану ринку. 

Обов'язковою умовою є страхування житла на період кредитування. 

Забезпечення кредиту — іпотека на придбану нерухомість. 

Житло не має вікових обмежень, але обов'язково повинно мати статус 

введеного в експлуатацію. 

Як отримати кредит на житло “єОселя” 

Через банк. Для отримання кредиту потрібно звернутися до банку-

партнера, який бере участь в програмі “єОселя”, та надати пакет документів. 

Через Дію. Заявку на кредит "єОселя" можна подати через застосунок 

Дія: 

Завантажте та встановіть на свій смартфон застосунок "Дія" з Google 

Play або App Store. 

Знайдіть в розділі "Фінанси" відповідну послугу "Кредит “єОселя”. 

Натисніть на кнопку "Отримати послугу". 

Заповніть анкету, в якій вам потрібно вказати особисті дані, деталі про 

ваш дохід, поточні борги та бажану суму кредиту. 

Прикріпіть скан-копії документів, необхідні для заявки, — паспорт, ІПН, 

свідоцтво про шлюб (якщо ви одружені), довідка про доходи та інші 

документи, які можуть знадобитися для розгляду вашої заявки. 

 Після розгляду заявки та підписання договору, банк надає кредит на 

придбання житла. редити на житло для молоді: оновлені умови 

"Держмолодьжитло" поновило програму молодіжного житлового 

кредитування та оновило її умови. Мета програми — надання фінансової 

підтримки молодим людям на купівлю власного житла у іпотеку. 
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Програма молодіжного кредитування: що змінилось 

У оновленій версії програми кредитів на житло для молоді покращено 

умови отримання кредиту та знижено процентну ставку до 3%. 

Тепер молодіжна іпотека доступна як для одиноких осіб, так і для 

молодих сімей. 

Програмою передбачена можливість отримати кредит на будівництво 

житла, придбання готового житла, а також на ремонт і реконструкцію 

наявного житла. 

Основні умови кредитів на житло для молоді під 3%: 

громадянство України; 

вік позичальника від 18 до 35 років; 

стабільний дохід, що дозволяє забезпечити повернення кредиту. 

За додатковою інформацією щодо умов отримання кредиту молодіжного 

житлового кредитування можна звернутися до Держмолодьжитла або до 

місцевих філій організації. 

 

*** 

 

01.03.2023 

ОГО 

https://ogo.ua/articles/view/2023-03-01/130621.html 

Майже 2 тисячі переселенців звернулося до центру зайнятості від 

початку війни 

Найчастіше ці люди працевлаштовувалися у сферу торгівлі, авторемонт, 

переробну промисловість, організацію харчування. 

Минулого року через Центр зайнятості роботу знайшли 750 безробітних 

переселенців. Більш як півтори сотні осіб пройшли навчання і опанували нову 

професію. 

А вже у 2023 році на облік стали 455 внутрішньо переміщених осіб. 

Серед них 22 - вже знайшли роботу, а 176 отримали профорієнтаційні послуги. 

За повідомленням з офіційного Телеграму начальника Рівненської ОВА 

Віталія Коваля, t.me/vitalykoval8 

 

*** 

 

01.03.2023 

Вікна 

https://vikna.tv/styl-zhyttya/podorozhi/yak-zminyty-miscze-reyestracziyi-v-

diyi/ 

Як змінити місце реєстрації в Дії: інструкція для ВПО 

Нещодавно у ВПО з’явилася змога змінювати місце реєстрації в Дії. 

Також переселенці можуть у додатку скасувати свій статус. 
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При цьому, оббивати пороги офіційних державних установ вже не 

потрібно. Як змінити місце реєстрації у Дії за кілька хвилин — читай в 

матеріалі.  

Змінити місце реєстрації: Дія 

Насамперед важливо зазначити, що у Дії можуть змінити місце 

реєстрації або скасувати статус ВПО тільки ті люди, які мають довідку 

внутрішньо переміщених осіб в додатку. 

Також українці, які користуються додатком Дія, розуміють, що в 

програмі для подачі тих чи інших документів, оформлення, оновлення 

інформації тощо треба частенько робити свої селфі у добре освітлювальному 

місці.  

В таких випадках це теж треба робити. 

Плюс, для зміни місця реєстрації тобі потрібно бути на місці, де ти 

тимчасово перебуваєш (для того, аби підтвердити геолокацію.)Як змінити 

місце реєстрації в Дії 

Зміна місця реєстрації (Дія), сам процес відбувається доволі швидко. 

Аби це зробити, тобі треба мати: 

ідентифікаційний код; 

підпис у програмі Дія; 

цифровий паспорт у додатку. 

 

*** 

 

01.03.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/bud-yakiy-zaklad-ukrayini-k-dityam-

pereselentsyam-1677683977.html 

Навіть без довідок. Як дітям-переселенцям влаштуватися в нову 

школу: поради 

Переселенці, які вимушено змінили місце свого проживання через війну, 

мають низку пільг: виплати, спрощений доступ до медичної допомоги тощо. 

Також діти переселенців мають право бути зараховані до будь-якої школи за 

місцем проживання навіть без свідоцтва про народження, якщо його втратили 

або не взяли з собою.Про це у коментарі РБК-Україна розповіла регіональна 

юристка БФ "Право на захист" Ірина Федотова. 

Школярі та студенти. Як перевестися на навчання в інший заклад 

"Дитина з родини внутрішньопереміщених осіб має повне право 

продовжити навчання в будь-якому закладі загальної середньої освіти за 

новим місцем проживання. Якщо в дитини-переселенця немає свідоцтва про 

народження або іншого документу, що підтверджує її особу, її зараховують до 

закладу освіти без цих документів", – відзначила вона. 

За словами юристки, дитині з родини переселенців можна приходити на 

запис до школи й без основних документів: це не має стати причиною для 

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

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

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

– додає Ірина Федотова. 

Крім того, під час війни в Україні держава також сприяє доступу до 

фахової передвищої та вищої освіти. Зокрема, студенти-переселенці, які до 

переїзду вже проходили навчання, мають право перевестися на навчання за 

держзамовленням. 

"Це може бути за умови, якщо їх зарахували до закладів фахової 

передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. Студенти мають звернутися письмово 

із заявою у довільній формі до керівника закладу освіти, в якому вони 

навчаються", – радить юристка. 

 

*** 

 

02.03.2023 

Leopolis.news 

https://leopolis.news/post/81030/na-lvivshchyni-pereselencyam-ta-

relokovanomu-biznesu-dopomojut-pokrashchyty-pidpryemnycki-navychky 

На Львівщині переселенцям та релокованому бізнесу допоможуть 

покращити підприємницькі навички 

Сьогодні, 1 березня, на Львівщині стартував проєкт «Розробка та 

проведення навчальних тренінгів підвищення підприємницьких навиків для 

ВПО та релокованого бізнесу з можливістю подальшої інтеграції до МСП 

Львівської області». 

Про це інформує пресслужба Львівської ОВА. 

«Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на 

Львівщину релокувались більше двох сотень підприємств. Відтак, одним із 

наших важливих завдань є підтримка релокованого бізнесу. Ми це робимо 

зокрема коштами обласного бюджету, а також залучаючи різні грантові 

організації. Сьогодні презентуємо один з таких проєктів, який спрямований на 

покращення підприємницьких навичок ВПО, представників релокованих 

підприємств», –  зазначив заступник директора департаменту економічної 

політики Львівської ОВА Орест Гринів. 

Попередньо організатори провели аналітичне дослідження, спрямоване 

на формування переліку затребуваних професій у ключових галузях, які 

найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну та 

розроблення Мапи можливостей із профілями затребуваних на Львівщині 

професій. 

 

Сьогодні ж запрошують на навчання внутрішньо переміщених осіб, 

представників релокованого у Львівську область бізнесу, зацікавлених 

підприємців регіону. 
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Як розповіла координаторка проєкту, наукова співробітниця групи 

комерціалізації наукових досліджень НДЧ Національного університету 

«Львівська політехніка» Олена Лукачук серед тем, які розглянуть в межах 

навчання: можливості виходу українського виробника на європейський ринок, 

грантові можливості: державні та міжнародні, захист персональних даних, 

додаткові можливості, зокрема залучення інвестицій для розвитку бізнесу, 

практики фандрейзингу, краудфандингу,  самопрезентація бізнесу для 

залучення інвестицій,  психологічний та емоційний стан команди, захист 

інтелектуальної власності у бізнесі. 

Зупинившись на питанні інтелектуальної власності, керівник 

адвокатського об’єднання «Дегтяренко та партнери», голова Ділової Ради 

Ротарі Інтернешнл Олексій Дегтяренко наголосив: «Маємо показати 

Європейському Союзу, що ми є дійсно європейською державою і маємо 

керуватись тими принципами, які є в інших країнах Європи. Спільно з нашими 

партнерами ми зможемо довести, що український бізнес достойний зайняти 

високе місце в конкурентному середовищі ЄС». 

Зареєструватись на навчання можна на платформі Школи грантових 

можливостей. 

Проєкт реалізовують за підтримки Центру міжнародного приватного 

підприємництва (CIPE Ukraine). 

Слухачі тренінгів отримають індивідуальні плани інтеграції до обраного 

сектору локального бізнесу та консультаційну підтримку експертів. 

Leopolis.news 

 

*** 

 

02.03.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/vnutrishnim-pereselencyam-nadayut-

riznogo-rodu-dopomogu-v-uzhgorodi 

В Ужгороді внутрішньо переміщеним особам надають різного 

допомогу. 

Про це повідомляє «Про Захід». 

Управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради нагадує, що медичну допомогу вимушено 

переміщені особи можуть отримати у всіх комунальних медичних установах 

міста – сімейних амбулаторіях, міській поліклініці, міських лікарнях на 

вулицях Олександра Грибоєдова, 20 та Минайській, 71, міській дитячій 

лікарні, у пологовому будинку. 

Для отримання безкоштовних ліків, які є у переліку державної програми 

«Доступні ліки», можна звернутися до сімейних лікарів Ужгородського 

міського центру первинної медико-санітарної допомоги або ж звернутися до 

профільних спеціалістів міської поліклініки. 
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Також в Ужгороді працює сервісний центр Товариства Червоного 

Хреста України із надання внутрішньо переміщеним особам різних видів 

допомоги (набережна Незалежності, 6): комплексної медичної, 

фармацевтичної, соціальної допомоги, консультацію психолога. У центрі 

проводять прийом пацієнтів сімейні лікарі, за потребою – профільні лікарі, 

психолог, фармацевт. Якщо є потреба у медикаментах і у сервісному центрі 

вони є – ліки надають безкоштовно. Для цього ВПО мають звернутися у Центр 

та надати туди довідку про реєстрацію.Крім того, можна звернутися й у 

волонтерську клініку сімейної медицини «InterFamily» (Ужгород, вул.Митна, 

25 Г), у якій сімейні лікарі та вузькопрофільні спеціалісти надають медичну 

допомогу внутрішньо переміщеним особам, призначають лікування та 

надають пацієнтам безкоштовно медикаменти, які є у наявності. 

 

*** 

 

02.03.2023 

Полтавська хвиля 

https://poltavawave.com.ua/p/iak-pereselentsiam-na-poltavshchini-

otrimati-bezkoshtovnu-iuridichnu-dopomogu-779337 

Як переселенцям на Полтавщині отримати безкоштовну юридичну 

допомогу 

Про це повідомили на сайті Полтавської міської ради. 

Переселенці можуть звернутися за консультацією з питань щодо 

реєстрації як ВПО, відновлення або призначення соціальних виплат та послуг. 

Для отримання допомоги необхідно заповнити гугл-форму. 

Благодійний фонд обіцяє, що консультанти зв'яжуться та нададуть 

фахову юридичну допомогу, а також підтримку у відновленні соціальних 

виплат, реєстрації та отриманні довідки ВПО. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/v-ukrayinskiy-gelsinskiy-spilci-z-prav-

lyudini-rozpovili-yaki-pitannya-naychastishe-turbuyut-vpo 

В Українській Гельсінській спілці з прав людини розповіли, які 

питання найчастіше турбують ВПО 

Найчастіше внутрішніх переселенців турбують питання соціальної 

допомоги, реєстрації для оформлення статусу, відновлення документів, 

компенсація за пошкоджене майно та інші. 

Про це повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини. 

Восени минулого року у громадських приймальнях почали фіксувати, 

що почастішали випадки затримки виплат ВПО на проживання. Подібних 

звернень ставало дедалі більше.  
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У Мінсоцполітики та Мінреінтеграції дали малоінформативне 

пояснення, що затримки пов’язані з технічними проблемами. У разі коли 

виплат немає більше ніж місяць, радили звертатися до управлінь соціального 

захисту населення, ЦНАПів або на «гарячу лінію» для уточнення даних, та 

запевнили, що ВПО отримають належну їм допомогу за усі місяці. Крім того, 

у 2023 році виплати продовжать автоматично, і отримувачам не треба 

звертатися для переоформлення допомоги. У лютому ситуація з нарахуванням 

стала більш стабільною, і звернень з цього приводу стало дещо менше. 

Варто зауважити, що певній частці ВПО виплати були припинені 

взагалі. Це  

пов’язано з оновленням переліку територіальних громад, розташованих 

у районах проведення воєнних (бойових) дій, або тих, які перебувають у 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). І якщо громада, з якої виїхала 

людина, виключена з переліку, втрачається право на отримання допомоги на 

проживання.  

Також ВПО зверталися з питанням оформлення виплат по безробіттю. 

Низка таких звернень зафіксована, зокрема, у громадській приймальні УГСПЛ 

у Рівному. 

Реєстрація для оформлення статусу ВПО 

Наступне актуальне питання – реєстрація на новому місці після 

евакуації. Це одна з умов для отримання статусу ВПО і, відповідно, отримання 

у подальшому допомоги на проживання. Найбільше таких звернень було 

зафіксовано у лютому в громадській приймальні Львова. Юристи надали 

консультації щодо алгоритму дій, необхідних для отримання місця реєстрації.  

Відновлення втрачених документів  

Ще один поширений запит серед ВПО, що перебувають у західних 

областях. Проблема пов’язана з тим, що виїжджаючи з небезпечних територій, 

люди втратили документи або не встигли їх забрати. У деяких випадках 

документи були знищені внаслідок бойових дій. Виїхавши у безпечні місця, 

ВПО постають перед проблемою відновлення посвідчень, свідоцтв, трудових 

книжок, паспортів, медичних довідок тощо.  

Компенсація за пошкоджене майно 

За попередніми оцінками, за час повномасштабного вторгнення житло 

близько 2,4 мільйонів українців було зруйновано або суттєво пошкоджено 

через військову агресію РФ (такі дані, спираючись на підрахунки аналітиків, у 

листопаді наводили в Мінрегіоні). Держава взяла на себе зобов’язання надати 

компенсації тим українцям, які втратили житло через війну.  

Закономірно, що один з частих запитів до юристів УГСПЛ стосується 

процедури фіксації пошкодження чи знищення майна і подання відповідної 

інформації, а також можливості отримання компенсації від держави. 

Звернення з такими питаннями почастішали, коли до другого читання був 

підготовлений і винесений на розгляд Верховної ради України законопроект 

«Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів 
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нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 

спричинених військовою агресією Російської Федерації». 

 

*** 

 

03.03.2023 

Tvoemisto.tv 

https://tvoemisto.tv/news/na_lvivshchyni_na_oblashtuvannya_zhytla_dlya_

pereselentsiv_vydilyat_shche_102_mln_grn_144565.html 

НА ЛЬВІВЩИНІ НА ОБЛАШТУВАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ВИДІЛЯТЬ ЩЕ 102 МЛН ГРН 

Цьогоріч на Львівщині планують відремонтувати 23 об’єкти, де зможуть 

проживати 1283 внутрішньо переміщених осіб. Для цього з обласного 

бюджету виділять 100 млн грн, ще 2 млн грн – субвенція з місцевого бюджету 

обласному. 

Перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик зазначив, 

що минулоріч за кошти Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних 

проєктів вдалось завершити ремонтні роботи у 27 закладах та створити 2818 

місць для внутрішньо переміщених осіб.  

«З досвіду минулого року можна стверджувати, що реновація наявних 

об’єктів соціальної інфраструктури – один з найдієвіших способів збільшення 

житлового фонду для ВПО, адже дозволяє в короткі терміни та з 

використанням незначних капіталовкладень покращити умови проживання, а 

також створити додаткові місця для людей, які втратили свої домівки і 

потребують нашої підтримки та допомоги. Тому роботу у цьому напрямі 

плануємо продовжувати і цьогоріч», – сказав він. 

Для комплексного завершення ремонтних робіт у закладах, а також 

облаштування їх необхідною технікою та меблями, окрім коштів обласного 

бюджету планують залучати допомогу міжнародних партнерів та благодійних 

організацій.  

Нагадаємо, у місті Соснівка на Львівщині збудують модульне містечко 

для переселенців. Йдеться про території поблизу міської лікарні. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Свои.City 

https://svoi.city/articles/269468/gumanitarna-dopomoga-chernivci 

Гуманітарна допомога у Чернівцях. Де переселенці можуть 

отримати одяг, їжу та засоби гігієни 

Гуманітарна допомога для переселенців є дуже важливою, оскільки вони 

втратили свої майно, роботу та домівки. Волонтерські організації з перших 

днів повномасштабного вторгнення надають гуманітарну допомогу в 

Чернівцях переселенцям. 
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Гуманітарна допомога у Чернівцях: як допомагає місто 

Гаряча лінія з гуманітарних питань. У Чернівцях працює гаряча лінія 

гуманітарного штабу, до якого переселенці можуть звертатися з питань 

гуманітарної допомоги. 

Контакти: (068) 04 66 099. 

Чат-бот “Турботник”. Інформацію про гуманітарну допомогу у 

Чернівцях і Чернівецькій області через ЦНАП можна отримати через чат-бот 

“Турботник”. Для цього потрібно перейти за посиланням і дотримуватися 

інструкцій. 

Гуманітарна допомога у Чернівцях: волонтери і організації, які 

допомагають переселенцям 

Червоний хрест. Чернівецька область. Організація займається 

допомогою переселенцям. Вони за наявності забезпечують ВПО необхідними 

товарами: їжею, одягом та гігієнічними засобами. Крім того, інформують та 

консультують щодо соціальних послуг, які доступні для переселенців. 

Контакти: вулиця Маяковського 21, Facebook. Волонтерський рух 

Буковини. Благодійний фонд надає гуманітарну допомогу переселенцям — 

видає продуктові набори, засоби гігієни, одяг, організовує безкоштовні заходи. 

Контакти: Facebook.Місто добра. Організація допомагає мамам та дітям. 

Після 24 лютого 2022 почала допомагати біженцям з регіонів, у яких тривають 

активні бойові дії. Окрім цього тут надають психологічну, юридичну і 

соціальну підтримку. 

Контакти: сайт, телефон: (095) 053 60 09, Facebook. 

Карітас Чернівці. Благодійний фонд надає гуманітарну допомогу 

переселенцям у вигляді продуктових та гігієнічних наборів. 

Контакти: вулиця Коломийська, 1 м, телефон: (095) 021 34 03, Facebook, 

сайт. 

Рокада. Організація надає гуманітарну допомогу у Чернівцях 

переселенцям. Вони займаються всебічною допомогою для ВПО, а також 

забезпечують психологічну підтримку та допомогу в пошуку роботи. 

Контакти: Facebook, телефон: (067) 447 04 51. 

Єднання. Гуманітарний штаб надає інформаційну та гуманітарну 

допомогу переселенцям з Донеччини, які евакуювалися з Покровського 

району. Щоб подати заявку на отримання допомоги потрібно заповнити анкету 

або звернутися безпосередньо до хабу. 

Контакти: вулиця Головна, 128, пн-пт, з 9:00 до 17:00, Telegram. 

Нагадаємо, що також в Україні є можливість отримати гуманітарну 

допомогу 

 

*** 

 

03.03.2023 

Вісті Придніпров’я 
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https://vesti.dp.ua/na-dnipropetrovshhini-pereselentsyam-dopomagayut-

adaptuvatisya-do-novogo-zhittya/ 

На Дніпропетровщині переселенцям допомагають адаптуватися до 

нового життя 

Невеличке місто на Дніпропетровщині з населенням трохи менше 

тридцяти тисяч людей прийняло понад 4 тис переселенців. Здебільшого це 

люди з Луганської і Донецької областей. У Тернівці Павлоградського району 

їх влаштовують на роботу та адаптують до нового життя. 

«Єдність – риса українців, символ нашого патріотизму та жаги до 

перемоги, – зазначив міський голова Тернівки Віталій Тарелкін. – Число 

переселенців складає майже 15% від населення міста. Більшість забажала 

залишитися. Тому ми відпрацювали програми їх соціальної підтримки». 

Одна з головних задач – працевлаштування переселенців. Людям 

допомагали з оформленням виплат по безробіттю та пошуком підходящих 

вакансій. 

«Майже 60% тих, хто звернувся до центру зайнятості, працевлаштовані. 

В основному на такі спеціальності, як гірники-підземники, електрослюсарі, 

кочегари. Семеро переселенців започаткували власний бізнес», – пояснює 

провідний фахівець Тернівської міської філії обласного центру зайнятості 

Валерія Дробот. 

Чоловік Вікторії вже з роботою. Жінка у пошуку. Пара двічі втрачала 

дім через війну. Спочатку у 2014 році у Мар’янці, нині у Вугледарі. 

«24 лютого ворог наніс перший удар по місту. Але виходила на роботу 

у банк, бо треба було видавати пенсії, – ділиться переселенка Вікторія. – Потім 

просиділи з дитиною п’ять днів у підвалі. Вирішили виїжджати, хоча тільки-

но придбали житло». 

Жінка вдячна тернівчанам за доброзичливість. Каже, допомагали з 

житлом, давали продуктові набори та засоби гігієни. Нині вона прийшла по 

юридичну консультацію. 

«Як отримати статус, виплати та компенсацію за зруйноване майно. Про 

це питали переселенці на початку війни. Зараз цікавляться, як розрахуватися з 

попередньої роботи, зареєструватися на новому місці проживання та 

оформити пенсію», – каже головний юрист Павлоградського міського центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Некоз. 

У молодіжному центрі допомагають дітям, що пережили жахіття війни. 

Відволікають майстер-класами. На них виготовляють мило та свічки, 

розписують пряники та екоторбинки. Кожне заняття збирає до двадцяти 

учасників. 

«Спочатку діти не йшли на контакт. Використовували у роботі агресивні 

та темні кольори. Зараз вони роззнайомилися та відчувають підтримку. Стали 

щасливішими», – поділилася спостереженнями фахівець молодіжного центру 

Анастасія. 

Восьмирічний Ілля заняття намагається не пропускати. Він старанно 

виводить патріотичні малюнки. Кольори здебільшого синьо-жовті.«Малюю 
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для захисників. Вони герої. Пишу їм слова підтримки. Думаю, це допоможе 

нам швидше перемогти», – розповідає хлопчик. 

Його родина виїхала з рідної Костянтинівки не одразу. Сподівалися, що 

минеться. Та вісім місяців тому все ж змушені були тікати від війни.«Чоловік 

з дітьми перебирали на дворі вугілля. Світла не було вже у місті, тож потрібно 

було чимось топити. У цей момент прилетів ворожий снаряд. Вибуховою 

хвилею Іллю відкинуло на два метри. Вирішили евакуюватися», – пригадує 

мама Іллі Наталія. 

Перший час її син боявся кожного шурхоту. З проєктом «Дитячі 

посмішки» та підтримкою людей у Тернівці заспокоївся і знайшов нових 

друзів. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Proslav 

https://proslav.info/u-pereyaslavi-provely-trening-z-nadannya-

psyhologichnoyi-dopomogy-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-zhinok-z-ditmy/ 

У Переяславі провели тренінг з надання психологічної допомоги для 

внутрішньо переміщених жінок з дітьми 

У перший день весни для внутрішньо переміщених жінок з дітьми 

провели тренінг з надання психологічної допомоги. Захід відбувся в 

Мистецькій галереї КЗ «Переяславський ЦКМ» за ініціативи Центру 

соціальних служб Переяславської міської ради. 

Про це повідомляє ProSlav з посиланням на офіційний сайт 

Переяславської міської територіальної громади. 

У ході проведення заходу було спрямовано зусилля на підвищення 

самовпевненості та пошук життєвих орієнтирів під час війни для жінок, що 

тимчасово проживають на території Переяславської громади, а також на 

поліпшення їх комунікативних навичок. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/nazvano-kilkist-pereselenciv-scho-

zareyestrovani-u-kiyevi 

Названо кількість переселенців, що зареєстровані у Києві 

У Києві зареєстровано близько 230 тисяч внутрішніх переселенців.  

Про це повідомив представник КМДА Микола Поворознюк, передає 

Укрінформ. 

«Близько 230 тисяч внутрішньо переміщених осіб зараз зареєстровано в 

Києві. Із них понад 40 тисяч дітей», - сказав Поворозник. 
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Він зазначив, що наразі близько 3,5 мільйона людей перебувають у місті. 

За словами чиновника, в середині березня 2022 року в Києві налічувалось не 

більше 800 тисяч людей. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Kurs.if.ua 

https://kurs.if.ua/society/u-kolomyyi-vidkryly-shelter-dlya-60-lyudej/ 

У Коломиї відкрили шелтер "Вулик" для 60 людей 

У Коломиї на Івано-Франківщині 3 березня урочисто відкрили шелтер 

для переселенців та заселили туди перших мешканців. 

Новий прихисток, який облаштували волонтери, розрахований на 60 

людей, повідомляє з місця події Суспільне. Прихисток для вимушених 

переселенців облаштували у будівлі колишнього дитсадка. Роботи обійшлися 

у майже 7 млн грн. Проєкт реалізували у межах соціальної ініціативи “Вулик 

Змістів”, яку координує громадська організація “Трикутник”. 

Відновлювали приміщення з липня минулого року. Задля спільної мети 

об’єдналися волонтери з різних міст. Допомагала лагодити прихисток й 

команда з громадської організації “Будуємо Україну разом”, каже проєктна 

менеджерка Катерина Симоненко. “Це наш найбільший проєкт за 2022 рік. 

Приміщення було у занедбаному стані. Ним не користувалися багато років. 

Ми розуміли, що тут буде багато роботи — починаючи від фасаду, 

комунікацій, підлоги, стін. Дуже добре, що об’єдналися чимало організацій. 

Також деякі внутрішньо переміщені люди долучалися і місцеві волонтери”, — 

говорить Катерина Симоненко. 

У прихистку облаштували 20 кімнат на двох поверхах будівлі, 

розповідає координатор проєкту, волонтер громадської організації 

“Трикутник” Михайло Данищук. У шелтері є душові, дитяча кімната та дві 

кухні. Вимушені переселенці проживатимуть в ньому безплатно впродовж 

трьох років. 

“Приміщення є комунальне. Його в оренду надала Коломийська міська 

рада. І витрати за комунальні енергоносії бере на себе місто. В пріоритеті — 

люди, які потрапили в складні життєві обставини. Це люди з інвалідністю, ті, 

чиї домівки знаходяться під окупацією або повністю знищені”, — говорить 

Михайло Данищук. 

В одній із кімнат нового прихистку разом із донькою та сином вже 

оселилася Олена Рогова. Сім’я переїхала до Івано-Франківської області із 

Чернігівщини. В їхньому користуванні три ліжка, шафа, стіл та тумби. 

Волонтери допомогли родині й з постіллю та іншими побутовими речами. 

Жінка каже, умови достатньо комфортні для проживання. 

“Я співпрацювала з волонтерами “Вулика” ще влітку. Потім з ними 

допомагала. Так дізналася, що будується цей шелтер. В мене двоє дітей, і я, 

розуміла, що буде важко винаймати житло у Коломиї. Тому чекала, коли його 
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добудують, доєднувалася. І надалі буду тут волонтерити разом з ними. Також 

хочу допомагати із працевлаштуванням іншим переселенцям у Коломиї”, — 

каже Олена. 

За словами координатора проєкту, волонтера Михайла Данищука, 

благодійникам залишилося облагородити прибудинкову територію та завезти 

деякі меблі. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Mind 

https://mind.ua/news/20254260-derzhava-viplatila-63-mlrd-grn-vpo-u-

lyutomu 

Держава виплатила 6,3 млрд грн ВПО у лютому 

Окремі громадяни могли отримувати виплати на проживання із 

затримкою в часі через низку причин 

Держава виплатила 6,3 млрд грн внутрішньо переміщеним особам у 

лютому цього року. 

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. 

«Отримання громадянами таких виплат під час повномасштабної війни 

знаходиться на постійному контролі Мінсоцполітики, зокрема, міністерство 

працює над забезпеченням прозорості, безперебійності й належної організації 

процесу таких виплат», – коментують у відомстві. 

Водночас міністерство наголошує, що виплати для деяких громадян 

могли затримуватись через верифікацію даних та запровадження нової 

інформаційної системи. 

 

Міжнародні та вітчизняні недержавні организації 
 

28.02.2023 

Новини Полтавщини 

https://np.pl.ua/2023/02/u-kobeliatskiy-hromadi-dity-pereselentsiv-

otrymaiut-teplyy-odiah-vid-unicef/ 

У Кобеляцькій громаді діти переселенців отримають теплий одяг від 

UNICEF 

1 березня з 13:00 по 16:00 Кобеляцька міська рада видаватиме теплий 

сучасний комплект зимового одягу від міжнародної організації UNICEF. 

Про це повідомляє Кобеляцька громада на своєму сайті. 

Набори одягу уніфіковані та підходять як дівчаткам, так і хлопчикам 

віком від 2 до 8-ми років. 
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Батьки зазначеної вікової категорії, які були попередньо зареєстровані, 

можуть звертатись для отримання допомоги у Кобеляцьку міську раду за 

адресою: м. Кобеляки, вул. Касьяна, 29, (ІІ поверх). 

При собі мати: довідку ВПО та оригіналами документів (паспорт одного 

з батьків та довідка ВПО дитини). 

ВПО, які проживають у старостинських округах набори одягу 

отримують у старостатах. 

 

*** 

 

01.03.2023 

Карпатський об'єктив 

http://life.ko.net.ua/?p=143452 

Католицький Карітас запустив програму підтримки ВПО на 

Закарпатті 

Рік тому до Закарпаття прибула перша хвиля вимушено переміщених 

осіб, які рятуючи свої життя від війни, покинули свої домівки. Упродовж року 

багато переселенців вже повернулися додому, але є і такі, котрі і надалі 

проживають на Закарпатті, адже їм немає куди повертатися. Їхні домівки були 

зруйновані окупантами. Закарпатський обласний благодійний фонд «Карітас 

Святого Мартина» започаткував програму підтримки для вимушених 

переселенців, аби допомогти їм пристосуватися до нових умов та пережити ті 

випробування, з якими вони зіштовхнулися. 

 

*** 

 

02.03.2023 

Leopolis.news 

https://leopolis.news/post/81033/lvivska-ova-spivpracyuvatyme-z-

francuzkoyu-organizacieyu-u-dopomozi-pereselencyam-- 

Львівська ОВА співпрацюватиме з французькою організацією у 

допомозі переселенцям 

Сьогодні, 1 березня, очільник Львівської ОВА Максим Козицький 

зустрівся із представниками французької організації Solidarites International, 

яка активно допомагає постраждалим від російського наступу українцям. 

Про це інформує пресслужба Львівської ОВА. 

«Ми надзвичайно вдячні за підтримку, теплі слова і конкретні вчинки. 

Для нас цінним є те, що ваша організація не залишилась осторонь і 

відгукнулась. Адже боротьба українців триває, люди продовжують виїжджати 

з тимчасово окупованих територій. Більшість – на Львівщину. Вже маємо цілі 

і плани на рік – це ремонти гуртожитків для проживання ВПО та відкриття 

Центрів підтриманого проживання для людей з інвалідністю в кількох 

територіальних громадах Львівської області. Окрім цього, будемо 

продовжувати підтримувати роботу консультативно-координаційних центрів 
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на найвищому рівні. Сподіваюсь, що спільними зусиллями нам вдасться 

реалізувати кожну ініціативу і допомогти якомога більшій кількості людей», – 

наголосив Максим Козицький. 

Головний координатор бази Solidarites International у Львівській області 

Матьє Казотт зазначив, що організація прагне допомагати ВПО та іншим 

вразливим категоріям населення у кількох напрямах. Йдеться про продовольчу 

безпеку, фінансову підтримку, покращення житлово-побутових умов, а також 

гуманітарну допомогу – продукти харчування та засоби гігієни. Завдяки 

підписанню Меморандуму співпраця ЛОВА і Solidarites International у 2023 

році буде ще ефективнішою.  

«Радий бути тут та бачити спротив українського народу на власні очі. 

Solidarites International працює у 20 країнах світу, з початку повномасштабної 

війни мобілізувала свої сили і в Україну. Тому вже рік намагаємось 

забезпечити кожну область всім необхідним. На Львівщині наша робота 

стосується постачання їжі, фінансів у місця, де зараз постійно перебувають або 

куди приходять внутрішньо переміщені особи. Хочемо розширювати 

діяльність організації і працювати всюди, де є якість потреби або проблеми», 

– зауважив Матьє Казотт.  

В межах зустрічі сторони підписали меморандум, який полегшить 

співпрацю Solidarites International з районними адміністраціями та громадами, 

а також посилить партнерські зв'язки із Львівською ОВА.  

Solidarites International – французька неурядова гуманітарна організація, 

яка надає допомогу населенню, постраждалому від конфліктів та насильства, 

природних лих. З лютого 2022 року «Міжнародна Солідарність» розпочала 

підтримку населення України. Місія полягає в тому, щоб якнайшвидше та 

якомога ефективніше надати допомогу найбільш вразливим категоріям 

(зокрема, внутрішньо переміщеним особам), задовольнивши їх життєво 

важливі потреби: вода, гігієна, їжа та житло. 

SI розпочала свою місію із регіонального офісу у Львові на початку 

березня 2022 року. З травня 2022 року «Міжнародна Солідарність» почала 

співпрацю з Львівською обласною військовою адміністрацією у напрямках 

їжі, санітарії та прихистків, а у вересні – з координаційно-консультативними 

центрами. Унаслідок співпраці станом на лютий 2023 року SI допомогла за 

потребою направити благодійну діяльність 368 870 бенефеціарів. 

Leopolis.news 

 

*** 

 

02.03.2023 

Кременчук оперативний 

https://kop.net.ua/u-kremenchutsi-za-spryyannya-oon-oblashtuvaly-

kimnaty-pereselentsiv/ 

У Кременчуці за сприяння ООН облаштували кімнати переселенців 
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Із перших днів війни Полтавщина, зокрема Кременчук, розпочали 

допомагати тимчасово вимушеним переселенцям. Забезпечити  житлом 

багатодітні  родини, самотніх літніх людей, осіб із інвалідністю, дітей-сиріт – 

це стало головним питанням, яке потребувало найскорішого вирішення. На 

місцях знаходили та ремонтували вільне житло для заселення громадян, 

постраждалих від бойових дій. 

Як зазначила заступник міського голови, депутат Полтавської обласної 

ради Ольга Усанова, велику допомогу в оснащенні всім необхідним такого 

житла надав  Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Позитивним прикладом співпраці 

за цим напрямком роботи став Кременчук. У рамках спільного з Асоціацією 

міст України проєкту Кременчуцька громада отримала від ЮНІСЕФ допомогу 

в розмірі півтора мільйона гривень. За них придбали меблі та побутову техніку 

й облаштували 47 кімнат, розрахованих на 179 осіб. 

Щиро дякуємо друзям і партнерам з Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. 

 

*** 

 

02.03.2023 

Луганська обласнна державна адміністрація 

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

magaie_vpo_z_luganshchini 

Червоний Хрест у Хмельницькому допомагає ВПО з Луганщини 

1 березня у гуманітарному штабі Гірської громади у Хмельницькому 

переселенців з Луганщини вчергове приймала мобільна бригада Хмельницької 

обласної організації Товариства Червоного Хреста України. 

Консультації терапевта отримали 23 особи, до психолога за допомогою 

звернулось ще троє відвідувачів. 

Спектр медичних послуг бригади дозволяє визначити основні показники 

здоров’я, а це: тиск, рівень цукру, стан серця та легенів, також тут можна 

отримати поради від фахівців та первинний набір необхідних ліків. 

Проект із допомоги ВПО з Луганщини реалізується за підтримки 

норвезького Червоного Хреста. 

Подібні прийоми проводяться двічі на місяць – у першу та третю середу 

місяця. 

Потрапити на прийом може кожен бажаючий без попередньої реєстрації. 

 

*** 

 

03.03.2023 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/vzhe-rik-bf-obiednani-peremahaty-spilno-iz-

partnerom-ho-sprava-kolpinha-v-ukraini-zabezpechuiut-kharchuvanniam-vpo 

Вже рік БФ «Об'єднані перемагати» спільно із партнером ГО 

«Справа Кольпінга в Україні» забезпечують харчуванням ВПО 
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Благодійники поруч з Буковиною. Вже рік БФ «Об'єднані перемагати» 

спільно із партнером ГО «Справа Кольпінга в Україні» забезпечують 

харчуванням ВПО. Обіди та вечері вони доставляють вимушеним 

переселенцям, які проживають у Чернівецькому обласному центрі соціально-

психологічної допомоги. 

З початку повномасштабного вторгнення волонтери вже привезли їм 130 

тисяч порцій - щодня надають близько 300. 

Крім того, благодійники доставляють продукти, овочі та фрукти в інші 

місця компактного проживання ВПО на Буковині. 

Вдячні за допомогу. Цінуємо підтримку небайдужих. Все буде Україна! 

 

*** 

 

03.03.2023 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/viktor-gradivskyj-zavdyaky-spivpratsi-z-

dytyachym-fondom-yunisef-gromady-zhytomyrshhyny-ta-vpo-otrymayut-

neobhidnu-dopomogu/ 

Віктор Градівський: Завдяки співпраці з Дитячим фондом ЮНІСЕФ 

громади Житомирщини та ВПО отримають необхідну допомогу. 

За сприяння Житомирської обласної військової адміністрації та ГО «In 

Touch Ukraine Foundation» до Житомирщини надійшла чергова партія 

благодійної допомоги від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Україна. 

Заступник начальника Житомирської ОВА Віктор Градівський 

перевірив, яка саме допомога надійшла для громад області, вразливих 

категорій населення та внутрішньо переміщених осіб. 

Зокрема було передано: 

електричних обігрівачів — 500 шт; 

термо-комплектів «Набір Тепла» — 200 шт; 

комплекти дитячого теплого одягу від 12 міс до 14 років — 1500 шт; 

аптечки першої необхідності — 1000 шт; 

спальний набір для ВПО — 1000 шт; 

гігєнічні набори першої необхідності різних об’ємів— 1000 шт. 

Одяг буде передано до родин з дітьми, які мають нагальну потребу. 

Комплекти теплого одягу складаються з куртки, теплих штанів, светра, 

термобілизни, теплого взуття, шапки, шарфу, рукавичок та шкарпеток. 

Є різні варіанти таких комплектів відповідно до віку дитини від 12 

місяців до 14 років. 

ВАЖЛИВО! Розпорядженням начальника Житомирської ОВА утворено 

Кол-центр з питань розміщення тимчасово евакуйованих осіб, які 

постраждали внаслідок російської збройної агресії, на період введення 

воєнного стану при Житомирській обласній військовій адміністрації. 

Телефони «гарячої лінії» з питань внутрішньо переміщених осіб: 067-499-29-

16, 067-399-62-72. 
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Довідково. 

Допомога розрахована для дітей з таких родин: 

малозабезпечені сім’ї; 

родини з дітьми, що втратили одного або обох батьків внаслідок 

військових дій; 

сім‘ї ВПО (внутрішньо переміщені); 

багатодітні сім’ї; 

сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю; 

сім’ї одиноких матерів/батьків; 

сім’ї опікунів та/або піклувальників. 

 

 


