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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 

 

09.03.2023  

Уповноважений Верховної Ради з прав людини  

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/ombudsman-chinnij-

mehanizm-provedennya-perevirok-faktichnogo-miscya-prozhivannya-vpo-

potrebuye-pereglyadu-abo-skasuvannya 

Омбудсман: чинний механізм проведення перевірок фактичного 

місця проживання ВПО потребує перегляду або скасування 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро 

Лубінець звернувся до Прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля та Віце-

прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, 

відповідно до якої внутрішньо переміщена особа втрачає виплати, якщо під 

час проведення перевірки не перебувала за адресою проживання та протягом 

10 днів після перевірки не прибула до органу соціального захисту населення. 

«Оскаржити це рішення ВПО не зможе, як і повернути невиплачену 

допомогу через неврегульованість самої процедури. Крім того, в постанові не 

передбачено, що ВПО потрібно попереджати про перевірку. Оскільки людина 

в робочий час переважно перебуває поза домом, перевірка покаже, що ВПО 

відсутня за місцем проживання», - зауважив Дмитро Лубінець. 

Омбудсман наголошує, що запровадження перевірок місця перебування 

ВПО в умовах воєнного стану є невиправданим, а люди, які гостро потребують 

грошової допомоги можуть її безпідставно позбутися. Більше того, 

протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже 

було встановлено судом. 

 

 

Місцеве самоврядування 

 

 

06.03.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/56897 

Ірина Верещук передала дітям на Львівщині ноутбуки від уряду 

Німеччини та представила Стратегію з внутрішнього переміщення 



4 березня Віцепрем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій перебувала на Львівщині з офіційним 

візитом. 

У межах візиту Ірина Верещук зустрілася у Львівській ОВА з дітьми-

сиротами з-поміж ВПО, як проживають на Львівщині, та їхніми опікунами. 

Разом із заступником начальника Львівської ОВА Іваном Собком та 

начальником Служби у справах дітей ЛОВА Володимиром Лисом 

Віцепрем'єр-міністр поспілкувалася з опікунами та дітьми про умови 

проживання на Львівщині, дізналася більше про їхні потреби та разом з 

командою Львівської ОВА вручила дітям 27 ноутбуків, які передав уряд 

Федеративної Республіки Німеччина. 

«Сьогодні (4 березня – ред.) провела зустріч з дітьми-сиротами з-поміж 

ВПО та їхніми опікунами, які зараз проживають на Львівщині – з Донецької, 

Харківської, Херсонської та інших областей. Опікуни розповідали свої історії, 

свій біль, особисту трагедію, але і свій особистий успіх. Я дякую керівництву 

Львівської обласної військової адміністрації. Ми почули, що Львівщина живе 

і дбає про українців, які постраждали від війни. Я підтримую керівництво ОВА 

у тому, щоб ВПО почувалися тут не як гості, а як рідні люди. 

Дякую уряду Німеччини. Ми звернулися до уряду з тим, що серед наших 

дітей ВПО є діти-сироти або напівсироти, і їхнім опікунам важко знайти 

можливість купити ноутбуки для навчання. Тож сьогодні ми вручили дітям 27 

ноутбуків», – зазначила Ірина Верещук. 

«Робимо все можливе для того, щоб від найменшої дитини усі 

внутрішньо переміщені люди перебували на Львівщині у комфортних умовах, 

мали їжу, одяг, а також можливість навчатися і працювати. Під час зустрічі з 

дітьми та їхніми опікунами почули від дітей, що вони поки навчаються 

дистанційно, бо відчувають мовний бар’єр. Тому, якщо у вас є потреба 

удосконалити українську мову, ми розробили регіональну програму розвитку 

української мови. У кожній громаді будуть окремі безкоштовні курси для всіх 

охочих. Ми готові дати окремі таки випадки під патронаж і надавати дітям 

можливість приватно займатися, якщо дітки мають бажання», – додав Іван 

Собко. 

Після зустрічі з дітьми Ірина Верещук виступила на пресконференції, 

під час якої розповіла про результати засідання Конгресу місцевих та 

регіональних влад, яке відбулося 4 березня на Львівщині. Зокрема, про 

Стратегію внутрішнього переміщення, розроблену до 2025 року. 

«На сьогодні Конгрес є дієвим і єдино ефективним майданчиком, коли 

ми говоримо про співпрацю нашого центрального уряду, регіональних влад та 

органів місцевого самоврядування. Це дуже важливо, коли ми говоримо про 

результати року повномасштабної війни, коли ми знаємо, наскільки важко 

було громадам витримати перший удар – поселення внутрішньо переміщених 

осіб, бюджетуванням, підтримка армії тощо. Це все потребувало надзвичайних 

зусиль. І Львівщина була величезним форпостом гуманітарної, мілітарної 

підтримки, сили духу і сили волі. 



Стратегію з внутрішнього переміщення до 2025 року ми розробили на 

основі досвіду евакуації людей, їх адаптації на Львівщині, Івано-Франківщині, 

Закарпатті тощо. Часто це відповідальність лише обласних військових 

адміністрацій та громад. Доводилося шукати проєкти, програми міжнародної 

підтримки й робити все, щоб допомогти нашим людям. Ця Стратегія є 

результатом цього досвіду, напрацювань, проєктів і програм, які були 

прийняті на місцевому рівні, які показали свій ефект. Наприклад, Програма 

підтримки релокованого бізнесу, яку запровадили на Львівщині, коли область 

виплачує кошти за переміщення бізнесу і створення робочих місць. Це також 

програми та перекваліфікування ВПО, коли після пройденого навчання вони 

можуть знайти роботу. 

У результаті проведення Конгресу ми отримали розуміння, яким буде 

2023 рік в частині відновлення (житло, перші виплати, програми 

працевлаштування, психосоціальна підтримка)», – розповіла Ірина Верещук. 

Вона також повідомила, що вже цього тижня уряд може прийняти 

постанову про врегулювання вивезення дітей зі зони бойових дій. 

«Згідно з проєктом постанови, у випадку, якщо є смертельна небезпека, 

як, наприклад у Бахмуті, де залишаються ще приблизно 50 дітей, Нацполіція 

буде уповноважена приймати рішення про примусову евакуацію дитини з 

одним з опікунів. Лише на Донеччині у зоні бойових дій перебуває близько 

5000 дітей», – додала Ірина Верещук. 

Нагад

та регіональних влад, у якому взяли участь Президент, керівники та інші 

представники Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Офісу Глави держави, сил 

безпеки та оборони, а також представники держав – партнерів України, 

представники регіональної та місцевої влади. 

 

*** 

 

06.03.2023 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/na-volini-rozselili-bilshe-troh-soten-

pereselenciv/ 

На Волині розселили більше трьох сотень переселенців 

З 28 лютого по 6 березня на Волинь приїхали 314 внутрішніх 

переселенців. Загалом в області прийняли 76 585 вимушено евакуйованих осіб. 

Найбільше у Луцькому районі (30 426), далі у Ковельському районі (20 

895), у Володимирському районі (19 087) та найменше у Камінь-Каширському 

районі (6 177). 

Наразі в області проживають та мають статус ВПО 56 225 людей. Це 

становить 40 101 сімей, у яких 16 623 – діти. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

 



06.03.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

_v_rivnomu_lucku_dnipri_kiievi_ta_andrushivci_diyut 

У гуманітарних хабах Кремінщини в Рівному, Луцьку, Дніпрі, Києві 

та Андрушівці діють колл-центри для підтримки ВПО 

Там запрацювали нові телефонні номери, за якими переселенці можуть 

звертатися зі своїми запитаннями.Отже, для отримання консультацій ВПО 

можна зателефонувати до: 

- гуманітарного хабу в місті Рівне Рівненської області: 095-820-97-42; 

- управління «Центр надання адміністративних послуг» Кремінської 

МВА в м. Рівне: 095-820-71-24; 

- гуманітарного хабу в місті Луцьк Волинської області: 050-576-42-70; 

- гуманітарного хабу в місті Андрушівка Житомирської області: 066-

342-83-65; 

- гуманітарного хабу в місті Дніпро: 066-483-92-48; 

- гуманітарного хабу в місті Київ: 093-768-74-66, 099-185-20-38, 096-899-

61-24. 

Пошта Кремінської МВА для електронних звернень: 

kreminskavarivne@gmail.com . 

 

*** 

 

06.03.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

mu_gumhabi_v_dnipri_za_tizhden_vidano_ponad_1100 

ВПО з Луганщини у Сєвєродонецькому гумхабі в Дніпрі за тиждень 

видано понад 1100 продуктових наборів та 153 пакунки побутової хімії 

У гуманітарному хабі Сєвєродонецької міської військово-цивільної 

адміністрації у Дніпрі переселенцям з Луганщини упродовж тижня видано 

1102 продуктових набори та 153 набори побутової хімії і засобів гігієни. 

Оперативна інформація про діяльність хабу у телеграм-каналі: 

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

 

*** 

 

07.03.2023 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованних 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-mayemo-sfokusuvatysya-na-

psyhosocialniy-pidtrymci-nashyh-vpo 

 Про це Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила під час 

прямоговключення на єдиному телемарафоні новин. 

https://t.me/s/severhabdnipro


Вона уточнила, що психосоціальна підтримка є одним з пріоритетів 

нової Стратегії ВПО. Йдеться про програму психосоціальної підтримки, яка 

буде адаптована спеціально для ВПО і яка є частиною Національної програми 

психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, що впроваджується за 

ініціативи Першої леді Олени Зепенської. 

За даними проведених досліджень, людина, яка тривалий час перебувала 

під обстрілами та згодом переїхала на безпечну територію, потребує тривалого 

часу для адаптації на новому місці. До прикладу, середньостатистичній жінці 

працездатного віку для виходу зі стресового стану потрібно близько 4 місяців. 

Лише після закінчення цього терміну вона зможе зосередитись на тому, куди 

та як рухати далі своє життя. 

«Цей стан потрібно перебороти, і ми маємо допомогти в цьому», - 

сказала Ірина Верещук і додала, що «не меншої психосоціальної підтримки 

потребує також населення деокупованих територій» 

«Необхідно відкривати спеціалізовані центри - хаби, де окрім 

психологічної доломоги люди зможуть отримати юридичні, адміністративні 

поради чи навіть поскаржитись. Вони не повинні відчувати себе самотніми. 

Наша допомога і співучасть стануть запорукою ментального здоров'я 

внутрішньопереміщених українців», - резюмувала Віцепрем'єрка. 

 

*** 

07.03.2023 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-maiemo-maksymalno-

dopomahaty-vnutrishno-peremishchenym-liudiam 

Людмила Сірко: Маємо максимально допомагати внутрішньо 

переміщеним людям 

Громадська організація «ВПО України» створила в Івано-Франківську 

всеукраїнський пункт об’єднання для внутрішньо переміщених людей. 

Звернутися до організації може кожен, хто потребує допомоги. 

Участь у відкритті простору взяла заступник голови обласної державної 

адміністрації Людмила Сірко. 

Вона поспілкувалася з внутрішньо переміщеними особами, обговорила 

з ними труднощі та виклики, які стали на їхньому шляху після переїзду в нові 

міста. Посадовиця наголосила на активності влади щодо допомоги ВПО, 

розповіла про заходи, які відбуваються щодо підтримки таких людей. 

«За період повномасштабного вторгнення російської федерації на 

територію України Івано-Франківщина - серед числа тих областей, котрі 

найбільше прийняли та допомагають ВПО. Для ефективної роботи ми 

постійно тримаємо контакти з міжнародними донорами, різними 

благодійними та громадськими організаціями, бо чудово розуміємо, що маємо 

максимально допомагати ВПО, бо тільки в єдності зможемо здолати ворога», 

- зазначила Людмила Сірко. 

За словами організаторів заходу, це не гуманітарний хаб, а своєрідний 

ЦНАП, який є між державою та людьми. До Всеукраїнського об’єднання 

https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-maiemo-maksymalno-dopomahaty-vnutrishno-peremishchenym-liudiam
https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-maiemo-maksymalno-dopomahaty-vnutrishno-peremishchenym-liudiam


можна звернутися з питаннями психологічної, юридичної та медичної 

допомоги. Також тут координують роботу щодо працевлаштування, 

організації самозайнятості та пошуку житла. 

Важливим є також те, що організація буде проводити різноманітні 

заходи як для діток, так і для дорослих, де присутні зможуть відволіктися від 

війни та розвивати себе. 

Всіх бажаючих запрошують приходити за адресою м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 10, з понеділка по п’ятницю, з 9 по 17 години. 

Додамо, що сьогодні з нагоди відкриття 200 сімей, котрі раніше 

зареєструвалися на офіційній сторінці громадської організації у соціальній 

мережі «Інстаграм» ГО «ВПО України», отримали гуманітарну допомогу у 

вигляді продуктів харчування. 

 

*** 

 

08.03.2023 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/13-heneratoriv-peredaly-do-mists-

prozhyvannia-vpo 

3 генераторів передали до місць проживання ВПО 

Сьогодні заступник голови облдержадміністрації Людмила Сірко взяла 

участь у передачі 13-ти генераторів потужністю 2,5 кВт для 5-ти 

територіальних громад області. 

Завдяки злагодженій співпраці Міжнародної організації з міграції та 

фінансовій підтримці Канади генераторами будуть забезпечені поселення, де 

наразі проживають близько 300 внутрішньо переміщених осіб. 

Обладнання отримали Городенківська міська, Заболотівська селищна, 

Калуська міська, Олешанська сільська та Івано-Франківська міська 

територіальні громади. 

Очікується, що передані генератори допоможуть закладам-отримувачам 

максимально впевнено завершити поточний опалювальний сезон та зустріти 

новий без залежності від планових та аварійних виключень. 

 

***  

 

09.03.2023 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/na-volini-oblashtovuvatimut-zhitlo-dlya-

pereselenciv-za-finansuvannya-nimechchini/ 

На Волині облаштовуватимуть житло для переселенців за 

фінансування Німеччини 

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, тисячі людей 

втратили свої домівки. Лише на Волині упродовж року прийняли понад 76 

тисяч українців із постраждалих областей. З них більше 56 тисяч отримали 

статус внутрішньо переміщених осіб. Тож забезпечення житлом людей, які 



звернулися за прихистком, є пріоритетним напрямком роботи керівництва 

Волинської обласної військової адміністрації. 

Сьогодні, за дорученням начальника ОВА Юрія Погуляйка, його 

заступники Сергій Мовенко та Юрій Гупало спільно із заступником голови 

обласної ради Григорієм Пустовітом провели зустріч із представниками 

Українського фонду соціальних інвестицій. УФСІ – організація, створена для 

підтримки найменш соціально захищених верств населення та інвестує кошти 

міжнародних донорів у соціальну сферу. Зокрема, будівництво та ремонт 

житлових об’єктів для забезпечення оселею внутрішніх переселенців. 

Під час зустрічі перший заступник голови ОДА Сергій Мовенко 

поцікавився критеріями відбору житлових об’єктів та умовами фінансування 

такого будівництва. А також практичним досвідом роботи Фонду у сусідніх 

областях. Так, за кошти Уряду Німеччини (KfW), Світового банку та 

Європейського Союзу Фонд сприяв розвитку соціальної інфраструктури у 

Вінницькій, Львівській, Кіровоградській та інших областях. Наприклад, серед 

реалізованих проєктів були реконструйоване приміщення дитячого садка (з 

добудованим третім поверхом), а також лікарняне приміщення, які стали 

повноцінними багатоквартирними будинками. 

Тож за результатами зустрічі ОВА та обласна рада зобов’язались 

підготувати на розгляд Фонду перелік житлових приміщень, які після 

капітального ремонту чи перебудови могли б стати новим повноцінним 

житлом для внутрішніх переселенців на Волині. 

 

 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 

 

06.03.2023 

Урядовий кур`єр 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/pracevlashtuvannya-i-psihosocialna-

pidtrimka-ce-pr/ 

Працевлаштування і психосоціальна підтримка. Це пріоритети у 

роботі з внутрішніми переселенцями 

У Львові відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 

під головуванням Президента України Володимира Зеленського. Про це 

повідомляє  Урядовий портал. 

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

окупованих територій України Ірина Верещук презентувала нову Стратегію 

державної політики внутрішнього переміщення до 2025 року. 



Нинішні пріоритети Уряду у роботі з внутрішніми переселенцями – це 

сприяння їх інтеграції у приймаючі громади, наголосила Віце-прем'єр-міністр. 

«Якщо минулого року ми спрямовували зусилля на евакуацію та 

первинну допомогу внутрішнім переселенцям, то зараз фокус уваги на 

інтеграції цих людей у приймаючих громадах. Їх психосоціальна підтримка. 

Допомога у працевлаштуванні на новому місці. Це і є на сьогодні ключовими 

інструментами інтеграції ВПО», – наголосила Ірина Верещук. 

Віце-прем'єр-міністр закликала очільників регіональних і місцевих влад 

взяти за основу Урядову Стратегію та розробити власні місцеві програми 

підтримки й інтеграції ВПО з урахуванням локальної специфіки. 

Вона запропонувала створити при ОВА координаційні центри з 

підтримки ВПО, а також – ради ВПО як органи самоорганізації внутрішніх 

переселенців. 

 

*** 

 

06.03.2023 

Наш Дарницький 

У Києві відкрили Всеукраїнський пункт обʼєднання переселенців 

https://darnitskiy.org.ua/u-kiyevi-vidkrili-vseukrayinskij-punkt-ob-

yednannya-pereselentsiv/ 

Завдяки спільним зусиллям нашої команди нам вдалося відкрити 

Всеукраїнський пункт обʼєднання. 

Він розташований за адресою Алімпія Галика 75 А ЖК Рівʼєра (нижче 

прикріплюємо фото, як нас швидко знайти) 

Працюємо з понеділка по пʼятницю з 10:00 – 16:00. 

З якими питання ви можете до нас звернутися: 

-Ви можете отримати інформаційну допомогу з питань отримання 

гуманітарної допомоги; 

– Звернутися за юридичною та психологічною допомогою; 

– Звернутися за інформаційною допомогою з питань житла та 

працевлаштування; 

– Ви зможете зареєструватися на гуманітарну допомогу; 

– Перевірити свою реєстрацію у базі; 

В перший день відкриття Всеукраїнського обʼєднання нам вдалося 

видати допомогу для 50 родин. 

 

*** 

 

06.03.2023 

Вечірній Київ 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/79007/ 

В Оболонському районі діє Рада з питань ВПО: чим займається та 

які результати 

Вечірній Київ 



Такий консультативно-дорадчий орган допомагає забезпечити права 

внутрішніх переселенців та сприяє їх інтеграції. 

За даними віцепрем’єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Ірини Верещук, в Україні наразі обліковано 4,8 млн 

внутрішньо переміщених осіб, однак їх реальна кількість становить майже 7 

млн. На 2023 рік Мінінтеграції визначило основним завданням інтеграцію 

внутрішніх переселенців. 

Станом на кінець 2022 року у столиці з 24 лютого зареєстровані понад 

200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них понад 35 тисяч — діти. Усього 

ж із 2014 року в Києві зареєстрували понад 350 тисяч вимушених 

переселенців. Питання підтримки та адаптації внутрішніх переселенців стало 

темою регіонального форуму «Інтеграція переселенців на Київщині: 

проблеми, рішення та роль Ради ВПО». На заході своє бачення щодо Рад ВПО 

розказали й представники міської влади. 

Рада з питань внутрішньо переміщених осіб при Оболонській РДА була 

створена у грудні 2022 року. Відповідно до Положення, вона є тимчасовим 

консультативно-дорадчим органом. Головна мета — вирішення питань, 

пов’язаних із забезпеченням та захистом прав ВПО та їх інтеграцією в 

територіальну громаду Києва. 

Як повідомили «Вечірньому Києву» в Оболонській РДА, з 2014 року на 

обліку у районі перебуває 46 393 внутрішньо переселених осіб, зокрема після 

24 лютого зареєстрували 27 749. З них 6 758 дітей, 6 469 пенсіонерів, 1 383 

людей з інвалідністю.Раду ВПО очолив голова Оболонської РДА Кирило 

Фесик, також до її складу увійшли посадовці Оболонської РДА, представники 

благодійних фондів та внутрішньо переміщені особи. «Досвід показує, що 

створення тематичних рад — ефективний метод вирішення питань. А питання 

ВПО для України буде актуальне ще щонайменше 10-15 років, — зазначив 

голова Оболонської РДА Кирило Фесик. — Кількість внутрішньо 

переміщених осіб значна. Ці люди потребують представництва, бо вже не 

прив’язані до своїх територій, місцевої влади. Ми — перший район в Києві, 

який створив таку раду. І вже розробили стратегію її роботи на рік». 

За його словами, насамперед провели анкетування, аби визначити групи 

внутрішньо переселених осіб у районі та їх потреби. Далі почали працювати 

над створенням єдиної CRM-системи, що буде об’єднувати всю інформацію 

про ВПО та фонди та донорів, які надають їм допомогу. З часом ця система 

може бути корисним продуктом для всіх Рад ВПО. 

«Щодо роботи з ВПО є чотири важливі елементи. Це самі переселенці, 

міська влада, волонтери та міжнародні фонди, а також місцеве населення, що 

бажає допомогти, — розповів Кирило Фесик. — Ради мають об’єднувати таких 

людей. Бути з одного боку робочим інструментом, з іншого — комунікаційним 

майданчиком». 

Щодо стратегічного плану роботи Ради на 2023 рік, наразі у районі 

виділили чотири основні стратегічні цілі: 

1) реалізація житлових та майнових прав ВПО (формування фондів 

житла соціального призначення), 



2) працевлаштування та освіта ВПО (розширення можливостей 

працевлаштування, підтримка та стимулювання бізнесу, освітні можливості та 

доступ до документів про освіту), 

3) реалізація права на соціальний захист (отримання соціальних виплат), 

4) створення умов для інтеграції в територіальну громаду (робота з 

центрами ВПО, проведення заходів). 

«Окрім адвокації та комунікації ми ставимо завдання максимально 

акумулювати ресурси, дані та інструменти. Впевнений, що створення таких 

рад та їх повноваження мають бути визначеними на законодавчому рівні», — 

зазначив Кирило Фесик. 

За його словами, найближче засідання Ради з питань ВПО заплановане 

на 7 березня у приміщенні Оболонської РДА, Його темою буде реалізація 

житлових прав внутрішньо переміщених осіб.«У багатьох внутрішніх 

переселенців є проблема з житлом. На засіданні ми обговоримо можливості 

для її вирішення. Звісно, будівництво потребує коштів і часу. Але починати 

займатися цим потрібно вже зараз», — впевнений Кирило Фесик. 

Усіх, хто зацікавлений взяти участь у засіданні, запрошують долучатися. 

Для цього потрібно зателефонувати за номером +380 502 680 324. 

У СТОЛИЦІ ПЛАНУЮТЬ СТВОРИТИ РАДУ З ПИТАНЬ ВПО 

У Київраді вже зареєстрований Проєкт рішення щодо створення Ради 

ВПО при КМДА, повідомила депутатка Київради (фракція «УДАР») Олеся 

Пинзеник, член Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної 

політики. 

За її словами, Рада складатиметься з представників депутатського 

корпусу, громадських організацій тощо. «Цей орган допоможе вивчити 

потреби ВПО на рівні міста: що необхідно насамперед і план, куди ми повинні 

рухатися. Сподіваюся, в березні ми приймемо цей проєкт та запустимо 

координаційну раду, яка системно вирішуватиме питання внутрішніх 

переселенців», — зазначила Олеся Пинзеник. 

Вона підкреслила, що робота з переселенцями є надзвичайно важливою, 

бо це найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни. 

«До мене також звертається багато внутрішньо переселених осіб. 

Насамперед з житловою проблемою, — зауважила депутатка. — Ніхто не 

скаржиться на школи чи медицину, але є питання при навчанні онлайн. Адже 

не всі мають технічні засоби, планшети чи телефони. Мені подобається, що 

люди прагнуть працювати, не хочуть жити на соціальні виплати. Тому 

актуальним є питання перепрофілювання та додаткових робочих 

місць».РОБОТА З ВПО НА КИЇВЩИНІ 

Про актуальну ситуацію з інтеграцією внутрішніх переселенців у 

Київській області, яких нараховується понад 300 тисяч, повідомив директор 

Департаменту соціального захисту населення КОВА Ігор Мещан. Що 

стосується забезпечення житлом, у пристоличному регіоні розгорнуті 14 

модульних містечок. Загальна кількість місць для поселення в них наразі 

складає понад 7500. Крім того, триває будівництво ще 6 містечок. А у деяких 



населених пунктах встановлюються модульні будинки на території приватних 

земельних ділянок біля зруйнованих осель. 

Як зауважив Ігор Мещан, саме у таких модульних містечках активно 

розвивається самоврядування, є коменданти та ради, які розподіляють 

гуманітарну допомогу. 

Крім того, за період дії воєнного стану у межах соціальної програми 

«Прихисток» мешканці Київщини розмістили у себе 78,7 тисячі внутрішньо 

переміщених осіб. Загальна сума компенсації людям, які прихистили в себе 

переселенців, склала 35,8 млн. грн. 

Також внутрішні переселенці отримують соціальні виплати, допомогу з 

працевлаштуванням, а діти мають змогу навчатися в закладах освіти Київської 

області. Так, наразі 7036 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб 

отримують освітні послуги в школах і 2249 дітей відвідують заклади 

дошкільної освіти регіону. 

Відповідно до дослідження, проведеного соціологічною групою 

«Рейтинг», 28% ВПО, які опинилися в Києві, пов’язують своє майбутнє життя 

зі столицею. Майже стільки ж — 27% — «скоріше пов’язують». 

 

*** 

 

06.03.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/zhitlo-zakinchuetsya-shveytsariya-

spravlyaetsya-1678095693.html 

Житло закінчується. Швейцарія не справляється із напливом 

українських біженців 

Швейцарія прийняла вже 75 тисяч українців біженців, що викликало 

дефіцит житла для розселення. Два кантони вже призупинили прийом 

біженців, ще два запросили уряд про "замороження". 

Де доведеться жити українцям, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з 

посиланням на swissinfo.ch. 

Кантони Швейцарії просять у федерального уряду про підтримку, щоб 

упоратися з хвилею біженців. Зростання числа прохачів прихистку виснажило 

ресурси житла. 

Днями місцева влада зустрілася з головою Державного секретаріату з 

міграції (SEM) Крістін Шранер Бургенер, щоб обговорити проблему із 

забезпечення біженців житлом. 

"Поточна ситуація в окремих кантонах є напруженою", – заявив 

представник SEM. 

Чиновники допускають, що федеральний уряд може припинити 

розміщення біженців у певних кантонах на запит. 

Наприклад, кантони Берн та Женева вже тимчасово призупинили 

прийом біженців. SEM зазначив, що ще два кантони запросили 

заморожування. 



Для українців це означає, що біженців залишатимуть у федеральних 

центрах притулку, а не розподілятимуть за цими кантонами. Майже дві 

третини місць у федеральних центрах зайняті. 

Державного секретаріату з міграції очікує збільшення числа заяв про 

надання притулку, для чого потрібні резерви. 

"Ми не можемо просто шукати житло, коли люди стоять біля наших 

дверей", –сказав представник SEM Рето Корманн. 

 

*** 

 

06.03.2023 

Голос українською 

https://uagolos.com/dedali-bilshe-ukrayincziv-planuyut-zalyshytysya-v-

avstriyi/ 

Дедалі більше українців планують залишитися в Австрії 

Дедалі більше переселенців з України планують залишитися в Австрії, 

заявила Клаудія Луї, голова Українського консультаційного центру Діаконія. 

Російська агресія в Україні продовжується вже більше року — довше, 

ніж очікували багато українців. Тому що від 75 до 80 відсотків тих, хто 

звертається до центру за порадою, — жінки. За словами Луї, вони особливо 

виграють від довгострокового посвідки на проживання. 

За словами директора, команда з 20 національностей, багато з яких 

розмовляють російською чи українською, з початку війни проконсультувала 

близько 13 000 клієнтів у консультаційному центрі у Відні-Оттакрінгу. Якщо 

приїжджають чоловіки-українці, вони, як правило, похилого віку чи інваліди, 

оскільки їм дозволяється залишати країну лише за певних обставин – у рамках 

загальної мобілізації на початку війни було запроваджено заборону на виїзд із 

країни для призовників-українців між віком 18 та 60 років. років. 

За словами Луї, австрійський ринок праці міг би використати 

переміщених осіб, наприклад, у медичній, освітній та технічній сферах. 

Більшість її клієнтів мають вищу освіту. Люди добре оцифровані, можуть 

швидко вивчити німецьку мову, орієнтуватися та часто самі собі допомагають. 

«Що мені також дуже подобається в українцях, то це те, що вони не так легко 

“розлучаються” з кваліфікацією», — сказала Луї. Вони хотіли б вийти ринку 

праці з кваліфікацією. Тільки з економічного і, таким чином, егоїстичного 

погляду, Австрії було б краще прийняти людей з України. 

За даними Міністерства праці, на сьогоднішній день українцям видано 

20 979 дозволів на роботу, з яких 13 378 дійсні, а 7 413 зареєстровані в AMS. 

У період із січня 2022 року по січень 2023 року 2 205 чоловіків та 6 205 жінок-

українців, а не лише переміщених осіб, влаштувалися на роботу. Тамара 

Дейсан, яка працює супервайзером у консультаційному центрі Діаконія та 

сама приїхала до Австрії з України на початку війни, цінує численні 

пропозиції підтримки під час пошуку роботи. Сама вона вже вивчила німецьку 

в Україні та отримала кілька пропозицій, перш ніж погодилася на посаду 



консультанта у центрі. Вона з нетерпінням чекає дозволу на роботу, оскільки 

це залишається стримуючим фактором для багатьох роботодавців. 

Тим не менш, мова також залишається на заваді: за словами Луї, для 

переважної більшості вакансій потрібне знання німецької мови на рівні B2. 

Для цього буде потрібно щонайменше рік. “Люди усвідомлюють, що їм 

необхідно вивчити мову, щоб отримати роботу в майбутньому”, – сказала 

Дейсан. 

За її словами, місяць за місяцем багато українських жінок намагаються 

повернутися назад і не можуть побудувати жодних перспектив на таке 

повернення. Однак дедалі більше переміщених осіб усвідомлюють, що вони 

можуть провести своє майбутнє в Австрії. «Можливо, що в майбутньому 

возз’єднання сімей відбудеться в Австрії, а не в Україні. Луї бачить якір, 

зокрема, у дітях: «Чим раніше діти соціалізуються в Австрії, то швидше 

залишаються батьки». 

 

*** 

 

07.03.2023 

Радіо Свобода 

https://www.radiosvoboda.org/a/vereschuk-iryna-interview-

vpo/32306503.html 

«Щоб люди не ставали професійними ВПО»: віцепрем’єрка Верещук 

про житло, безробіття і гроші для переселенців 

В ексклюзивному інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?» віцепрем’єр-

міністерка України Ірина Верещук розповіла, як працюватиме програма з 

відбудови житла, чому більшість внутрішніх переселенців безробітні, скільки 

дітей, позбавлених батьківської опіки, планує евакуювати Україна і чому 

десяткам тисяч людей не виплачують соціальну допомогу. Про відбудову 

житла 

«Найперше, що треба – це зачекати до першого квітня, коли стартує 

програма. Власне, зараз напрацьовуються механізми при ОВА, а також в 

територіальних громадах будуть створені комісії, які будуть приймати від 

наших внутрішньо переміщених осіб заявки щодо пошкодженого чи 

зруйнованого житла. Оцінка буде, буде встановлено облік, тобто реєстр. 

Є ж різні категорії, є коли достатньо лише ремонту – або навпаки, коли 

немає взагалі житла, або це з Маріуполя люди. Це ж різні категорії людей. 

Отже, люди матимуть змогу звернутися у себе на території, де вони 

перебувають, у територіальну громаду, подати заявку, і тоді буде 

відшкодування». «Буде так званий сертифікат. Буде в середньому визначений 

метр квадратний, там, де вони жили – бо ж ціна житла різна. Буде отриманий 

попросту грошовий еквівалент, і людина зможе собі купити житло там, де вона 

бажає, там, де вона хоче». 

Буде отриманий грошовий еквівалент, і людина зможе собі купити 

житло там, де вона бажає 



«Це кожного разу буде індивідуальний підхід. Тому я кажу, що треба 

звернутися до територіальної громади, там мають дати фахову консультацію, 

що робити – писати заяву, вставати на чергу, робити обстеження будинку. 

Якщо це деокупована територія, хто таке обстеження робить? Якщо це сіра 

зона – чи можна це обстеження зробити? Це ж треба ще акт скласти, 

зафіксувати збитки, це все має бути пораховано. І це громади, мусять 

допомагати. А якщо є житло на території громади, то можливо зразу скласти 

приблизну чергу таких людей, які могли отримати там житло, якщо б мали 

сертифікати». 

«А щодо відновлення житла, то в нас теж уже стартувала програма. 

Перші 50 мільйонів євро на ці мікроремонти виділені». Про безробіття серед 

внутрішніх переселенців 

«Працевлаштування є одним із наріжних каменів інтеграції. Нехай і 

тимчасової, але інтеграції людей. Які приїхали і які потерпають. На сьогодні 

66% залишилося без роботи. З них 70% – жінки. Ми зробили вибірку, 

подивилися. Це величезна, катастрофічна цифра. Зараз у нас є програма 

«ЄРобота» – це урядова програма, вона має шість напрямків зайнятості 

населення, де уряд фінансує.На сьогодні 66% переселенців залишилося без 

роботи 

Найбільшою популярністю серед наших ВПО користується програма 

доступного кредитування до 250 тисяч. От коли дають мікрогрант на 

самозайнятість, 250 тисяч гривень на свою власну справу. Я особисто бачила, 

як це працює. Я була в Тернополі, була в Рівному, де якраз жінки відкрили 

швейний маленький цех, якась майстерня своя, кав’ярня в Чернівцях». 

«Інше питання, що люди не знають про це, і не знають, якими є 

можливості, які дає, наприклад, урядова програма. Також немає доброї 

комунікації». 

«Наприклад, коли ми говоримо про Центр зайнятості, то лише 8% стоїть 

на обліку серед тих, що є працездатними. Уявіть собі, який малий відсоток для 

держави є видимий. Якщо я не знаю про людину, то я не можу їй допомогти? 

Тому зараз ми вважаємо, що треба спонукати людей знаходити роботу». «Ми 

хочемо, щоби люди працювали, не ставали професійними ВПО, коли лише на 

допомогу розраховують, лише на гуманітарну підтримку. Десь там постояв в 

черзі за продуктами, десь постояв за засобами гігієни – це не вихід. Зрозуміло, 

що вже минув рік, ми вже адаптувалися, контрольована ситуація, тепер треба 

зробити так, щоби громади допомогли людям знайти роботу». 

Про створення рад ВПО і грошові виплати 

«Створювати ради ВПО – це ж інструмент координації. Якщо є 

закоординовано – люди знають, куди піти, люди знають, до кого подзвонити». 

«Це був мій один із моїх таких закликів до наших територіальних громад – 

підтримати створення рад ВПО». 

«Важливо, коли працюють органи самоорганізації, коли є рада, до кого 

можна звернутися. Коли вони на тісному зв’язку, до прикладу, з 

територіальною громадою, з нашою районною військовою адміністрацією, з 

обласною військовою адміністрацією». 



Нам дзвонять десятки тисяч людей і кажуть, що виплати або 

затримуються, або чомусь не виплачуються 

«Коли є постійний контакт – і, наприклад, рада ВПО має на захист своїх 

представників. Не ходять всі і не одним чатом десь там вирішують питання, 

що в кінці всього – мізер ефекту. А коли є представники, коли вони вміють 

правильно розставити акценти, написати заяви, допомогти. 

От у нас є приклад – виплати ВПО. Я особисто, і моє міністерство не 

опікується виплатами, це – Міністерство соціальної політики. Це їхній реєстр, 

це їхня відповідальність. Але нам дзвонять десятки тисяч людей і кажуть, що 

виплати або затримуються, або чомусь не виплачуються – з технічних або 

інших причин. Ми почали розбиратися і побачили, що багато питань від 

недокомунікації». «Щоб ті, до кого приходять люди, їх, вибачте, не 

«футболили», а чітко сказали, що зробити, постаралися допомогти. А якщо це 

не працює – направили це питання до Києва. Натомість їм просто кажуть: «ви 

чекайте, грошей нема». Люди місяцями нервують. А це неправда, бо гроші є, і 

ми щомісяця фінансуємо. Ми профінансували вже 53 мільярди за минулий 

рік». Про евакуацію дитячих будинків 

«Якщо ми говоримо, з яких регіонів – це Донецька і Луганська область. 

Так, евакуація повністю забезпечила дитячі будинки. Крім, звичайно, перших 

днів, Маріуполь – ви бачили, так. Коли ворог, попри те, що ми зверталися і 

вимагали відкрити гуманітарний коридор, вивозив з Маріуполя наші дитячі 

будинки разом з дітьми». 

«Коли ми говоримо про дитячі будинки інших територій, до прикладу, 

які входять в так званий «пояс небезпеки», це дев’ять областей. До прикладу, 

Одеська область, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська в цьому 

випадку. Ми проводимо досі евакуацію». «Кількість дітей, яких потрібно 

евакуювати станом на сьогодні, якщо я не помиляюся, десь близько 600 дітей». 

За цей місяць ми 600 дітей евакуюємо на західні області або за кордон 

«Коли ми говоримо про саму евакуацію, то цей процес, ми вважаємо, має 

завершитися до першого квітня. Тобто за цей місяць ми 600 дітей евакуюємо 

на західні області або за кордон». 

«Якщо вдається – вивозимо закордон. Тут я хочу подякувати першій леді 

– бо вона дійсно допомагає нам з Швейцарією, Італією, з Туреччиною, щоб 

виїжджали дітки-сироти. Інші повертаються, але повертаються, наприклад, на 

захід України». Про проблеми дитячих будинків 

«Уже зараз таких великих проблем немає, але виникають проблеми 

наступного характеру. До прикладу, виїхав дитячий будинок до Львова, а їхня 

юридична адреса залишається в Запоріжжі. Щоб вирішити питання – 

наприклад, віддати під опіку – Львів не може. Треба зробити так, щоб 

постановою дозволити, щоби наприклад, Львівська ОВА, як орган опіки і 

піклування, могла віддавати під опіку, бо це питання дітей, їхнього 

усиновлення, обліку». «До прикладу, постанова, яка буде ухвалена невдовзі, 

щодо того, що ті заклади, які перемістилися, могли передати як органи 

управління, адміністрування на території, до прикладу, Львівської області, де 

перебувають дитячі будинки. Це допоможе дітям отримати право на 



усиновлення, це допоможе дітям принаймні бути видимими для системи, бути 

облікованими, і мати право теж отримати свою сім’ю, своїх рідних, на яких 

вони теж заслуговують». 

«Часто були помилки, коли брата з сестрою розділяли, це теж було 

неправильно. Березень-квітень дали нам величезну школу життя. Ми 

побачили, як важливо наперед прогнозовано, контрольовано проводити 

евакуації. Звичайно, ніхто не міг очікувати, що буде саме такий от просто жах. 

Бо в світі ніде ніхто не знав, і в тому числі наші міжнародники, готуючись до 

оперативного плану реагування. Це зовсім не так все виглядало. Навіть у них. 

Коли в них є досвід в локальних конфліктах різного роду – і в Африці, і в Сирії, 

і в Афганістані – вони казали, що вони ще такого ніколи не бачили». 

 

***  

 

07.03.2023 

Нерухомі 

https://nerukhomi.ua/ukr/news/vlada-kieva-vikupila-187-kvartir-bilshu-

chastinu-nadadut-pereselentsyam.htm 

Влада Києва викупила 187 квартир. Більшу частину нададуть 

переселенцям 

Департамент будівництва та житлового забезпечення Київської міської 

держадміністрації у 2022 році в межах Міської цільової програми 

забезпечення житлом нужденних громадян викупила 187 квартир. 

Повідомили у пресслужбі департаменту КМДА. 

Зокрема, зазначається, що 28 квартир (загальною площею 1265 

квадратних метрів) підуть на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Ще 113 квартир (загальною площею 

5773 квадратних метрів) оформили у комунальну власність і згодом нададуть 

у тимчасове користування 180 переселенцям, які були змушені залишити своє 

житло через агресію російських окупантів. Розподіл цих квартир 

здійснюватиметься у порядку черговості. 

Також для учасників бойових дій, залучених до АТО та членів їхніх 

сімей, столична влада купила 43 квартири, ще 3 квартири нададуть для 

громадян інших пільгових категорій. Загальна площа цих квартир – 2662 

квадратні метри.  

Як повідомляли НЕРУХОМІ в новинах нерухомості, раніше столична 

влада анонсувала купівлю тисячі квартир. Як повідомили чиновники, йдеться 

про формування фонду житла територіальної громади з подальшим здаванням 

його в оренду з можливістю викупу. Коштом міського бюджету буде 

збільшено статутний капітал комунального підприємства "Фінансова 

компанія "Житло-Інвест". 

 

 

*** 

 



07.03.2023 

Факти 

https://fakty.ua/416426-nekotorye-ukraincy-mogut-poluchat-

ezhemesyachno-denezhnuyu-pomocsh-v-razmere-do-2500-grn-kto-imeet-pravo 

Деякі українці можуть отримувати щомісяця грошову допомогу в 

розмірі до 2500 грн: хто має право 

Деякі українці можуть отримувати щомісяця грошову допомогу в 

розмірі до 2500 грн: хто має правоБагато українців внаслідок війни потрапили 

у скрутне становище. Допомогу таким людям виділяє уряд, місцева влада, 

міжнародні організації. Й такі виплати зможуть отримати не тільки 

переселенці. 

Як повідомили у Київській міськраді, з першого березня продовжено 

фінансування в рамках програми «Турбота. Назустріч киянам». 

Так, по 2500 гривень зможуть отримати діти з інвалідністю, які 

мешкають у дитячих будинках сімейного типу або мають опікуна/прийомну 

сім’ю. На виплати можуть претендувати діти-сироти, які мають підгрупу А 

першої групи інвалідності. 

Виплати у 2000 гривень надійдуть дітям, які мають першу групу 

інвалідності та розмір пенсії яких не перевищує трьох прожиткових мінімуми 

для непрацездатних осіб. 

На матеріальну допомогу також зможуть розраховувати жителі столиці, 

які отримують допомогу на дітей, в яких діагностовано важкі перинатальні 

ураження нервової системи, рідкісні орфанні захворювання, важкі вроджені 

проблеми з розвитком, ДЦП, онкологію, цукровий діабет, тяжкі психічні 

розлади та інші важкі хвороби і травми. 

По 1200 гривень зможуть отримати кияни, які мають другу групу 

інвалідності. 

Громадяни зі статусом ВПО також зможуть отримати виплати, якщо 

вони належать до вищезазначених категорій. Для цього потрібно перебувати 

на обліку у столичних органах соцзахисту. 

Виплачуватимуть матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках 

для виплати пенсій та на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту 

«Муніципальна картка «Картка киянина». Також пільговики, які отримують 

виплати через «Укрпошту», зможуть отримати допомогу у відділеннях 

установи, або виплати будуть доставлені разом із пенсією. 

 

*** 
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Урядовий кур`єр 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/900-kvartir-dlya-pereselenciv/ 

Довго запрягали, проте вже найближчим часом таки розпочнуть 

будувати житло для внутрішньо переміщених осіб. Полтавська обласна 

військова адміністрація планує розпочати за кілька тижнів. За умови, що 



громаді нададуть необхідне фінансування. Вартість проєкту попередньо 

оцінили в 2,4 мільярда гривень. 

Ділянку під майбутнє житло для переселенців почали готувати ще з 

торішньої осені. Підрядники вже доробляють проєктну документацію на 

будівництво, мережі й проводять вишукувальні роботи перед початком 

зведення багатоповерхівок. Це повідомив начальник ПОВА Дмитро Лунін: 

«Розроблено проєкт на вісім багатоповерхових будинків. Проводять усі 

комунікації з водовідведення і водопостачання, енергопостачання. Із 1 квітня 

ми готові будувати. І щойно буде надано кошти з бюджету, розпочнемо ці 

роботи. Кошти надає держава, розподіляє їх профільне міністерство, яке вже 

має проєкт. Останній — на стадії узгодження. Більш як 2 тисячі осіб зможуть 

отримати житло». 

Подарунок від поляків 

За інформацією проєктної компанії «Укрбілдінвест», майбутні будинки 

для ВПО матимуть по шість поверхів і укриття. Усього збудують 900 квартир, 

30 квартир віддадуть людям з обмеженими фізичними можливостями. 

Кількість паркувальних місць — 450. 

Дмитро Лунін повідомив, що на території Полтавської обласної 

психлікарні облаштовують модульне містечко для переселенців. 

«Його розраховано орієнтовно на 520 людей. Складатиметься із 240 

модулів. Будиночки облаштують з урахуванням базових потреб. Вони будуть 

з утепленими вікнами, мінімально обладнаною кухнею, санвузлом, душовою 

та зоною відпочинку». 

Модульні корпуси, які монтують на вулиці Медичній, — гуманітарна 

допомога від Польщі. Тому відповідні роботи виконують польські інженери. 

У новозведені корпуси можуть заселити тих знедолених, які поки що 

мешкають у дитячих садках та школах Полтави. За цінами, що склались у 

лютому, вартість благоустрою території, асфальтування доріжок та 

паркувального майданчика, підведення комунікацій, а також збільшення 

потужності електричних мереж під модульне містечко коштує понад 42 

мільйони гривень. Це без вартості самих модулів, які польські партнери 

надають безплатно. 

Вартість реконструкції одного з корпусів психлікарні під житло для 60 

переселенців та благоустрій прилеглої території оцінюють у 110 мільйонів 

гривень. 

Відповідно до договорів, модульне містечко мають змонтувати до кінця 

червня 2023 року. Реконструкцію корпусу лікарні мають завершити 2024-го. 

У Полтаві планують звести житло для ВПО поблизу колишніх 

військових артскладів, відремонтувати будівлю дитсадка №41 на вулиці 

Коцюбинського, багатоповерхівку в Подільському районі міста. Торік міська 

влада Полтави подала пропозицію на фінансування будівництва житла для 

переселенців за інвестиційною програмою Українського фонду соціальних 

інвестицій (УФСІ). Донор програми — німецька організація KfW. Для участі 

у програмі під реконструкцію обрали будівлю колишньої лабораторії 

Полтавської СЕС на вулиці Івана Мазепи. В Інституті розвитку міста 



розповіли, що начебто це єдина комунальна будівля, яка відповідала 

проєктним вимогам. 

За кошти німців 

Торік у червні керівництво Полтави розпочало переговори із 

представниками УФСІ. В Україні підібрали три об’єкти на реконструкцію 

будівель і один з них — у Полтаві. Цими днями представники організації 

відвідали місто над Ворсклою й узгодили деталі проєкту. На сесію міськради 

мають винести проєкт рішення про підписання меморандуму з УФСІ. Потім 

управління капітального будівництва виконкому Полтавської міської ради 

замовить проєктно-кошторисну документацію, в якій визначить необхідну для 

робіт суму. УФСІ займатимуться подальшими тендерними процедурами й 

пошуком підрядної організації. 

Після реконструкції будівля матиме приблизно 25 квартир. Ще не 

визначилися, це буде соціальний гуртожиток зі спільною кухнею і санвузлом 

чи повноцінні однокімнатні квартири. Деталі стануть зрозумілими після 

розроблення проєкту. 

Приміщення колишньої лабораторії СЕС планують реконструювати за 

пів року. Після завершення робіт вона залишиться у комунальній власності 

міста. 

Щоб питання будівництва житла для знедолених вирішувати в 

оптимальні строки, в Полтаві планують створити комунальну організацію 

«Центр підтримки внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб 

Полтавської міської ради». Цей проєкт рішення ще не обговорювали на 

депутатських комісіях. Про завдання центру розповів перший заступник 

Полтавського міського голови Валерій Пархоменко. 

«Полтавська ОВА має структурний підрозділ, який працює із 

проблемами переселенців, — обласний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. Спочатку ми хотіли створити спеціалізований відділ при 

міському управлінні соціального захисту, але мені здається, що чиновники не 

будуть ефективними на 100 відсотків. До того ж відділ не буде розпорядником 

коштів. У нас ще є Інститут розвитку міста та управління культури, які ведуть 

напрям гуманітарної допомоги, але в них інший функціонал. 

Тому й виникла ідея створити спеціалізовану комунальну організацію, 

яка б допомагала 62 тисячам ВПО в нашому місті. До речі, вже 250 осіб стоять 

у черзі на отримання житла. Спеціалізоване підприємство краще б упоралося 

із цими завданнями». 

Отже, якщо депутати підтримають цю ідею, в місті з’явиться ще один 

соціальний центр. А відповідно й певна кількість нових робочих місць, 

зокрема для переміщених осіб. 
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Kharkiv Today 



https://2day.kh.ua/ua/kharkow/u-kharkivskiy-oblasti-mayzhe-piv-milyona-

pereselentsiv 

У Харківській області майже пів мільйона переселенців 

Більшість людй, евакуйованих з небезпечних місць, лишаються в 

Харківській області.Наразі у Харківській області проживає майже 500 000 

внутрішньо переміщених осіб. Евакуація мешканців з лінії фронту триває. Про 

це повідомили у ХОВа з посиланням на заступницю голови Віту Ковальську. 

"І ми продовжуємо евакуювати людей із місць бойових дій. За останній 

час ми евакуювали 25 тисяч людей, із яких близько 10 тисяч поїхали в інші 

регіони, а 15 тисяч залишилися на Харківщині", — розповіла Ковальська на 

зустрічі з керівництвом підрозділу World Vision в Україні. 

Переселенцям надають житло у гуртожитках харківських вишів та 

інших місцях компактного проживання. За словами Ковальської, зараз у 

місцях проживання переселенців створюють центри психологічної підтримки, 

центри допомоги для дітей уже працюють. Дітям-переселенцям та дітям із 

деокупованих територій потрібні гаджети для дистанційного навчання. 

"Ми не втратили своїх здобувачів освіти в закладах і загальної середньої 

освіти, і вищої. Однак близько 70 тисяч дітей потребують планшетів, 

ноутбуків. Це діти з деокупованих територій або ВПО, їх сім'ї розграбовані 

російськими військовими. Також бракує ще 8500 ноутбуків для вчителів, щоб 

на 100% забезпечити їх технікою для дистанційної роботи", — пояснила 

Ковальська. 

Голова відокремленого підрозділу World Vision International в Україні 

Кетрін Грін повідомила, що організація планує сконцентруватися на допомозі 

центрам компактного проживання, зокрема дітям. Організація хоче відкрити 

свій офіс у Харківській області. 

Як писав KHARKIV Today, станом на середину лютого в Харківській 

області було зареєстровано 461 200 внутрішньо переміщених осіб. Серед 

переселенців є 233 багатодітні родини, 123 000 ВПО — пенсіонери, 81 000 осіб 

— це діти, 19 000 — люди з інвалідністю.  
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УКРІНФОРМ 

Біля Івано-Франківська збудують 12 п’ятиповерхівок для 

переселенців 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3679638-bila-ivanofrankivska-

zbuduut-12-patipoverhivok-dla-pereselenciv.html 

Івано-Франківська громада отримала від ЄС 10 млн євро на будівництво 

соціального житла, яке зведуть на території села Микитинці, що входить в 

міську громаду. 

Про це на пресконференції, яку ініціювало Івано-Франківське 

регіональне відділення Асоціації міст України, повідомив Івано-Франківський 

міський голова Руслан Марцінків, передає кореспондент Укрінформу. 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/u-kharkivskiy-oblasti-mayzhe-piv-milyona-pereselentsiv
https://2day.kh.ua/ua/kharkow/u-kharkivskiy-oblasti-mayzhe-piv-milyona-pereselentsiv


«Ми отримали близько 10 млн євро на будівництво соціального житла. 

Воно буде власністю територіальної громади і надаватиметься ВПО. Вже є 

підписаний контракт. Для цього ми виділили 80 соток землі. Усі необхідні 

мережі там є – світло, каналізація, вода. Це територія Микитинецької громади. 

Селяни все погодили», - зазначив Марцінків. 

За його словами, проєкт реалізують за кошти ЄС і їх адмініструватиме 

компанія НЕФКО, яка має добру співпрацю з Івано-Франківськом і готова 

провести всі тендерні процедури. 

 «Це будуть п’ятиповерхові будинки. Попередньо, їх буде 12. Чому п’ять 

поверхів? Ми міркували над тим, як здешевити соціальне житло, а тут не 

потрібно встановлювати ліфти», - пояснив міський голова. 

Він додав, що проєкт не передбачає будівництво освітніх закладів на 

території соціального житла. Очікують, що діти переселенців «підсилять 

школи і дитсадки навколишніх сіл громади». 

Марцінків зауважив, що від початку війни Івано-Франківська громада 

прийняла 92 тисячі переселенців. Нині тут проживає близько 36 тисяч ВПО. 

Як повідомлялося, в Івано-Франківську облаштували гуртожиток для 

140 ВПО. Наразі в громаді планують відкрити ще два шелтери для 

переселенців. 
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Дніпровська панорама 

https://dnpr.com.ua/post/ot-sssr-ostalis-vrednye-privychki-kak-zhitelyam-

dnepra-ot-nih-izbavitsya 

Як у Дніпрі працюють гуртожиток-шелтер та соціальний ресторан 

для переселенців 

Редакція Дніпровської Панорами 

У середу, 8 березня 2023 року, черговий по місту секретар міської ради 

Олександр Санжара відвідав гуртожиток-шелтер та соціальний ресторан 

"БубаМара" для переселенців, якими опікується ГО "КУСТ", та побачив, як ці 

заклади працюють. Про це повідомляє "Дніпровська панорама" посилаючись 

на ДніпроTV. 

В гуртожитку-шелтері проживають 250 внутрішньо переміщених осіб. В 

кімнатах знаходяться по 3-4 особи. Ці кімнати оснащені всім необхідним. 

"У людей достатньо особистого простору, є меблі для розміщення речей, 

є можливість самостійного приготування їжі, достатня кількість санвузлів 

згідно з санітарними нормами", - відмітив Олександр Санжара. 

На третьому поверсі знаходиться дитяча ігрова кімната, де є настільні 

ігри, басейн з кульками, розмальовки та куточок для дитячої творчості.  В 

шелтері проходять різноманітні розважальні програми для дітей та батьків, 

артисти та гості відвідують мешканців, даруючи свято. 

А ще лікарі у шелтері проводять огляд переселенців. Соціальний 

ресторан "БубаМара" продовжує працювати як їдальня для переселенців. 



Люди кожного дня з 11:00 до 16:00 отримують гаряче харчування: першу та 

другу страву, овочевий салат і чай. На день готується від 250 до 400 порцій, в 

залежності від потреби. 

 

*** 

 

08.03.2023 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3679833-stolica-prihistila-42-tisaci-

ditejpereselenciv-kmda.html 

Столиця прихистила 42 тисячі дітей-переселенців — КМДА 

Столична влада планує посилити психологічну допомогу дітям - 

переселенцям, яких у Києві наразі перебуває понад 42 тисячі. 

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської 

держадміністрації Микола Поворозник під час зустрічі з партнерами із 

Нідерландів, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу КМДА. 

«Місто дивиться у майбутнє, і ми вже сьогодні прогнозуємо, які саме 

галузі мають адаптуватися до нинішніх умов. Сьогодні наш пріоритет – це 

медицина і реабілітація... Окремий напрям – це психологічна допомога дітям, 

які пережили страхи війни. Адже вже зараз у столиці проживають понад 42 

тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато хто такої 

допомоги потребує», - сказав він. 

 

*** 

 

08.03.2023 

Слобідський край 

https://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/u-likarnah-harkivsini-mozut-

likuvatisa-meskanci-ta-vpo-bez-deklaracii.html 

У лікарнях Харківщини можуть лікуватися мешканці та ВПО без 

декларації 

Мешканці громад Харківської області та внутрішньо переміщені особи 

можуть звертатися до лікарів незалежно від місця проживання, а також чи 

укладена у пацієнта декларація із сімейним лікарем. У жодному разі лікар не 

має права відмовити у наданні медичних послуг. 

Про це кореспонденту медіа "Слобідський край" розповіла заступниця 

директора Департаменту охорони здоров'я ХОВА Жанна Овчарова. 

Повномасштабне вторгнення триває вже понад рік, однак залишаються 

актуальними питання стосовно того, як внутрішньо переміщеним особам та 

місцевим жителям у Харківській області отримувати медичні послуги. 

Важливо знати, що на період дії воєнного стану та карантину Міністерство 

охорони здоров’я не вимагає обов’язково укладати декларацію із сімейним 

лікарем. 

— Наразі переселенці, місцеві жителі або військові, які не мають 

декларації із сімейним лікарем, можуть отримати безкоштовну медичну 



допомогу в будь-якій лікарні. Тобто укладати або переукладати декларацію із 

сімейним лікарем, якщо вам необхідна невідкладна допомога або 

консультація, не треба, – пояснила заступниця директора Департаменту 

охорони здоров'я ХОВА Жанна Овчарова. – У жодному разі лікар не має права 

відмовити у наданні медичних послуг, особливо, якщо це екстрена або 

невідкладна медична допомога. 

Якщо людині відмовили в наданні меддопомоги, то потрібно повідомити 

про це на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я 0 800 50 52 01 та 

звертатися зі скаргою до головного лікаря медзакладу. 

Разом з цим консультацію сімейного лікаря можна отримати й 

дистанційно. Наприклад, якщо людина раніше мешкала у місті Харків та у 

зв’язку з війною переїхала до іншого населеного пункту, вона може звернутися 

до свого сімейного лікаря та отримати онлайн-консультацію. 

Нагадаємо, в умовах воєнного стану жителі Харківської області можуть 

отримувати «Доступні ліки» як за електронним, так і за паперовим рецептом. 

Якщо ви змушені були змінити місце проживання або втратили зв’язок 

з лікарем, з яким було підписано декларацію, звернутися за рецептом на 

«доступні ліки» можна до будь-якого іншого лікаря «первинки» 

(педіатр/терапевт, сімейний лікар). Укладати нову декларацію необов’язково. 

Нагадаємо також, що з початку повномасштабного вторгнення росії в 

Україну в Харківській області було знищено 269 медичних об’єктів. У 

бюджеті на 2023 рік передбачені кошти на відновлення медицини в 

Харківській області. 

Головні новини Харківська область читайте на нашому сайті. 

 

*** 

 

 08.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/official/kilkist-ukrayinciv-shho-pribuli-do-estoniyi-

perevishhila-poznacku-v-68-tisyac-4082 

Кількість українців, що прибули до Естонії, перевищила позначку в 

68 тисяч 

З початку березня до Естонії в середньому прибувало 37 біженців на 

добу. 

З кінця лютого 2022 року Естонія прийняла понад 68 000 українських 

військових біженців. 

Станом на 7 березня, до Естонії прибуло загалом 125 299 українських 

біженців, з яких 68 196 (54,4%) залишилися в Естонії, а решта пройшла 

транзитом до інших країн. 

З початку березня до Естонії в середньому прибувало 37 біженців на 

добу.Загалом з біженців, які залишилися в Естонії або пройшли транзитом, 28 

612 осіб або 22,8% склали неповнолітні. 

За даними Департаменту соцзабезпечення, з біженців, що залишилися в 

Естонії, 15 430 зареєстровано в Таллінні, 2717 - в Тарту, 1552 - в Пярну, 799 - 



в Кохтла-Ярві, 638 - на Сааремаа, 625 - в Маарду, 593 - в Раквере, 589 - у Нарві 

та 533 – у Йихві. 

 

*** 

 

08.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/ponad-milion-ukrayinskix-bizenciv-uze-znaisli-

robotu-v-jes-4083 

Понад мільйон українських біженців уже знайшли роботу в ЄС 

Єврокомісія підбила підсумки року роботи спеціального механізму 

тимчасового захисту для українців, які втекли від війни. Їх у ЄС 4 млн, понад 

1 млн вже працевлаштовано. 

Близько 4 мільйонів українців отримали тимчасовий притулок у 

Європейському Союзі, з них 3 мільйонам надали тимчасовий захист ЄС у 

першій половині 2022 року. Понад мільйон українців, які втекли від війни, вже 

працевлаштовані по всій Європейській економічній зоні. Про це повідомила 

Європейська комісія у середу, 8 березня, на прес-конференції, присвяченій 

річниці ухвалення спеціальної директиви про тимчасовий захист для 

українців, які рятуються від війни, пише DW. 

На відміну від інших категорій біженців, доступ до ринку праці для 

українців є безперешкодним, підкреслив віце-голова Єврокомісії Маргарітіс 

Шінас. 

Загалом до Євросоюзу з початку повномасштабного російського 

вторгнення в'їхали 16 млн. українців. З них 11 млн згодом повернулися на 

батьківщину, ще 1 млн громадян, які втекли з України, продовжили свій шлях 

до США, Канади, Великобританії та інших країн, повідомила єврокомісар із 

внутрішньої політики Ілва Йоханссон. Вона зазначила, що ті, хто повернувся 

до України, ухвалили це рішення у зв'язку зі своїми зобов'язаннями на 

батьківщині, прагненням захищати країну, возз'єднатися із сім'єю, 

продовжувати бізнес та брати участь у житті України. 

47 відсотків тих, хто втік до ЄС від російської агресії - жінки, 34 відсотки 

- діти. Майже п'ята частина всіх дітей України нині мешкають у Євросоюзі. З 

1,3 млн дітей з України лише півмільйона було зараховано до шкіл по всьому 

ЄС, повідомив Маргарітіс Шінас. "Ми підозрюємо, що багато хто з них 

навчається в українських школах в режимі онлайн", - сказав він, додавши, що 

влада країн вивчає ситуацію, щоб дати їй оцінку. Єврокомісар закликав 

українських дітей навчатися у школах Євросоюзу заради інтеграції, оскільки 

їхня освіта в ЄС – інвестиції у майбутнє післявоєнної України, яка є 

кандидатом на вступ до Євросоюзу. 

Ще одна проблема - надання достатньої психологічної підтримки, украй 

важливої для біженців від війни. За оцінками Брюсселя, необхідно вжити 

додаткових заходів у цій сфері, і це буде зроблено найближчими місяцями, 

сказав єврокомісар. 



Загалом ЄС надав своїм країнам-членам 13,6 млрд євро фінансової 

підтримки для задоволення потреб переміщених осіб з України та 

перенаправив їм інші додаткові кошти на суму понад мільярд євро. 

У Брюсселі запевняють, що Євросоюз готовий підтримувати Україну 

стільки, скільки потрібно. Механізм тимчасового захисту українців уже 

продовжено до березня 2024 року, а може бути продовжено і до 2025 року. 

Водночас застосовуватиметься скоординований підхід ЄС для забезпечення 

плавного переходу біженців до інших правових статусів після закінчення 

максимального терміну тимчасового захисту. Також надаватиметься 

цілеспрямована підтримка тим, хто хоче повернутися додому в Україну. 

 

*** 

 

08.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/sveicariya-dozvolila-molodim-ukrayincyam-

zalisitisya-v-krayini-dlya-navcannya-4081 

Швейцарія дозволила молодим українцям залишитися в країні для 

навчання 

Зараз близько 5000 українських біженців 15-20 років отримали захист S 

у Швейцарії. 

Швейцарія дозволила українцям віком 15-20 років залишатися в країні 

після закінчення терміну тимчасового захисту. Йдеться про закінчення 

навчання та стажування. 

Це означає, що після війни молоді біженці зможуть здобути повну освіту 

та професійні навички у Швейцарії, повідомляє schengenvisainfo.com. 

В даний час близько 5000 українських біженців 15-20 років отримали 

захист S у Швейцарії. У Швейцарському секретаріаті з міграції (SEM) 

вважають, що країна забезпечить їхню безпеку, якщо дозволить їм завершити 

своє навчання після закінчення терміну цього статусу. 

Рішення дозволити молодим українським біженцям залишатися у 

Швейцарії для завершення навчання навіть у разі анулювання статусу захисту 

S ухвалила голова Федерального департаменту юстиції та поліції Елізабет 

Бауме-Шнайдер. 

Так молоді біженці зможуть здобути навички, які можна 

використовувати для відновлення України після їхнього повернення на 

батьківщину. 

"Зараз у Швейцарії перебуває близько 5000 осіб віком від 15 до 20 років 

з України. Вони повинні мати змогу здобути гарну освіту – у тому числі з 

метою повернення в Україну", – йдеться у заяві SEM. 

Набір стажистів, які розпочнуть своє навчання влітку 2023 року, вже 

триває. Заявки розглядатимуться в індивідуальному порядку. 

Рішення про те, чи зможуть сім'ї цих молодих українських біженців 

залишатися на території Швейцарії до завершення стажування, буде прийнято 

пізніше. 



"Те саме стосується вимог щодо повернення всіх інших переміщених 

осіб з України у разі відкликання статусу захисту S", – додали в міграційній 

службі. 

За останніми даними, близько 300 молодих людей з України відвідують 

курси мов у Швейцарії. Крім того, близько 1700 молодих українців відвідують 

проміжну програму підготовки до навчання.Біженці з України зі статусом S 

отримують тимчасовий дозвіл на проживання на рік. Він може 

продовжуватись, поки йде війна. Одержувачі мають право на медичне 

обслуговування, проживання та інші соціальні пільги. 

 

*** 

 

 09.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/do-yakix-krayin-jevropi-zaraz-naicastise-

viyizdzayut-ukrayinci-4095 

До яких країн Європи зараз найчастіше виїжджають українці 

У січні цього року кількість тих, хто просив тимчасовий захист, 

зменшилась у 21 країні ЄС. 

Потік українських біженців до Європи продовжує знижуватись. У січні 

цього року кількість тих, хто просив тимчасовий захист, зменшилась у 21 

країні ЄС. 

В яких країнах українці найбільше просили притулок з початку 2023 

року пише schengenvisainfo.com. 

Європейське бюро статистики повідомило, що найбільшу кількість 

біженців у січні 2023 року прийняла Польща – країна видала 28 445 статусів 

тимчасового захисту українцям. 

На другом місці опинилася Німеччина – там цього місяця видали 28 205 

відповідних дозволів на перебування. 

Також українці найбільше просили прихисток у Румунії (8 955 біженців 

отримали тимчасовий захист) та Іспанія (4 250 дозволів). 

За даними Євростату, у 21 із 25 країнах ЄС кількість статусів 

тимчасового захисту у січні 2023 року скоротилася порівняно з груднем 

минулого року. 

Найбільший спад потоку прохачів прихистку зафіксували у Польщі – на 

3415 людей менше у порівнянні з груднем 2022 року, за нею йдуть Румунія (на 

2305 людей менше), Італія та Ірландія (також на 2000 біженців менше). Тим 

часом найбільше зростання було зафіксовано в Німеччині – тимчасовий захист 

попросили на 3095 українців більше. 

Німеччина вийшла на перше місце за кількістю біженців з України, які 

перебувають у країні. Станом на 31 січня 2023 року найбільша кількість 

українських одержувачів тимчасового захисту була зареєстрована у саме 

Німеччині – 971 920 осіб. Польща опинилася на другому місці – 969 425 осіб. 

 

 



*** 

 

09.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/ukrayinci-z-timcasovim-zaxistom-zmozut-

zalisatisya-v-ugorshhini-do-bereznya-2024-roku-4103 

Українці з тимчасовим захистом можуть залишатися в Угорщині 

до березня 2024 року 

Громадянам не потрібно вживати жодних дій. 

Уряд Угорщини продовжив термін дії тимчасового захисту для 

українців, які знайшли притулок у країні внаслідок повномасштабної війни до 

березня 2024 року. Про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців в 

Угорщині. 

Така зміна була ухвалена після продовження терміну дії тимчасового 

захисту на території Європейського Союзу на один рік.Тепер посвідка діє до 4 

березня 2024 року, незважаючи на те, що на ній може бути фізично зазначена 

дата 4 березня 2023 року. Громадянам не потрібно вживати жодних дій. 

Зазначається, що у разі питань щодо дійсності посвідчення можна 

посилатися на постанову уряду 58/2023 від 28 лютого 2023 року та розділ 5(3) 

постанови уряду 86/2022 від 7 березня 2022 року. 

 

*** 
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Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/do-yakix-krayin-jevropi-zaraz-naicastise-

viyizdzayut-ukrayinci-4095 

До яких країн Європи зараз найчастіше виїжджають українці 

У січні цього року кількість тих, хто просив тимчасовий захист, 

зменшилась у 21 країні ЄС. 

Потік українських біженців до Європи продовжує знижуватись. У січні 

цього року кількість тих, хто просив тимчасовий захист, зменшилась у 21 

країні ЄС. 

В яких країнах українці найбільше просили притулок з початку 2023 

року пише schengenvisainfo.com. 

Європейське бюро статистики повідомило, що найбільшу кількість 

біженців у січні 2023 року прийняла Польща – країна видала 28 445 статусів 

тимчасового захисту українцям. 

На другом місці опинилася Німеччина – там цього місяця видали 28 205 

відповідних дозволів на перебування. 

Також українці найбільше просили прихисток у Румунії (8 955 біженців 

отримали тимчасовий захист) та Іспанія (4 250 дозволів). 

За даними Євростату, у 21 із 25 країнах ЄС кількість статусів 

тимчасового захисту у січні 2023 року скоротилася порівняно з груднем 

минулого року. 



Найбільший спад потоку прохачів прихистку зафіксували у Польщі – на 

3415 людей менше у порівнянні з груднем 2022 року, за нею йдуть Румунія (на 

2305 людей менше), Італія та Ірландія (також на 2000 біженців менше). Тим 

часом найбільше зростання було зафіксовано в Німеччині – тимчасовий захист 

попросили на 3095 українців більше. 

Німеччина вийшла на перше місце за кількістю біженців з України, які 

перебувають у країні. Станом на 31 січня 2023 року найбільша кількість 

українських одержувачів тимчасового захисту була зареєстрована у саме 

Німеччині – 971 920 осіб. Польща опинилася на другому місці – 969 425 осіб. 

 

*** 
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Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/eksperti-poperedzayut-shho-cimalo-bizenciv-

mozut-ne-povernutisya-v-ukrayinu-4075 

Експерти попереджають, що чимало біженців можуть не 

повернутися в Україну 

Якщо держава не почне працювати над програмою заохочення 

повернення біженців, то це обернеться великими проблемам. 

Від 46% до 76% українських біженців можуть повернутися після війни 

додому. Якщо цього не станеться, країну чекатиме падіння ВВП у рамках 2,5-

7,71%. Такими є підрахунки Київського центру економічної стратегії. 

Демографічна ситуація в Україні має дві суттєві проблеми — затримка 

біженців за кордоном та низька народжуваність. Якщо держава не почне 

негайно працювати над програмою заохочення повернення біженців, то це 

обернеться великими проблемами для країни, пишуть автори Kyiv Post. 

Понад 42% українських біженців становлять жінки віком від 35 до 49 

років. На кожного дорослого припадає 1,07 дитини. 66% воєнних мігрантів 

мають вищу освіту. Таким є портрет біженця за даними видання Kyiv Post. 

Серед біженців, які виїхали до ЄС, найбільше опинилося в Польщі - 

понад 38%. Майже кожен п'ятий живе в Німеччині. Ще 12% знайшли 

прихисток в Чехії, і 5% - в Італії. 

Видання висловлює побоювання, що ці люди можуть не повернутися на 

Батьківщину. Тому вже зараз потрібно працювати над програмами, які 

стимулюватимуть повернення. 

"Щоб повернути людей на Батьківщину, реформи потрібно починати 

вже зараз, — каже голова НБУ Андрій Пишний. — Наші громадяни мають 

бути впевнені, що їм є куди повертатися. Вони мають почуватися потрібними 

в Україні. Звичайно, процес асиміляції в країнах перебування триває вже рік. 

Діти вчать мови, ходять до школи, зустрічають нових друзів". 

У Міністерстві економіки України вважають, що додому можна 

повернути 75% біженці, якщо вони знатимуть, що тут на них чекають гідні 

умови життя та праці. 



Економістка Віденського інституту міжнародних економічних 

досліджень Марина Твердоступ вважає, що біженці протримаються на 

європейському ринку праці більше 2-3 років. 

"Європа не хоче, щоб українці, особливо молоді та кваліфіковані, 

поверталися додому", - каже вона. 

Видання Kyiv Post звертає увагу на ще один несприятливий чинник — 

зниження народжуваності в Україні. Керівниця Інституту демографії та 

соціальних досліджень НАУ Елла Лібанова стверджує, що показник 

народжуваності становитиме 0,8 дитини на одну жінку. А для нормальної 

заміни поколінь він має коливатися в межах 2,1. Тому Лібанова радить 

готуватися до найгіршого сценарію. 

За її словами, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння 

народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться 

нижче 35 мільйонів. 

"Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може 

й не бути. Тому що війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну 

смертність. Це не тільки загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, 

перевантаження, неякісне харчування, відсутність медичної допомоги", - 

зазначила Лібанова. 

 

*** 

 

09.03.2023 

Донецька обласна військова  

https://dn.gov.ua/news/visti-z-gumanitarnih-shtabiv-avdiyivska-mva-

spilno-z-volonterami-vidkrila-hab-dlya-vpo-v-novomoskovsku 

Вісті з гуманітарних штабів: Авдіївська МВА спільно з волонтерами 

відкрила хаб для ВПО в Новомосковську 

В Новомосковську на Дніпропетровщині відбулось відкриття 

гуманітарного хабу для переселенців з Авдіївки. У існуючому від початку 

війни центрі волонтери видаватимуть авдіївцям гуманітарну допомогу, а 

також, за потреби, надаватимуть людям психологічну підтримку.  

Відкриття цього пункту є успішним прикладом самоорганізації 

населення, а також синергії влади, громади і волонтерів. Активні переселенці 

з Авдіївки, які через бойові дії у рідному місті змушені були переїхати до 

Новомосковська, об’єдналися і звернулися до Авдіївської міської військової 

адміністрації із закликом відкрити в їхньому новому місці проживання центр 

видачі гуманітарної допомоги. Активісти навіть знайшли відповідне 

приміщення, яке громадські організації «Добро поруч» та «Підприємці 

Новомосковська» люб‘язно погодились надати задля допомоги авдіївцям (в 

інші дні волонтерський пункт працює для допомоги всім іншим ВПО, та 

місцевим з інвалідністю). 

Зі свого боку міська влада Авдіївки підтримала небайдужих мешканців 

міста, які стали переселенцями, організувала логістику та наповнила 

приміщення відповідною гуманітаркою для видачі ВПО: продуктовими 



наборами, засобами гігієни, ковдрами і спальниками від Норвезької ради у 

справах біженців (NRC), а також харчовими наборами від організації Global 

Empowerment Mission (GEM) за фінансової підтримки фонду Howard 

G.BUFFETT. 

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш разом із заступником 

Сергієм Легеньким особисто взяли участь у відкритті гуманітарного хабу та 

щиро поспілкувались із жителями. Люди, які прийшли отримати допомогу, 

поділилися своїми проблемами та висловили впевненість у перемозі України 

над злом і сподівання на повернення після перемоги у вже відбудовану квітучу 

Авдіївку.  

Відтепер більше ста авдіївців із дітьми зможуть регулярно отримувати 

гуманітарну допомогу в Новомосковську Дніпропетровської області за 

адресою: вул. 195-ї Стрілецької Дивізії, 8. Анонси дат і часу видачі Авдіївська 

МВА публікуватиме на офіційному сайті, в месенджерах та в соцмережах. 

За матеріалами департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 
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social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/rodychi-pereselencziv-ne-mayut-prava-na-

groshovu-kompensacziyu-za-yih-tymchasove-rozmishhennya/ 

Родичі переселенців не мають права на грошову компенсацію за їх 

тимчасове розміщення 

Українці, які прихистили в своєму домі внутрішньо переміщених осіб, 

мають право на отримання компенсації від держави за кожен день такого 

розміщення. До 31 березня 2023 року ця сума становитиме 30 грн за день. 

Проте, як нагадують юристи БФ «Право на захист», є виключення щодо 

отримання таких виплат — родичі людини зі статусом ВПО не можуть 

претендувати на такі кошти. 

Це передбачено Порядком компенсації витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, 

ухваленому Кабміном. Там вказано, що компенсація не надається членам сім’ї 

ВПО. 

Водночас самі внутрішньо переміщені особи в разі проживання в 

родичів мають право на отримання допомоги на проживання в розмірі 2000 

грн на дорослу людину та 3000 грн на особу з інвалідністю. 

 

*** 
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ЧаРівне.info 

https://charivne.info/news/u-rivnomu-proponuyut-navchannya-ta-robotu-

dlya-rivnyan-ta-pereselentsiv 



У Рівному пропонують навчання та роботу для рівнян та 

переселенців. 

У Центрі підготовки операторів швейного обладнання «Асоціації легкої 

промисловості» триває набір у групу підготовки персоналу для швейних 

підприємств у Рівному. 

Ви матимете можливість абсолютно безкоштовно пройти курси, 

практику та отримати роботу.Для того, щоб пройти курси заповніть коротку 

форму за посиланням https://bit.ly/sew-teach-2022  або зателефонуйте за 

номером 063 035-77-90, щоб дізнатися більше про курси та реєстрацію. 

 Початок навчання заплановано на 13 березня. 

*Група формується за результатами індивідуальних співбесід. 

 

*** 
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Свои.City 

https://svoi.city/articles/270878/groshova-dopomoga-pereselencyam 

 Де у березні переселенці можуть отримати грошову допомогу. 

Добірка організацій, які підтримують ВПО 

Грошова допомога переселенцям зараз доступна у різних регіонах. 

Здебільшого фінансова підтримка надається ВПО, які належать до вразливих 

категорій населення або до цього жодного разу не отримували кеш-допомогу. 

Дайджест організацій, які зараз приймають заявки від ВПО на грошову 

допомогу. 

Грошова допомога від Естонської ради у справах біженців 

Естонська рада у справах біженців впроваджує програму, яка надає 

багатоцільову матеріальну допомогу для підтримки українців, які 

постраждали від війни. 

Хто може отримати грошову допомогу 

Грошову допомогу можуть отримати переселенці і мешканці 

небезпечних територій у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, 

Сумській, Чернігівській, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, які 

відповідають певним критеріям вразливості. 

Розмір грошової допомоги — 2220 гривень на одну особу на період від 

1 до 3 місяців, залежно від регіону. Грошові виплати призначаються максимум 

на 5 членів одного домогосподарства. 

Як зареєструватися на грошову допомогу 

Мешканці підконтрольних Україні територій мають зателефонувати до 

кол-центру. 

Контакти: (067) 105 28 03, щодня з 9:00 до 19:00. 

Мешканці окупованих територій можуть залишити заявку за 

посиланням, у будні з 8:00 до 18:00. 

Терміновий запит на отримання грошової допомоги можуть залишити за 

посиланням члени домогосподарств, у яких: 



є одна або більше осіб з діагностованим онкологічним захворюванням і 

потребує невідкладної операції; 

одна або більше членів родини мають поранення внаслідок бойових дій 

і потребують термінового лікування. 

Грошова допомога від проєкту БФ "Карітас Кривий Ріг" 

Проєкт надає багатоцільову грошову допомогу домогосподарствам у 

Дніпропетровській та Харківській областях. 

Хто може отримати грошову допомогу 

Особи, які належать до вразливих категорій населення, внутрішньо 

переміщені особи та місцеві жителі, які повернулися до своїх громад, можуть 

взяти участь в проєкті. 

Як зареєструватися на грошову допомогу переселенцям 

До участі у проєкті допускаються ВПО-родини, які прибули із зон 

бойових дій, а також місцеві жителі, які постраждали від бойових дій (знищено 

майно або постраждало здоров’я) та які відповідають трьом критеріям відбору. 

Критерії відбору включають: належність до однієї з категорій 

вразливості, втрату домогосподарством джерела доходу або середній 

місячний дохід на одну особу, який становить менше ніж 5400 гривень, та 

мають обмежені можливості для задоволення базових потреб 

домогосподарства. 

Подати заявку на допомогу можна за посиланням: 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/9Hiutm59 

Грошова допомога “Деполь” 

"Деполь" надає грошову допомогу переселенцям, які стикаються з 

нагальними проблемами та потребують адаптації до нового місця проживання. 

Розмір грошової допомоги 

Грошова допомога переселенцям становить 6660 гривень. Переселенці 

отримуватимуть по 2220 гривень щомісяця протягом трьох місяців. 

Як зареєструватися на грошову допомогу 

Щоб отримати допомогу, переселенці повинні надати довідку ВПО, 

видану не більше, ніж за 30 днів до дати подачі заявки. 

Якщо в родині є діти до 18 років, то необхідна довідка ВПО будь-якого 

терміну. 

Одна людина може отримати допомогу не більше одного разу на рік. 

Якщо кілька членів родини мешкають разом (в одній квартирі або будинку), 

то максимальна кількість отримувачів допомоги не може перевищувати 

чотирьох осіб, незалежно від відповідності критеріям та наявності документів. 

Для отримання допомоги потрібно заповнити заявку, перейшовши за 

посиланням на форму відповідно до регіону вашого проживання. 

Одеса: https://forms.gle/f8v8vUJwnD4VrccH9 

Київ: https://forms.gle/Mq5KpER1DCCP1mwEA 

Ваучери від Червоного Хреста Закарпаття 

Товариство Червоного Хреста Закарпатської області у співпраці з 

Австрійським Червоним Хрестом та Austrian Development Cooperation, за 

підтримки Ужгородської міської ради розпочало видавати ваучери 



внутрішньопереміщеним особам з інвалідністю 1 та 2 груп, які зареєстровані 

в Ужгороді. 

Розмір грошової допомоги 

Переселенці можуть отримати ваучери на 6600 гривень для придбання 

продуктів та речей найпершої потреби у мережі супермаркетів «Сільпо». 

Ваучерна програма розрахована на три місяці. На одну особу видають 2200 

гривень на місяць, загальною сумою 6600 гривень. Видача одноразова. 

Хто може отримати грошову допомогу 

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам з реєстрацією в 

Ужгороді після 24.02.2022 року з інвалідністю 1 та 2 групи. 

Як зареєструватися на грошову допомогу 

Ваучери можна отримати до кінця березня в ЦНАПі Ужгородської 

міської ради (площа Поштова, 3). Запис потенційних отримувачів допомоги 

проводиться виключно за попередньою реєстрацією за номером телефону: 

(050) 555 81 08 (пн - пт, з 10:00 до 16:00). 

Грошова допомога від СОС Дитячі містечка 

СОС Дитячі містечка поновило прийом заявок для отримання грошової 

допомоги. 

Розмір грошової допомоги 

Розмір грошової допомоги становить 2200 гривень на одного члена 

родини (один із батьків та діти до 18 років). Виплати будуть здійснюватись 

протягом трьох місяців, один раз на місяць. 

Хто може отримати грошову допомогу 

Отримати допомогу можуть: 

ті, хто раніше не отримував грошову допомогу від СОС Дитячі Містечка; 

сім'ї, які є прийомними родинами; 

дитячі будинки сімейного типу; 

опікунські сім'ї, де є хоча б одна дитина-сирота або дитина, позбавлена 

батьківського піклування. 

Грошова допомога надається в межах Київської, Житомирської, 

Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, 

Херсонської, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей. 

Як зареєструватися на грошову допомогу 

Одна сім'я може подати лише одну заявку. Щоб зареєструвати заявку, 

будь ласка, заповніть форму за наступним посиланням. Заявки приймаються 

до 31.03.23 року. 

Грошова допомога від Gate to Ukraine 

Хто може отримати грошову допомогу 

Gate to Ukraine допомагає українським сім'ям, які мешкають в зонах 

активних бойових дій або на деокупованих/окупованих територіях та мають 

неповнолітніх дітей. Організація надає одноразову допомогу. 

Як зареєструватися на грошову допомогу 

Заявку на допомогу можна залишити, заповнивши форму на сайті. 

Після подання заявки, вона пройде перевірку, після чого її перекладуть 

англійською та опублікують на сайті Gate to Ukraine. Коли організація отримує 



пожертву від спонсора, то перерахує гроші на вашу карту або банківський 

рахунок. 

Після отримання виплати одержувачів грошової допомоги просять 

записати коротке відео-подяку для вашого спонсора. 

Раніше Свої розповідали про виплати від ООН для переселенців. 

 

*** 

 

09.03.2023 

Сайт Є 

https://ye.ua/syspilstvo/63135_Gurtozhitok_dlya_vimushenih_pereselenciv

_oblashtovuyit_u_Solobkoveckiy_gromadi.html 

Гуртожиток для вимушених переселенців облаштовують у 

Солобковецькій громаді 

Уже з квітня тут зможуть проживати близько двох десятків 

людей. 

Гуртожиток для вимушених переселенців облаштовують в Солобківцях, 

що на Ярмолинеччині. Другий поверх поліклінічного приміщення 

переоблаштовують під сучасний гуртожиток для людей, яких війна змусила 

покинути рідні домівки. Наразі тут вже замінили дерев’яні вікна на пластикові, 

встановили нову проводку й відремонтували стелю. 

Окрім затишних комфортних кімнат, у закладі має бути два санвузли з 

душовими кабінами й встановленими пральними машинами, а також загальна 

їдальня з кухнею. Про це сайту «Є» розповіла виконуюча обов’язки директора 

Центру надання соціальних послуг Ольга Войцехівська. 

За її словами, на роботи уже використали мільйон сімсот тисяч гривень 

(кошти громади й освітньої субвенції). Для завершення задуманого планується 

освоїти ще 260 тисяч. 

«На території Солобковецької громади наразі проживає 146 внутрішньо 

переміщених осіб, - розповідає Ольга Войцехівська. - Частина - у приватному 

секторі. Багатодітна та сім’я пенсіонерів мешкають в облаштованому 

тимчасовому житлі в «Денному центрі надання психологічної допомоги 

особам, постраждалим від насильства». 

За її словами, в новому облаштованому приміщенні, зможуть знайти 

прихисток ті, кого війна змусила покинути рідні домівки і потребуватиме 

житла. 

 

*** 

 

10.03.2023 

Хвиля 

https://hvylya.net/news/268835-na-zapade-ukrainy-postroyat-12-

pyatietazhek-dlya-pereselencev 

На западе Украины построят 12 пятиэтажек для переселенцев 



Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о том, 

что на территории села Микитинцы построят социальное жилье для 

переселенцев. 

"Мы получили около 10 млн евро на строительство социального жилья. 

Оно будет собственностью территориальной громады и будет предоставляться 

ВПЛ. Уже есть подписанный контракт. Для этого мы выделили 80 соток земли. 

Все необходимые сети там есть – свет, канализация, вода. Это территория 

Микитинецкой громады. Селяне все согласовали", - отметил Марцинкив. 

По его словам, проект реализуют за средства ЕС и будет их 

администрировать компания НЕФКО, которая имеет хорошее сотрудничество 

с Ивано-Франковском и готова провести все тендерные процедуры. 

"Это будут пятиэтажные дома. Предварительно их будет 12. Почему 

пять этажей? Мы размышляли над тем, как удешевить социальное жилье, а 

здесь не нужно устанавливать лифты", - объяснил городской голова. 

Проект не предусматривает строительство образовательных 

учреждений на территории социального жилья. 

Источник: Укринформ 

 

*** 

 

10.03.2023 

Київщина 24/7 

https://www.kyivschina24.com/news/chomu-pereselenczi-dlya-

prozhivannya-obirayut-ki%d1%97v-rezultati-opituvannya/ 

 Чому переселенці для проживання обирають Київ: результати 

опитування 

Впродовж 2022 року до Києва переїхали багато переселенців. 

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування та дізналась, чому ВПО 

обирають для проживання саме столицю. 

Дві третини переселенців орендують квартиру в Києві, ще чверть – 

живуть у родичів, друзів, знайомих. У центрах для біженців, готелях, хостелах 

проживають 6 – 7%, у власному житлі – 2%, в будинку інших місцевих жителів 

– 1%. 

Чому громадяни обирають саме Київ:  

45% — наявність у столиці родичів і близьких друзів; 

26% — можливість знайти роботу; 

22% — безпека міста в умовах війни; 

8 – 9% — прихильність до Києва, як до міста з можливостями, де можна 

почати нове життя; 

5% — вільні місця для тимчасового проживання. 

Ще 4% переселенцям було все одно, куди виїжджати, а для 2% – це було 

рішення організації, що дбала про переселення.Майже 80% опитаних ВПО 

повідомили про відсутність напруги у взаєминах з місцевими жителями. 

Близько 20% повідомили про наявність. 



Цікаво, що лише 28% переселенців пов’язують своє майбутнє з Києвом, 

ще 27% – швидше пов’язують. Близько третини ВПО не планують жити в 

столиці. 

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на 

нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі. 

 

*** 

 

10.03.2023 

Evacuation.City 

https://evacuation.city/articles/271061/timchasovij-zahist-dlya-ukrainciv-

mozhut-prodovzhiti-do-2025-roku-scho-vidomo 

Тимчасовий захист для українців можуть продовжити до 2025 року: 

що відомо? 

Щоб надати українцям гідні умови за кордоном, у березні минулого року 

країни ЄС застосували директиву про тимчасовий захист. Спочатку ухвала 

діяла рік, згодом її продовжили до 2024 року. Що чекає на переселенців далі і 

якими правами вони зможуть користуватися у інших країнах? 

Про це йдеться на сайті прес-служби Єврокомісії.  

Тимчасовий захист ЄС можуть продовжити до 2025 року 

Європейський Союз готовий підтримувати українців стільки, скільки 

буде потрібно, зазначили в організації. Тож посадовці розглядають 

продовження Директиви про тимчасовий захист до 2025 року.  

Водночас Єврокомісія розробить для країн скоординований підхід, який 

дозволить плавно перейти до альтернативних правових статусів, завдяки яким 

українці зможуть залишатися в Європі.  

При цьому Директива про тимчасовий захист стане лише частиною 

заходів, які дозволять переселенцям отримати необхідні права за кордоном. 

Також урядовці будуть підтримувати тих, хто хоче повернутися в 

Україну, йдеться у повідомленні.  

Що дає тимчасовий захист для українців 

Директиву про тимчасовий захист в ЄС вперше імплементували 4 

березня 2022 року. Відповідно до документа українці, які рятуються від війни 

за кордоном мають право: легально залишатися в Європі; мати помешкання; 

працювати; навчатися; отримувати медичну допомогу. 

 

*** 

 

10.03.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/politics/u-rosiyi-perebuvaje-v-razi-mense-bizenciv-z-

ukrayini-niz-zayavlyaje-vlada-4113 

 У Росії перебуває в рази менше біженців з України, ніж заявляє влада 

Російська влада заявляє, що в країні перебуває 5,3 млн українців. 



За останніми даними ООН, кількість біженців з України досягла 8 млн 

людей у всьому світі. Найбільше українців прийняла Росія — 2,8 млн. людей. 

Це більше, ніж Польща та Німеччина разом узяті. При цьому російська влада 

заявляє, що в країні ще більше біженців — 5,3 млн осіб. Однак ця цифра може 

бути завищена у кілька разів, випливає з доповіді фонду «Громадянське 

сприяння», пише «Нова-Європа». 

У жовтні 2022 року голова Ради Безпеки РФ Микола Патрушев на 

одному із засідань заявив, що «близько п'яти мільйонів жителів Донбасу та 

південно-східних регіонів України знайшли притулок у Росії». Схожу цифру в 

листопаді озвучив заступник голови МНС Анатолій Супруновський — за його 

словами, в Росії перебуває близько 4,8 млн. біженців з України. Вже у лютому, 

за повідомленнями ТАРСу, кількість біженців досягла позначки 5,3 млн. 

Основним джерелом інформації про прибуття українських біженців став 

саме ТАРС. У квітні, за даними ТАРС, до Росії прибув мільйон людей, у червні 

— два мільйони, у серпні повідомлялося про три мільйони, у вересні — про 

чотири, а вже у грудні — про п'ять мільйонів людей. Усі ці дані виданню 

передавало неназване джерело у силових структурах. 

Дані, які використовував ТАРС, швидше за все, взяті з відкритої 

статистики ФСБ про перетин кордонів, припускає автор доповіді. Однак до 

цієї статистики включені не лише вимушені переселенці та біженці, а всі, хто 

перетинав кордон, у тому числі й кілька разів. 

— У Росії відсутня нормальна статистика щодо біженців. Це 

безпосередньо пов'язано з тим, що російська влада зруйнувала інститут 

притулку (за 2022 рік тимчасовий притулок отримали всього 97,5 тисяч осіб, а 

офіційний статус біженця було надано всього п'яти людям — прим.). Ми довго 

думали, чи можемо ми вказати приблизну кількість біженців з України, але 

вирішили, що можемо тільки сказати, що реальна кількість в рази менша від 

того, про що говорить ТАРС і російські чиновники, — зазначає автор доповіді, 

аналітик Комітету «Громадянське сприяння» Костянтин Троїцький. . 

Побічно оцінити кількість біженців можна за обсягами матеріальної 

допомоги. Так, уряд виділив 12,3 млрд рублів як одноразову матеріальну 

допомогу для прибулих з України. Розмір цієї виплати складає 10 тисяч рублів 

на особу. На підтримку пенсіонерів, інвалідів, сімей з дітьми влада витратила 

ще 10,5 млрд рублів. Виходячи з розрахунку, Троїцький припускає, що в Росії 

знаходиться близько 1,2 млн громадян України. Однак, навіть цю цифру не 

можна назвати точною. 

— Одноразові виплати російська влада здійснює вже більше року, тобто 

багато людей, які їх отримали в Росії, могли виїхати до третіх країн, 

повернутися до України, а якась частина — отримати російське громадянство. 

Крім того, є ймовірність, що ці виплати отримували не лише біженці. Крім 

того, є дуже висока ймовірність того, що ці виплати отримували далеко не 

тільки біженці, а частина біженців, навпаки, ці виплати так і не отримала. 

Скільки було тих та інших випадків встановити, як на мене, неможливо, 

оскільки в Росії правовий механізм визнання біженцями не функціонує, — 

пояснює Троїцький. 



Про те, що в Росії немає 5,3 млн біженців з України, свідчить також і 

міграційна статистика. За даними МВС, за 2022 рік на міграційний облік стало 

більше мільйона людей з України, і майже 84,5 тис. — із ЛДНР. Однак і це 

неточна цифра, оскільки одна людина може стати на облік кілька разів на рік, 

або виїхати в іншу країну. 

З тієї ж статистики МВС випливає, що за 2022 рік дозвіл на тимчасове 

проживання отримали 35,8 тис. осіб із України. Це на 21% менше, ніж 2021 

року. Свідоцтво ж на кінець року мали 71,3 тис. вихідців з України, що на 24% 

менше, ніж у 2021. Ймовірно, деякі біженці не вставали на облік зовсім. 

— Є статистика МВС за кількістю тих, кому вони надали тимчасовий 

притулок, але багато хто з біженців з України не бачать сенсу в отриманні 

цього урізаного та недовгострокового статусу. Крім того, російська влада, 

керуючись своїми агресивними та божевільними геополітичними проектами, 

взяла установку щодо асиміляції українців, тому вона схиляє їх до отримання 

російського громадянства, а не статусу «тимчасовий притулок» (громадянство 

РФ у 2022 році отримали 303 тисячі українців). , - переконаний Троїцький. 

У доповіді згадуються дані МНС про пункти тимчасового розміщення 

(ПТР). У листопаді 2022 року заступник голови МНС О.М. Супруновський 

заявляв, що в Росії діє понад 850 ПТР. Загалом у Росії 1444 таких пунктів. 

Проживало у цих ПТР близько 42 тисяч осіб. У січні ТАРС повідомляв, що 

кількість розміщених знизилася і становила близько 40 тисяч осіб, і навіть 

задіяні ПТР працюють не на повну потужність.Жодна з цих цифр не говорить 

про те, що в Росії можуть бути мільйони біженців. 

— Можна припустити, що російська влада має реальну статистику щодо 

вихідців з України. Але на матеріальну допомогу виділено суму явно не з 

розрахунку перебування в Росії мільйонів біженців, — робить висновок 

Троїцький. 

 

*** 

 

10.03.2023 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/na-vnutrishnih-pereselencziv-vydilyly-

dodatkovi-koshty/ 

На внутрішніх переселенців виділили додаткові кошти 

На покриття втрат доходів місцевих бюджетів та додаткових витрат на 

внутрішньо переміщених осіб додатково виділили 10,2 млрд грн. Перший етап 

розподілу відповідної дотації сьогодні, 10 березня, затвердив Кабмін.Кошти 

отримають 17 обласних бюджетів і 853 бюджети територіальних громад, 

передусім тих, куди переїхало найбільше внутрішньо переміщених осіб після 

24 лютого 2023 року. 

Як наголосили в Міністерстві фінансів, під час війни втрату надходжень 

до місцевих бюджетів особливо відчули територіальні громади Донецької, 

Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. 

 



*** 

 

10.03.2023 

Полтавська Хвиля 

https://poltavawave.com.ua/p/na-poltavshchini-za-17-milioniv-griven-

pridbali-budivliu-polikliniki-de-zhitimut-pereselentsi-783151 

10 березня, на сесії Кременчуцької міської ради виділили 17 мільйонів 

гривень на придбання колишньої Автозаводської поліклініки. 

 Про це повідомляє «Кременчуцький Телеграф». 

Будівлю поліклініки придбали у комунальну власність міста, там 

планують поселити внутрішньо переміщених осіб. 17 млн 735 тисяч грн 

виділили для сплати на аукціоні за колишню Автозаводську поліклініку, яка 

наразі не використовується за призначенням. 

Будівля має загальну площу 7121 квадратний метр й буде переобладнана 

під житло для переселенців. Колишня поліклініка знаходиться за адресою: 

проїзд Ярославський 1, площею в 7121 квадратний метр. 

 

*** 

10.03.2023 

Молодий буковинець 

https://molbuk.ua/news/280745-prykhystyly-8-tysiach-ukrainskykh-

bizhenciv-klichuk-u-dusseldorfi-podiakuvav-miscevii-vladi.html 

«Прихистили 8 тисяч українських біженців»: Клічук у Дюссельдорфі 

подякував місцевій владі 

Міський голова Чернівців у Дюссельдорфі подякував "місту-побратиму" 

за надану підтримку. Він зазначив, що у німецькому місті змогли прихистити 

8 тисяч біженців з України. 

Про це Роман Клічук написав на своїй сторінці у Facebook, пише 

molbuk.ua 

Клічук наголосив, що місто-побратим Чернівців Дюссельдорф – "вірний 

друг та партнер". "Для Чернівців та для мене особисто Дюссельдорф не просто 

місто побратим — це наш вірний друг та партнер. 

Мав нагоду особисто подякувати обербургомістру др. Стефану Келлеру, 

муніципалітету та усій громаді Дюссельдорфа за співпрацю та допомогу, яка 

з кожним днем стає сильнішою. 

Ми відчуваємо вашу підтримку. Ви прийняли та прихистили 8 тисяч 

українських біженців. Надаєте нам гуманітарну допомогу, комунальну 

техніку, обладнання. Ви завжди солідарні з нами в боротьбі за українську 

незалежність. 

Для мене честь залишити пам’ятні записи у золотій книзі міста та 

висловити свою подяку всім депутатам та бургомістру за їхню невпинну 

допомогу", - йдеться у дописі. 

 

*** 

 



10.03.2023 

Варіанти 

https://varianty.lviv.ua/93665-za-dobu-z-ukrainy-vyikhaly-30-tysiach-

liudei 

За останню добу західний кордон України перетнули 59 тисяч людей, 

з них виїхали з країни 30 тисяч осіб. 

Про це повідомляє Західне регіональне управління 

Держприкордонслужби України – Західний кордон на своїй сторінці у 

Фейсбуці. 

За добу, 9 березня, державний кордон України на західній ділянці 

перетнули 59 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів. 

Зокрема, минулої доби з України виїхали 30 тисяч осіб. Більшість із тих, 

хто виїхав – 18 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській 

ділянці, решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.Також 

до України за минулу добу прибули 29 тисяч осіб, 26 тисяч з яких – українці, 

більшість з них – чоловіки. 

Крім цього, оформили 109 вантажівок з гуманітарною допомогою. 

Нагадаємо, через введення воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 

років заборонено виїжджати з України. 

Польські прикордонники спростили формальності при перетині 

українсько-польського кордону до мінімуму, а Укрзалізниця призначила 

низку евакуаційних рейсів з Києва до Львова та на захід України. 

Станом на середину грудня 2022 року до Польщі прибули понад 8 

мільйонів біженців з України. 

 

*** 

 

10.03.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-chehiyi-zminili-pravila-viplat-dopomogi-

bizhencyam-z-ukrai-ni-podrobici 

У Чехії змінили правила виплат допомоги біженцям з України: 

подробиці 

 Чеський парламент ухвалив законопроєкт «Lex Ukrajina», який змінює 

правила виплати фінансової підтримки для українців, що знайшли прихисток 

у країні. Він набуде чинності з квітня 2023 року, якщо його підпише Президент 

країни. 

Про це повідомляє visitukraine.Водночас, оновлені правила виплати 

почнуть діяти пізніше – з липня 2023 року. Як Чехія допомагає біженцям з 

України 

Зараз українці, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, 

можуть отримати грошові виплати. 

Протягом перших шести місяців проживання в країні, держава виплачує 

по 5000 крон щомісяця, далі нараховують 4860 крон для дорослих і 3490 для 



дітей. Додамо, що фінансову підтримку можуть отримувати тільки ті українці, 

яких не забезпечили безкоштовним житлом та багаторазовим харчуванням. 

Що змінить новий законопроєкт «Lex Ukrajina» в Чехії 

Основні зміни, які найбільше вплинуть на становище українців у країні: 

• Суму перших виплат зменшать до 4860 крон; 

• Перша виплата не буде автоматичною. Біженцям потрібно буде 

подавати інформацію про дохід, адже від цього залежить право на отримання 

виплати та її величина; 

• Біженці з інвалідністю та пенсіонери будуть отримувати більше – 7290 

крон для дорослих і 5235 крон для дітей; 

• Для дітей від 6 до 10 років гуманітарна виплата становитиме 1.2 

розміру прожиткового мінімуму; 

• Біженців мотивуватимуть працювати. Якщо особа не знайде роботу 

протягом 150 днів з моменту отримання статусу тимчасового захисту, розмір 

виплати від держави зменшиться до 3130 крон для дорослого. Ця сума – так 

званий «мінімум, необхідний для існування» (existenční minimum); 

• Розмір допомоги будуть вираховувати за спеціальною формулою: 

розмір виплати, яку просить заявник, плюс витрати на житло, мінус дохід 

заявника. Якщо отримана цифра буде меншою або дорівнювати нулю, виплату 

не назначать. Якщо результат становитиме від 1 до 50 крон, біженцю назначать 

допомогу в 50 крон. В інших випадках розмір виплати буде дорівнювати сумі, 

яку отримують у результаті розрахунків; 

• Подати заяву на першу виплату відтепер можна і в онлайн, і в офлайн 

форматах. Проте для другої та подальших виплат потрібно заповнювати 

анкету тільки онлайн; 

• Контроль адреси проживання. Якщо вказана адреса не буде збігатися з 

адресою в реєстрі мешканців, у наданні виплати буде відмовлено; 

• Чехія створить державний реєстр трудових договорів з біженцями 

• Безкоштовне житло надаватимуть тільки на 150 днів з моменту 

отримання тимчасового захисту. Українці з тяжким матеріальним становищем 

зможуть користуватися житлом довше. До того ж якщо біженець не 

проживатиме в наданому приміщенні понад 10 днів поспіль без поважної 

причини, він втратить право проживати в цьому місці далі. 

 

*** 

 

10.03.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/antisanitariya-ta-mizerne-menyu-bizhentsi-

1678458010.html 

Антисанітарія та мізерне меню. Біженці скаржаться на центр 

проживання у Варшаві 

Із 1 березня у Польщі українці мають платити за проживання у 

колективних центрах. При цьому біженці продовжують скаржитися на умови 

у таких пунктах розміщення. 



Останнім часом скарги стосуються центру допомоги біженцям у будівлі 

театру у Варшаві, який не працює, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з 

посиланням на the-warsaw.com. 

Українські біженці, яких поселили у пункті тривалого проживання для 

біженців на ul. Kasprzaka у Варшаві, скаржаться на умови та ставлення 

персоналу. 

Центр розміщений у приміщенні театру на столичній Woli. Там 

мешкають майже 300 людей у загальних кімнатах, з одним санвузлом у 

коридорі та кухнею. Пунктом керує Варшавський центр допомоги сім'ї, який 

підпорядковується мерії. 

Біженцям не можна самостійно готувати, тому що їх забезпечують 

харчуванням двічі на день (обід та вечеря). При цьому українці скаржаться і 

на якість, і кількість їжі. На фото видно, що на сніданок дають дві скибки 

ковбаси і три варені яйця. Сніданок дають о 9 ранку, коли багато людей вже 

на роботі. 

Коли мешканці просять більше їжі, їм роздратовано відповідають, що це 

й так багато, і що за це платять платники податків. 

Зазначається, що українці сплять на похідних розкладачках у тісноті. У 

санвузлі на стінах грибок, каналізація часто забивається. При цьому біженців 

змушують чергувати із прибирання загальних приміщень. На відмови у 

прибиранні людей погрожують виселити.Наразі питанням займається юрист. 

При цьому у мерії порушень не бачать. До речі, така ситуація є нерідкою для 

різних міст Польщі. Зазвичай умови залежать від управителя чи власника 

пункту розміщення. 

Нагадаємо, ми писали, що українці також скаржилися на умови 

проживання у хостелі у Познані. 

 

*** 

 

10.03.2023 

Українські новини 

https://ukranews.com/ua/news/920174-myhajlo-kuhar-chvert-

ukrayinskyh-bizhentsiv-znajshly-robotu-v-yes 

Михайло Кухар: Чверть українських біженців знайшли роботу в ЄС 

Керуючий партнер, старший економіст Ukraine Economic Outlook 

Михайло Кухар прокоментував працевлаштування українських біженців в 

країнах Європейського Союзу, а також оподаткування їх доходів.  

Свою думку економіст висловив у соціальній мережі Facebook. 

 

Українці переважно отримують зарплату "початківців" у своїх 

професіях. Згідно дослідження Центрального банку Польщі зарплата 

українських заробітчан була на третину менше ніж у поляків з хоч яким-

небудь досвідом на тих же позиціях. Це не "мінімалка", котру майже ніхто не 

отримує крім прибиральниць. 



В попередні роки за дослідженнями Ukraine Economic Outlook вона була 

співставною з зарплатою початківців в перший рік роботи, що, в середньому 

по ЕС складає близько 1 500 євро. 

Візьмемо ставку оподаткування зарплат в 25% (хоча в більшості країн 

ЕС вона значно вища, лише в деяких не суттєво нижча). І отримаємо, що 

українці сплачують 0,4 млрд євро податків щомісяця. Вони також є 

споживачами товарів та послуг, як ми знаємо зі статистики Національного 

банку України, в середньому на 500 євро на 1 особу. Ефективна ставка ПДВ в 

ЕС, згідно дослідження Ukraine Economic Outlook становить 10,5%.Що 

означає, що непрямими податками 5 млн українських мігрантів сплачують в 

Евросоюзі ще 0,25 млрд євро на місяць. Таким чином мінімальна сума 

податків, що сплачують 5 млн українців в ЄС, 1,1 млн з котрих 

працевлаштовані - це 7,8 млрд євро (+ сдодаткове споживання товарів та 

послуг на 30 млрд євро на рік). 

Нагадаю, що Евросоюз продекларував надання Україні в 2023 році 

фінансової допомоги у вигляді довгострокового кредиту з нульовою ставкою 

на 18 млрд євро, але поки що Європарламент ухвалив 9 млрд з них. 

Нагадаю також, заради справедливості, що в 2022 році в ЕС в різні місяці 

відчував нагрузку до 10 млн жінок та дітей, вимушених переселенців з 

України. За раніше оприлюдненими даними, пов язане з цим додаткове 

навантаження на систему освіти, медицини та системи соціального 

забезпечення різних країн ЄС склало 22 млрд євро. 

Тому ні, українські біженці ще не приносять прибутку ЄС. Проте сума 

податків, котрі вони сплачують в ЄС вже складає чверть доходів Державного 

бюджету України за минулий рік. 

І вона буде ще вищою, додам я від себе, якщо Мінфін, Кабмін та 

податковий комітет парламенту не приймуть термінові заходи для запобігання 

подвійного оподаткування в країнах ЕС грошей наших вимушених мігрантів 

(а ми пам ятаємо, що це на 99% наші жінки та діти), котрі вони продовжують 

заробляти в Україні або отримують з України від своїх чоловіків... 

 

Регіональні 

 

06.03.2023 

Полтавська хвиля 

https://poltavawave.com.ua/p/u-mirgorodi-startuvala-programa-

pidtrimki-pereselentsiv-780888 

У Миргороді впроваджують соціальний проєкт для внутрішньо 

переміщених осіб «Підтримка спроможності системи переміщених осіб». 

У Миргороді стартувала програма підтримки переселенців 

Про це повідомили у Миргородській міській раді. 

У рамках програми планують надавати матеріальну й технічну допомогу 

установам соцзахисту, підтримувати громади району в оновленні соціальних 



паспортів, надавати консультації та інформацію працівникам системи 

соціального захисту та переселенцям, сприяти реєстрації внутрішньо 

переміщених осіб. 

Міський голова Миргорода Сергій Соломаха зазначив, що цей проєкт 

підтримки ВПО наразі важливий та актуальний, адже від початку 

повномасштабного вторгення у громадах Миргородщини поселилися понад 10 

тис. переселенців. 

 

*** 

 

06.03.2023 

Budport.com.ua 

https://budport.com.ua/news/26227-lvivschina-vidilit-100-mln-grn-na-

oblashtuvannya-zhitla-dlya-pereselenciv-ce-dozvolit-rozseliti-ponad-1200-

ukrajnciv 

Львівщина виділить 100 млн грн на облаштування житла для 

переселенців, це дозволить розселити понад 1200 українців 

За ці гроші на Львівщині планується відремонтувати 23 об’єкти 100 млн 

грн на житло для переселенців на Львівщині 

Із обласного бюджету Львівської області у 2023 році витратять на 

створення додаткових місць для переселенців 100 млн грн. За ці гроші 

відремонтують 23 об’єкти у 21 громаді області. Це допоможе розселити 1283 

людини, повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації. 

Окрім 100 млн грн з бюджету області на роботи витратять ще 2 млн 

субвенції з місцевих бюджетів. Для закупівлі техніки і меблів у житло для 

переселенців в ЛОВА планують залучати допомогу міжнародних партнерів та 

благодійних організацій. 

Стало відомо, коли запрацює закон про компенсацію за пошкоджене 

житло і хто отримає її першим 

За словами першого заступника голови ЛОВА Андрія Годика, у 2022 

році на Львівщині відремонтували 27 закладів, де розселили 2818 

переселенців. 

«З досвіду минулого року можна стверджувати, що реновація наявних 

об’єктів соціальної інфраструктури – один з найдієвіших способів збільшення 

житлового фонду для переселенців. Тому ми продовжимо ці роботи», – 

говорить Андрій Годик. 

Нові будинки, школи, дитсадки: у Харкові будуватимуть два 

мікрорайони для тих, хто втратив дім через війну 

Нагадаємо, що у Новояричівській громаді на Львівщині збудували 30 

квартир для переселенців на базі колишнього гуртожитку. 

 

  



*** 
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Р.І.О 

http://www.rionews.com.ua/mixed/all/now/n2364111351 

На Конгресі регіональних влад голова Закарпатської ОВА розповів, як 

в області інтегрують переселенці 

У Львові відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад при 

Президентові України. 

Чергове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під 

головуванням Президента України пройшло у Львові. 

Як ми повідомляли, голову Закарпатської ОВА   Віктора Микиту обрали 

головою Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад. 

Глава держави Володимир Зеленський і члени Конгресу місцевих та 

регіональних влад привітали очільника Закарпаття Віктора Микиту з 

обранням головою Палати регіонів Конгресу. 

На самому Конгресі ефективну роботу Закарпаття в умовах 

повномасштабної війни під час засідання згадували керівники різних 

міністерств та інші представники центральної виконавчої влади. Вони дали 

високу оцінку розробленим програмам, реалізованим проєктам і 

консолідованій позиції громади в питаннях соціалізації та інтеграції ВПО у 

життєдіяльність краю.Зокрема, Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук під час 

виступу на засіданні Конгресу повідомила, що закарпатські регіональні 

проєкти підтримки релокації бізнесу одні з найкращих і найбільш ефективних 

в Україні. 

А Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович 

наголосила, що Закарпаття – серед лідерів за реалізацією соціальних програм 

для вимушених переселенців. Зокрема, в регіоні втілили пілотну ініціативу 

«Інтегрована підтримка через міждисциплінарні мобільні команди». За цим 

проєктом на Закарпатті створили 5 мобільних бригад, які надають соціально-

психологічні послуги постраждалим від російської агресії. У складі кожної з 

них – соцфахівець, юрист, психолог та медик. 

Про успішну роботу з інтеграції переселенців у регіоні розповів і сам 

голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. 

З його слів, Закарпаття одномоментно прийняло понад 600 тисяч ВПО, 

третина з яких – діти. 

"Це викликало колосальне навантаження на нашу інфраструктуру. 

Більш ніж 350 тисяч осіб залишилися на постійне місце проживання. Попри 

все жодна людина не ночувала на вулиці, не залишилася без прихистку, 

харчування та іншого життєво важливого забезпечення", - наголосив керівник 

Закарпаття. 

Аналіз ситуації вказував на те, що державний бюджет матиме 

колосальне навантаження для фінансування оборони країни. У зв’язку з цим 

було прийнято рішення щодо розробки власних програм підтримки ВПО та 

пошуку додаткових джерел фінансування для їх реалізації. 



У 2022 році ми оперативно налагодили роботу з іноземними 

благодійними та неурядовими організаціями, що дозволило залучити на 

підтримку ВПО в регіоні більш ніж 4,3 мільярда гривень. Ці кошти були 

спрямовані на виплату щомісячної грошової допомоги, закупівлю необхідного 

обладнання, будівництво та ремонт місць довготривалого проживання, 

харчування тощо. 

Водночас на обласному рівні та рівні територіальних громад було 

прийнято відповідні програми підтримки ВПО на загальну суму у 180 

мільйонів гривень. 

Також була розроблена та реалізована програма будівництва нового 

житла для ВПО, яка передбачає зведення житла в безпосередній близькості до 

робочих місць, об’єктів освіти та закладів охорони здоров’я. До цієї ініціативи 

долучився бізнес, який разом із місцевим бюджетом взяв участь у 

фінансуванні будівництва житла для людей, яким надав робочі місця, - 

розповів Віктор Микита. 

Важливим напрямком роботи було розміщення в регіоні дітей. З початку 

міграції на Закарпатті більш ніж 60 тисяч дітей були зареєстровані як ВПО. 

Водночас у регіоні забезпечили розміщення, виховання, освіту та інтеграцію у 

життєдіяльність краю понад 1500 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і дітей без супроводу батьків. 

Окремої уваги заслуговує робота Закарпатської ОВА спільно з 

Донецькою та Луганською обласними військовими адміністраціями. 

Результатом цієї співпраці стало відкриття хабів підтримки переселенців з цих 

регіонів на Закарпатті. Така робота дозволила використати бюджети регіонів, 

де ведуться бойові дії, для цільової підтримки ВПО з вказаних областей, 

розпочати будівництво нового і ремонт існуючого житла та багато іншого. 

Не менш важливою була програма, розроблена Закарпатською ОВА, 

щодо оздоровлення та реабілітації ВПО в межах транскордонного 

співробітництва з країнами-партнерами й регіонами-побратимами Закарпаття. 

Завдяки налагодженим зв’язкам вдалося відправити на відпочинок, лікування 

та оздоровлення тисячі ВПО, серед яких більшість – діти, до країн ЄС із 

повним пакетом забезпечення. 

Таким чином, завдяки ініціативам Президента України, Першої леді, 

Уряду та регіональним програмам ми досягли мети соціалізації ВПО та їх 

інтеграції у всі сфери життєдіяльності краю. 

Варто зазначити, що виконати надважливе завдання 

загальнодержавного рівня вдалося завдяки консолідації, ініціативі та за 

підтримки територіальних громад краю, які несли основне навантаження й 

продовжують це робити кожного дня. 

Зараз на Закарпатті не прийнято вживати термін ВПО. Це наша позиція 

з першого дня, і її підтримала громада. Це повноцінні мешканці краю, які 

пов’язали своє майбутнє життя та життя своїх дітей із Закарпаттям. Вони тут 

розвивають регіональну економіку, принесли здорову конкуренцію, нові 

підходи, креативне бачення та колосальний досвід. За що ми, закарпатці, 

безмежно вдячні, - сказав керівник Закарпаття. 



 

*** 
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Винница.info 

https://www.vinnitsa.info/news/mayzhe-tysyacha-lyudey-z-chysla-

pereselentsiv-znayshly-robotu-na-vinnychchyni.html 

Майже тисяча людей з числа переселенців знайшли роботу на 

Вінниччині 

Від початку бойових дій до Вінницької обласної служби зайнятості 

звернулися 4102 особи з числа внутрішньо переміщених громадян, з них 3541 

– набули статусу безробітного. Загалом з 24 лютого за сприяння Вінницької 

обласної служби зайнятості вже вдалося працевлаштувати 975 переселенців. 

Про це інформує Вінницька обласна служба зайнятості. 

Найчастіше внутрішньо-переміщені працевлаштовуються на 

підприємства, які займаються торгівлею, виробництвом, будівництвом, у 

лікарняні та медичні заклади, а також у заклади громадського харчування. 

В основному переселенці працюють водіями, економістами, 

бухгалтерами, касирами, менеджерами, сестрами медичними, продавцями, та 

ін. 

«Щоб пришвидшити працевлаштування, особам, які шукають роботу, 

пропонують пройти профнавчання або стажування на робочому місці в 

роботодавця, підвищити кваліфікацію. 28 осіб з числа ВПО скористались цією 

можливістю та підвищили кваліфікацію за професіями економіст, бухгалтер, 

швачка, продавець, бармен, бариста», - зазначено у повідомленні. 

Станом на 1 березня 2023 року роботу продовжують шукати 459 

безробітних з числа ВПО. 

Актуальні вакансії можна переглянути на Єдиному порталі вакансій 

https://jobportal.dcz.gov.ua/. До речі, станом на 6 березня у Вінницькій області 

понад 200 різних вакансій із заробітною платою від 25 до 30 тис грн. Є вакансії 

технолога, водіїв, менеджерів з продажу, перукарів, інжерена-енергетика та 

інші. 

Новини в зручному форматі в нашому Telegram-каналі – 

https://t.me/vinnitsa_info 

Вінниця.info 
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Hirchytsya.com.ua 

https://www.hirchytsya.com.ua/bilshe-393-000-pereselentsiv-meshkaie-na-

dnipropetrovshchyni/ 

Більше 393 000 переселенців мешкає на Дніпропетровщині 



Дніпропетровська область стала другою домівкою для сотень тисяч 

українців, які втекли від війни із зони активних бойових дій, – повідоми 

очільник обласної ради Микола Лукашук.Він зазначив: 

«Фактично внутрішньо переміщені особи стали новими жителями 

Дніпропетровщини. Вони залишаються в нас, бо тут є житло, робота, 

можливості для розвитку дітей, медична допомогу високого рівня і відносна 

безпека в умовах повномасштабної війни.» 

Також Лукашук нагадав усім переселенцям, що в Україні діє проєкт 

«Прихисток» – соціальна програма, започаткована Урядом, яка допомагає 

громадянам знайти безкоштовне житло. 

Наразі в області є понад 3 тисячі вільних місць для ВПО. І це один з 

найбільших показників в країні. 

Крім цього тим людям, які готові прийняти у себе ВПО, нагадали про 

належну компенсацію від держави. 
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Волинь Online 

https://volynonline.com/za-tyzhden-na-volyni-rozselyly-bilshe-troh-soten-

pereselencziv/ 

ЗА ТИЖДЕНЬ НА ВОЛИНІ РОЗСЕЛИЛИ БІЛЬШЕ ТРЬОХ СОТЕНЬ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

З 28 лютого по 6 березня на Волинь приїхали 314 внутрішніх 

переселенців. Загалом в області прийняли 76 585 вимушено евакуйованих осіб. 

Про це повідомляють на веб-сайті Волинської ОДА. 

Найбільше у Луцькому районі (30 426), далі у Ковельському районі (20 

895), у Володимирському районі (19 087) та найменше у Камінь-Каширському 

районі (6 177). 

Наразі в області проживають та мають статус ВПО 56 225 людей. Це 

становить 40 101 сімей, у яких 16 623 – діти. 

 

*** 
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Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-zhitomirskiy-ova-rozpovili-yaka-kilkist-

vpo-perebuvaye-v-regioni 

У Житомирській ОВА розповіли, яка кількість ВПО перебуває в 

регіоні 

Кількість внутрішніх переселенців на Житомирщині перебуває у стані 

постійної міграції. 

Про це повідомляє пресслужба ОВА. 



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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Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/na-dnipropetrovschini-volonteri-go-grupa-

patriot-zustrilisya-z-pereselencyami-zi-shodu-ukrayini 

На Дніпропетровщині волонтери ГО «Група Патріот» зустрілися з 

переселенцями зі сходу України 

Зустріч волонтерів ГО «Група Патріот» з ВПО зі сходу України 

відбулася в таборі для переселенців у Кам’янському, що на Дніпропетровщині.  

Про це повідомляє «Патріот Донбасу». 

У цьому місці, де перебувають люди, які прибули з Донецька, Луганська, 

Горлівки, Ясинуватої, Маріуполя та інших населених пунктів сходу України, 

волонтери ГО «Група Патріот» роздавали друковане видання «Патріот 

Донбасу». 

Переселенці впізнавали наших представників, бо зустрічали їх ще у 

рідних містах до початку повномасштабної війни. Ті, хто втік від війни на 

сході України дякували за роботу, проявляли свою теплоту, прихильність, 

розповідали цікаві та страшні історії, які довелося пережити. 

Відчувається, що всі вони є неймовірними людьми та люблять Україну. 

Нагадаємо, що друк та випуск вищезгаданої газети «Патріот Донбасу» 

започатковано ще у 2017 році. Це не політичне інформаційне видання, яке 

містить в собі багато корисної унікальної інформації, на соціальні, юридичні, 

історичні та інші теми. Випускається газета один раз на місяць. 

Усі випуски газети маєте змогу знайти ТУТ. 

 

*** 

 

07.03.2023 

ВІТА ТБ 

https://vitatv.com.ua/misto/mizhnarodni-partnery-dopomahayut-v 

Міжнародні партнери допомагають в облаштуванні прихистків для 

переселенців у Вінниці 



У Вінницьких закладах професійно-технічної освіти продовжують 

проживати вимушені переселенці, які тікали від обстрілів та ракет.  В 

училищах міста завдяки міській владі та міжнародним партнерам вирішують 

усі побутові потреби людей-переселенців, аби створити їм комфортніші умови 

проживання. 

Пральні машинки, холодильники, мультиварки, мікрохвильовки, посуд, 

ліжка, стільці, столи, постільна білизна, дитячі простори: усе це і не тільки 

протягом року отримували заклади освіти, де проживають ВПО. Усі ці речі 

надавала чимала кількість організацій, а саме: 

Міжнародна організація з міграції в Україні, 

УВКБ ООН, 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, 

ЮНІСЕФ, 

міжнародна гуманітарна організація АКТЕД, 

Міжнародна некомерційна організація Medаіr, 

Гуманітарна організація Інтерсос, 

гуманітарна організація "Людина в біді". Переселенка Наталя Зінченко з 

міста Сєвєродонецьк розповідає, що їй дуже подобається кімната, де вона з 

чоловіком проживає. 

Люди гарно ставляться та постійно є гуманітарна допомога, яка нам так 

необхідна. Це і харчування, і якісні та сучасні меблі, крупи, посуд тощо. Хоча 

я дуже сумую за домом, але у цьому гуртожитку вже пристосувалась та дуже 

полюбила Вінницю, - каже вона. Загалом на базі гуртожитку Вінницького 

центру професійно-технічної освіти технологій та дизайну, наразі проживають 

104 переселенці, які не тільки знайшли комфорт та прихисток, а ще й вирішили 

стати студентам цього закладу освіти. 

Ще одна переселенка з Краматорського району Сніжана Дейнеко згадує, 

як до початку повномасштабного вторгнення мріяла стати кухарем-

кондитером, але опинившись у Вінниці почала активно займатись 

фотографією. 

Отож, аби не витрачати час та зайнятись улюбленою справою, я 

вирішила спробувати здобути професію фотографа, - каже вона. 

Дівчина також додала, що найбільше полюбляє саме практичні заняття, 

оскільки саме там можна пофантазувати та спробувати побачити в об’єктиві 

щось нове та цікаве. На базі Вінницького центру професійно-технічної освіти 

технологій та дизайну в планах зробити повний капітальний ремонт завдяки 

міжнародним організаціям. Про це розповідає директорка закладу Галина 

Дацишина. Тут планують замінити підлогу, санвузли, раковини, двері тощо. 

Зараз невідомо, коли люди повернуться у свої домівки, ми маємо 

створити комфорт їм тут і зараз. Взагалі, ми дуже вдячні та місцевій владі, і 

усім організаціям, які підтримують нас, оскільки дивлячись в очі цим людям, 

розумієш, що на їхньому місці може бути кожен. Тому маємо працювати 

заради нашої Перемоги, бо усі ми одна велика українська сім’я, - зазначила 

пані Галина. 



Нагадаємо, у Вінниці завершили поточний ремонт у гуртожитку на 

вулиці Стрілецький, де тимчасово мешкають внутрішньо переміщені особи. 

Проєкт реалізували за фінансової підтримки Німецького товариства 

міжнародного співробітництва GIZ та інших партнерів. Підрядник виконав 

передбачені будівельні роботи, у кімнатах розставили меблі, завезли 

обладнання у кухню. 

 

*** 

 

07.03.2023 

Чернівецький Промінь 

https://promin.cv.ua/2023/03/07/na-bukovyni-nadavatymut-

kompensatsiiu-za-bezoplatne-rozmishchennia-pereselentsiv.html 

На Буковині надаватимуть компенсацію за безоплатне розміщення 

переселенців 

Сума відшкодування визначатиметься з урахуванням кількості днів, 

виходячи з вартості одного людино-дня у сумі 30 гривень 

З 1 січня 2023 року здійснюватимуть часткову компенсацію 

громадським об’єднанням, іншим організаціям, установам (закладам), що 

розташовані на території області, які безоплатно тимчасово розмістили у своїх 

будівлях (приміщеннях) в умовах воєнного стану ВПО та не мають права на 

отримання компенсації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 № 261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за 

спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб 

у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної 

власності у період воєнного стану» (зі змінами). 

 Про це повідомляє Чернівецька ОВА. 

Сума відшкодування визначатиметься з урахуванням кількості днів, 

протягом яких приміщення надавалося для розміщення ВПО, виходячи з 

вартості одного людино-дня у сумі 30 гривень. 

Для отримання часткової компенсації необхідно звернутися до 

виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад територіальних 

громад за місцем розташування з відповідним пакетом документів. 

 

*** 

 

07.03.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-poltavskiy-oblasti-startuvala-programa-

pidtrimki-vpo 

 Програма підтримка внутрішніх переселенців стартувала у 

Миргороді.  

Про це повідомляє преслужба міської ради. 

У рамках програми планують надавати матеріальну й технічну допомогу 

установам соцзахисту, підтримувати громади району в оновленні соціальних 



паспортів, надавати консультації та інформацію працівникам системи 

соціального захисту та переселенцям, сприяти реєстрації внутрішньо 

переміщених осіб. 

Міський голова Миргорода Сергій Соломаха зазначив, що цей проєкт 

підтримки ВПО наразі важливий та актуальний, адже від початку 

повномасштабного вторгення у громадах Миргородщини поселилися понад 10 

тис. переселенців. 

 

*** 

 

07.03.2023 

Tvoemisto.tv 

ЛЬВІВЩИНА ВИДІЛИЛА ЩЕ 100 МЛН ГРН ДЛЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. ЩО ЗРОБЛЯТЬ ЗА ЦІ КОШТИ 

https://tvoemisto.tv/news/na_lvivshchyni_za_100_mln_grn_vidremontuyut

_zhytlo_dlya_pereselentsiv_144786.html 

З обласного бюджету Львівщині виділять 100 млн грн на облаштування 

житла для переселенців. За ці кошти планують зробити ремонт у приміщеннях, 

де зможуть проживати внутрішньо переміщені особи.  

У коментарі Tvoemisto.tv керівниця відділу розвитку територій 

департаменту економічної політики Львівської ОВА Галина Широчук 

зазначила, що ремонт планують зробити у гуртожитках, у закладах 

соціального захисту, охорони здоров’я, а також у закладах соціальної 

інфраструктури, які не функціонують. Вони розташовані в 21 громаді. 

Зокрема, у Львівському районі – 5 громад, у Дрогобицькому – 3, у 

Золочівському – 1, у Самбірському – 3, у Стрийському – 4. 

«Ми продовжуємо роботу, яку розпочали ще у минулому році. За 

допомогою реновації міжнародних партнерів, громад вдалося відремонтувати 

53 об’єкти і створити 3,5 тис. місць для проживання переселенців. Цьогоріч 

ми продовжуємо завершувати перехідні проєкти, а також створюємо 

додаткові, аби покращити існуючі умови для проживання внутрішньо 

переміщених осіб», – сказала вона.  

Вона зазначила, що зараз є попит на житло для переселенців на 

Львівщині. 

«Люди, які вже зараз переїжджають на Львівщину, мають намір 

залишитись на довготривалий термін. Відповідно для них потрібно 

покращувати умови житла. Зараз багато осіб ще проживає у народних домах і 

старих приміщеннях шкіл», – додала вона.  

Для комплексного завершення ремонту у закладах, а також 

облаштування їх необхідною технікою та меблями, окрім коштів обласного 

бюджету, планують залучати допомогу міжнародних партнерів та благодійних 

організацій. За офіційними даними на Львівщині зареєстровано понад 240 

тисяч вимушених переселенців, із них 80 тисяч – діти. 

 

 



*** 

 

07.03.2023 

18000.com.ua 

https://18000.com.ua/strichka-novin/bilshe-700-zhiteliv-cherkas-nadali-

prixistok-pereselencyam-i-otrimali-kompensaciyu/ 

Більше 700 жителів Черкас надали прихисток переселенцям і 

отримали компенсацію 

За компенсацією в Черкасах уже звернулися 726 власників житла, які 

розмістили у себе 844 внутрішньо переміщені особи. Такі дані зафіксували 1 

лютого.  

Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту соціальної 

політики ЧМР. 

Нагадаємо, що і фізичним особам, і приватним та комунальним 

закладам, які прихистили ВПО, передбачена компенсація за комунальні 

послуги. Сума виплат визначається на рівні 14,77 грн за кожен людино-день. 

Нині, із жовтня до березня, сума складає 30 грн. 

Щоб отримувати компенсацію, підприємства, заклади та установи 

мають подавати щомісяця до управління соціального захисту заяву разом із 

підтверджувальними документами щодо виставлених рахунків на оплату 

комунальних послуг. Приватні заклади — до 15 числа місяця, наступного за 

звітним, а комунальні — до 27 числа. 

Крім того, для отримання компенсації необхідно не пізніше ніж за день 

після розміщення переселенців подати до управління соціального захисту 

населення оригінали та копії: 

повідомлення про розміщення ВПО у житловому приміщенні; 

документ, який засвідчує особу власника житла, де розмістили ВПО; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків власника 

житла; 

документ, що підтверджує право власності або користування житловим 

приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника 

власника; 

документи, які посвідчують особи розміщених ВПО; 

реєстраційні номери облікових карток платників податків розміщених 

ВПО; 

довідки внутрішньо переміщених осіб. 

Також необхідно щомісяця не пізніше 5 днів з дня закінчення звітного 

місяця подати до управління заяву на отримання компенсації за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб. До неї додаються реквізити 

банківського рахунку заявника для зарахування коштів. 

 

  



*** 

 

07.03.2023 

Рубрика 

https://rubryka.com/2023/03/07/na-bukovyni-organizatsiyam-yaki-

pryhystyly-pereselentsiv-vyplatyat-kompensatsiyu-yak-pratsyuye-tse-rishennya/ 

На Буковині організаціям, які прихистили переселенців, виплатять 

компенсацію: як працює це рішення 

У Чернівецькій області організаціям, які безоплатно прихистили 

переселенців, з обласного бюджету будуть частково виплачувати витрати на 

комунальні послуги. 

Про це повідомили в обласній адміністрації. 

У чому проблема? 

Станом на 2 лютого 2023 року у Єдиній інформаційній базі даних про 

ВПО на Буковині зареєстровано 88 619 осіб. 

Наразі фактично на територіях громад проживають 70 027 внутрішньо 

переміщених осіб. З них: 

– 62 522 осіб – проживає у приватному секторі (89,2%); 

– 3 502 осіб – інших закладах (готелі, хостели, садиби, прихистки) 

(5,0%); 

– 4 003 осіб – у комунальних закладах системи освіти, охорони здоров'я, 

соціального захисту (5,8%), (з них 2775 – у закладах обласного 

підпорядкування, 1 228 – у комунальних закладах територіальних громад). 

Варто зазначити, що від початку військової агресії російської федерації, 

Чернівецька область прийняла 108 801 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з 

них 36 006 дітей. 

Яке рішення? 

Йдеться про громадські та релігійні організації й фонди, які не мали 

права на таке відшкодування з державного бюджету. 

Повідомляється, що сума відшкодування визначатиметься з 

урахуванням кількості днів, протягом яких приміщення надавалося для 

розміщення ВПО. За один день перебування людини виплачуватимуть 30 

гривень. 

Як це працює? 

Організація має вести облік про перебування переселенців – приймати 

заяву на безоплатне поселення, копії довідки про статус переселенця, паспорта 

або свідоцтва про народження дитини. Також вести журнал реєстрації, коли 

людина прибула та виїхала 

Цю інформацію потрібно передати до виконавчого комітету громади не 

пізніше наступної доби з дня розміщення або виїзду переселенця. Потім 

щомісяця до 5 числа організація подає інформацію за розміщення 

переселенців у попередньому місяці та подає до виконкому заяву про 

відшкодування. 

Після того визначається розмір компенсації й виконком подає 

інформацію до обласної адміністрації. Департамент фінансів готує 



розпорядження про виділення грошей з обласного бюджету та перераховує їх 

до бюджетів громад. 

 

*** 

 

07.03.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-cherkaskiy-oblasti-planuyut-stvoriti-

konsultaciyniy-centr-dlya-vpo 

У Черкаській області планують створити консультаційний центр 

для ВПО 

Консультаційний центр для ВПО планують створити у Каневі. 

Про це повідомляє пресслужба міської ради з посиланням на 

представників органу. 

– Активно продовжують працювати наші служби та відділи, які 

опікуються внутрішньо переміщеними особами. Зокрема від директора 

терцентру Антоніни Петренко та директора міського центру соціальних служб 

Валентини Яворської надійшла пропозиція щодо створення консультаційно-

інформаційного центру для координації роботи з ВПО, – повідомила Т. 

Жівотова. 

У свою чергу Валентина Яворська наголосила на посиленні соціальної 

напруги серед внутрішньо переміщених осіб та необхідності утворення 

структури для координації роботи з ними. 

– Як і раніше у переселенців виникає дуже багато питань. Серед них: 

пошук житла, працевлаштування, питання юридичної та психологічної 

підтримки та інші. Тому ми хочемо скористатися досвідом сусіднього міста 

Золотоноша, де нещодавно створили консультаційно-інформаційний центр 

для ВПО, та запустити у Каневі своєрідний хаб для переселенців, – 

підкреслила вона. 

 

*** 

 

08.03.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/na-prikarpatti-golova-ova-vidzvituvala-pro-

dopomogu-vnutrishnim-pereselencyam 

Звіт про допомогу переселенцям представила голова Івано-

Франківської ОВА. 

Про це повідомляє Інформатор. 

З моменту повномасштабного вторгнення на Прикарпатті знайшли 

прихисток понад 150 тис людей. 26 лютого створили перший координаційний 

штаб для консультації ВПО. 

Окрему увагу приділяли дітям-сиротам, дітям з інвалідністю та дітям, 

позбавлених батьківської турботи. Також прихистили маломобільні групи 



населення та людей з інвалідністю, паліативних хворих і людей похилого віку. 

Для них у 480 комунальних закладах облаштували 20 тис ліжкомісць. 

У перші дні 5000 власників приватних будинків надали прихисток 22 тис 

ВПО. 

Окрім того, на Прикарпатті облаштували 87 шелтерів, де живе 5 тис 

людей, які знайшли прихисток в нашій області. 

“Є дуже багато проблемних питань і планів, які ми намагатимемося 

вирішити у 2023 році. Це будівництво житла для ВПО, створення 

реабілітаційних центрів для постраждалих від військових дій. Зокрема, хочемо 

створити Спінальний центр для лікування пролежнів, реабілітаційний центр 

для військових та центр дітей війни”, – додала голова ОВА. 

 

*** 
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Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-cherkaskiy-oblasti-planuyut-stvoriti-

konsultaciyniy-centr-dlya-vpo 

Консультаційний центр для ВПО планують створити у Каневі. 

Про це повідомляє пресслужба міської ради з посиланням на 

представників органу. 

– Активно продовжують працювати наші служби та відділи, які 

опікуються внутрішньо переміщеними особами. Зокрема від директора 

терцентру Антоніни Петренко та директора міського центру соціальних служб 

Валентини Яворської надійшла пропозиція щодо створення консультаційно-

інформаційного центру для координації роботи з ВПО, – повідомила Т. 

Жівотова. 

У свою чергу Валентина Яворська наголосила на посиленні соціальної 

напруги серед внутрішньо переміщених осіб та необхідності утворення 

структури для координації роботи з ними. 

– Як і раніше у переселенців виникає дуже багато питань. Серед них: 

пошук житла, працевлаштування, питання юридичної та психологічної 

підтримки та інші. Тому ми хочемо скористатися досвідом сусіднього міста 

Золотоноша, де нещодавно створили консультаційно-інформаційний центр 

для ВПО, та запустити у Каневі своєрідний хаб для переселенців, – 

підкреслила вона. 

 

*** 

 

08.03.2023 

Северодонецк online 

https://sd.ua/news/18072 

Переселенцям з Новопсоква на Луганщині пропонують оселитися на 

Прикарпатті 



Переселенцям з Новопсоква на Луганщині пропонують оселитися на 

Закарпатті 

Переселенцям з Новопсковської громади Луганської області 

пропонують тимчасове розміщення в соціальному житлі в селі Колочава на 

Закарпатті.  

Про це повідомила Новопсковська селищна військова адміністрація. 

"Якщо Ви потребуєте поліпшення своїх умов проживання та готові до 

переїзду на Закарпаття - є варіант безкоштовного розміщення в соціальному 

житлі в селі Колочава Хустського району Закарпатської області. Проживання 

в ньому безкоштовне, комунальні послуги сплачує місцева сільська рада", - 

йдеться в повідомленні. 

Зазначають, що в місці розміщення є 6 шкіл, 4 дошкільних заклада 

освіти, Нова пошта, Укрпошта, банкомати, мінімаркети. Звертаємо увагу, що 

в даному населеному пункті відсутні робочі місця. Тому це житло для тих 

матусь з дітьми, кого забезпечують чоловіки або які мають можливість 

працювати дистанційно. 

Переселенцям, які потребують поліпшення своїх умов проживання та 

готові до переїзду до села Колочава, пропонують заповнити реєстраційну 

форму до 20 березня 2023 року. 

Нагадаємо, переселенці в Дніпрі можуть отримати медичну 

консультацію.  

 

*** 
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Первый Криворожский 

https://1kr.ua/ua/news-78781.html 

СКІЛЬКИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ МЕШКАЄ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 

 Наразі у Дніпропетровській області проживає понад 390 тисячі 

вимушених переселенців із зони активних бойових дій. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола 

Лукашук у Телеграм-каналі. 

За його даними, згідно з інформацією на сайті проєкту «Прихисток», 

нині в області є понад 3 тисячі вільних місць для переселенців. 

Це один з найвищих показників у країні. 

«Також звертаю увагу, що громадяни, які готові прийняти у себе 

внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати компенсацію від держави. 

Розмістити інформацію щодо наявного вільного житла, знайти необхідні 

дані та відповіді на поширені запитання можна на сайті проєкту "Прихисток», 

– написав Микола Лукашук. 

Знайти житло можна за посиланням: https://prykhystok.gov.ua/ 

 

  

https://prykhystok.gov.ua/
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Вичерпно 

https://vycherpno.ck.ua/novi-kvartyry-dlya-pereselencziv-pidgotuyut-u-

prymishhenni-kolyshnogo-gotelyu-v-gorodyshhi/ 

Нові квартири для переселенців підготують у приміщенні 

колишнього готелю в Городищі 

Підтримка захисників України та допомога  у відновленні умов життя 

постраждалим від війни – наразі основні вектори діяльності свідомої громади 

Черкаської області. Саме тому, аби допомогти переселенцям, на Черкащині 

реалізовуватимуть проєкт перебудови колишнього готелю під невеличкі 

квартири для ВПО. 

Очільник обласної  організації партії «Слуга Народу» Олександр 

Завітневич та народний депутат України Андрій Стріхарський презентували 

проєкт реконструкції готелю, де, за планами депутатів, зможуть жити близько 

100 сімей із окупованих або зруйнованих територій. За словами обранців, ідея   

народилася у стінах Верховної Ради під час обговорення теми прихистку 

переселенців. – Такі проєкти вкрай необхідно реалізовувати. Навіть не 

завдяки, а всупереч. Ми маємо забезпечити можливість постраждалим від 

війни людям відбудувати своє життя, – зазначив Олександр Завітневич. 

Готель побудували в 70-х роках і ось уже близько 30 років він не 

використовувався за призначенням. 

– Ми побачили у цій будівлі перспективу. Якщо її грамотно 

реконструювати, тут з’явиться близько ста квартир для людей, які втратили 

своє житло на окупованих чи зруйнованих територіях, – заявив Андрій 

Стріхарський. Більше того, готові квартири планують передати переселенцям 

не в тимчасове користування, а у приватну власність. Нардеп подякував 

міському голові Городища та депутатському корпусу за співпрацю. Так, 

рішенням сесії Городищенської міської ради готель перевели із нежитлового 

у житловий фонд шляхом перереєстрування, а місцевому благодійному фонду 

«Злагода життя» надано дозвіл проводити ремонт приміщення. 

Під час презентації проєкту у Городищі Андрій Стріхарський зазначив, 

що перебудова готелю під квартири – це черговий пункт у великому проєкті 

допомоги переселенцям. 

– Ми маємо завершити підготовку квартир саме цього року. Люди мають 

відчувати підтримку й допомогу, – каже народний депутат. 

Після обстеження колишнього готелю профільна комісія визнала 

будівлю придатною до життя після реконструкції. Тобто фундамент та стіни 

не зазнали руйнування за той період, поки приміщення не використовувалося.  

Чотирьохповерхова будівля містила по 25 номерів на кожному поверсі. 

Тобто близько ста колишніх готельних номерів планують переробити під 

невеличкі квартири. На кожному поверсі буде повноцінна кухня й їдальня. 

Туалет і душ обладнають у кожній квартирі окремо. 



– Це буде обладнане меблями комфортне соціальне житло, яке 

відповідатиме усім нормам і вимогам. На першому поверсі створимо дитячу 

кімнату, де люди зможуть залишати малюків, коли працюватимуть, – запевнив 

Стріхарський. 

До роботи з дітками планують також залучати реабілітологів та 

психологів.Окрім цього, на першому поверсі також хочуть відкрити кафе. 

У планах, щоб перші родини змогли заїхати до своїх квартир уже до 

кінця цього року. 

 

*** 
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Новини Закарпаття 

https://transkarpatia.net/transcarpathia/social/165655-u-centri-

gumanitarnoji-dopomogi-sovine-gnizdo-cogo-tizhnja-vidavali-dopomogu-dlja-

vimushenih-pereselenciv.html 

У центрі гуманітарної допомоги “Совине гніздо” цього тижня 

видавали допомогу для вимушених переселенців 

Необхідне для вимушених переселенців, які зареєстровані в Ужгороді, 

як і щотижня, видавали днями в центрі гуманітарної допомоги “Совине 

гніздо”. 

Внутрішньо переміщені особи отримали: 

- 300 продуктових наборів; 

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

Видачу гуманітарної допомоги здійснювали у партнерстві з PDUM 

Partnerschaft Deutschland-Ukraine/Moldova e. V. , JustAnswer, RespekTiere та 

радником Прем’єр-міністра Словацької Республіки з питань України 

Едуардом Бурашем. Продуктові набори та підгузки для діток надала ГО «Фонд 

«Якість Життя». 

Волонтери вдячні благодійникам за підтримку. 

Крім того, вже без попередніх реєстрацій, тут можна було отримати 

одяг, посуд, постільну білизну тощо (видали понад 2500 одиниць за тиждень). 

На жінок, які прийшли 8 березня, чекав приємний сюрприз – 

сертифікати в магазин побутової хімії та косметики, а також солодощі. 

Нагадуємо, за відповідними реєстраціями для отримання допомоги 

стежте на сторінках центру «Совине гніздо» в телеграмі або фейсбуку. 

Додаткову інформацію можна отримати на офіційній сторінці 

https://sovyne.com.ua/ 
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Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/article/lvivska-vehanska-kukhnia/ 

https://sovyne.com.ua/


"Ми вже вегани завдяки вам": як "Львівська веганська кухня" 

допомагає переселенцям та ЗСУ 

Рік тому дві сестри, Марта та Оксана, розгублено слідкували за 

новинами. Повномасштабна війна перекреслила старе життя, але яким мало 

стати нове?  

«Ми ніяк не могли зрозуміти, як бути максимально корисними», — 

згадує Оксана. 

Відповідь підкинуло старе життя. Оксана мала досвід у ресторанній 

справі, Марта займалась активізмом за права тварин. Та найголовніше — 

сестри свого часу сформували дружнє веган-ком’юніті.  

Вегани будують своє життя таким чином, аби не порушити права тварин: 

не споживають продукти тваринного походження, не відвідують розважальні 

заклади, де експлуатують тварин, бойкотують побутову хімію, яка тестується 

на тваринах.  

Однодумці з ком’юніті, які долучилися до лав ЗСУ, і підказали дівчатам 

ідею. Веган-військовим буквально нема чим харчуватися.  

“Це була справжня пекельна кухня” 

Від ідеї до першого гуркоту каструлями пройшла всього доба. Заклик 

про допомогу у соцмережах отримав потужний відгук від спільноти. 2 березня 

2022 року - перший день роботи соціальної ініціативи “Львівська веганська 

кухня”.  

«Тільки в перший день ми отримали 5000 гривень донатів. Знайшовся 

одразу і перекладач, і водій, і дизайнер. Спочатку хотіли готувати вдома і 

возити їжу на вокзал, але вирішили підняти планку та орендувати ресторан», 

— згадує Оксана. Зала закладу, який вдалось орендувати, не передбачала 

великої кількості відвідувачів. Дівчата доставляли стільці, проте кількість 

відвідувачів зростала. Черги до Львівської веганської кухні тягнулися на 

вулиці аж до рогу. Якщо у перший день волонтери-початківці нагодували сто 

людей, то навесні 2022 року кухня видавала 500 порцій на день. 

«Це була справжня пекельна кухня, — сміється Оксана. — Ми були на 

межі нервового зриву, часом кричали. Ми мали всього дві посудини на 30 

літрів, але справлялися». Лише раз відвідувачі кухні залишилися без гарячого 

— коли волонтери готувалися до переїзду в нове, більше приміщення. Тоді 

Оксана вийшла на вулицю і голосно вигукнула: «Чи бажає хтось шоколадні 

кекси?».  

«Повна зала людей їли кекси, бо в нас нічого більше не було», — згадує 

Оксана. Восени 2022 року сестри прийшли до складного рішення — відмовити 

в обслуговуванні соціально незахищеним львів'янам. У кафе з'явилася 

гостьова книга та вимога довідки ВПО.  

«Кухарі були дуже перевтомлені, постійно доварювали страви, і ми 

вирішили спрямувати ресурси на більш кризові напрямки — на переселенців. 

Тепер ми обслуговуємо 250-300 людей на день, проте і сьогодні порції іноді 

закінчуються вже о 16-17:00, хоча працюємо до 18:00», — розповідає Марта.  

Серед топових страв — крем-борщ та печена картопля. Проте, остаточне 

меню сформувалося не одразу.  



«З часом менше стало відвідувачів з дітьми, зараз більше аудиторія зі 

старших людей. Офіціанти передавали відгуки: в цього гастрит, не кладіть 

багато лимону, не смажте, або ж стареньким важко жувати. Ми намагалися 

вносити коректури», — розповідають волонтерки. Львівська веганська кухня 

відчиняє свої двері о 12:00 і закриває о 18:00. Але у волонтерів робочий день 

набагато довший. Прибрати зал, розсортувати продукти, підготувати вантаж 

для посилок. Раніше за всіх двері відчиняють кухарі, зараз їх у Львівській 

веганській кухні троє. 

Островські кажуть, що зараз більшість їх колективу — волонтери з-

поміж колишніх відвідувачів. Спеціально під вакансію їхнього проєкту 

переселенець із Харкова знайшов змогу вивезти до Львова свою сім’ю.  

«Спочатку у нас була дуже велика текучка. Люди готові волонтерити 

пару годин на день. З кінця 2022 року ми перейшли на інший формат — 

платимо людям зарплату», — розповідають засновниці. “Було дуже страшно”: 

про гуманітарну місію до Херсона та Бахмута 

Окрім соціальної їдальні, “Львівська веганська кухня” надає 

гуманітарну допомогу віддалено у форматі посилок та вантажів. Продукти 

можуть замовити як військові, так і цивільні, які знаходяться у населених 

пунктах, наближених до лінії фронту. За 2022 рік Львівська веганська кухня 

відправила 1700 посилок, п’ята частина яких для військових-веганів. Кожен 

пакунок індивідуальний — під запит отримувача. 

«Одна посилка може бути призначена хоч на одну, хоч на 10 осіб. 

Враховуємо алергії або ж вік потребуючих. Це може бути мати з двома дітьми 

або троє пенсіонерів», — розповідають волонтерки.  

Перед Новим 2023 роком “Львівська веганська кухня” організувала 

чергову гуманітарну місію. Вантаж із веганськими продуктами дівчата 

особисто супроводжували у Херсон. За планом мала бути зустріч із містянами, 

проте поїздка співпала із трагічним обстрілом міста росіянами. 25 грудня 2022 

року росіяни завдали масований удар місту. Центр Херсона обстріляли з 

«Градів», загинули люди. Дівчата виїхали до Херсону 26-го і вже зніяковіли 

дорогою. 

«Було дуже страшно. Ми у Львові півтори ракети бачили, а там стріляли 

дуже. Нас заспокоювали: «То відльоти, то наші!» А ми все одно білі, як стіна», 

— згадує Марта.  

З-за трагедії передодні дівчата вирішили скасувати зустріч з містянами, 

аби не створювати скупчення людей.  

«Купили новорічні капелюхи, гірлянди, думали підняти людям настрій. 

Але вирішили передати вантаж місцевій волонтерці, аби не піддавати людей 

зайвому ризику. Ми хотіли, аби вони знали, що їх пам’ятають. Херсонці 

говорили, що дуже мало допомоги, хоча місцева влада запевняє, що все 

класно. Треба продовжувати допомагати, багато людей плакали», — згадують 

засновниці кухні.  

У лютому 2023 року “Львівська веганська кухня" відправила ще дві 

машини продуктів до Бахмуту. На цей раз вантаж доставляв військовий-



доброволець ЗСУ, який на час відпустки долучився до числа волонтерів 

“Львівської веганської кухні”. Вантаж приймав локальний Пункт незламності. 

«Окупанти наступали все більше, ми боялися, що Бахмут відріжуть і 

намагалися закинути якомога більше продуктів. Нам вдалося», — 

розповідають дівчата. На «нуль» львівські волонтери доставляють продукти 

довгого зберігання — ковбаси, молоко, сухі супи, батончики. Для останніх 

волонтерки купили вакуумну машину та перемішувач. За відгуками 

військових — ця кулінарна знахідка волонтерів найпоживніша та 

найсмачніша. Батончики команда робить із горішків, сухофруктів та 

рослинного протеїну.   

«Ну, какая вкусная печенка!» 

На початку повномасштабного вторгнення у Львові діяли безліч 

волонтерських ініціатив та соціальних кухонь. Тому перший час Львівську 

веганську кухню відвідувала спільнота переселенців, які не змогли знайти 

соціального харчування саме веганського напрямку. Проте за рік 

повномасштабної війни сталість втратили багато ініціатив. Так Львівську 

веганську кухню відкрили для себе українці, не знайомі з концептом 

веганства. 

«Багато хто казав, що харчується тільки в нас. Адже у нас можна взяти 

пакунок з собою. Рахуй, обід і вечеря. То ж люди кажуть: «Ми уже, вважай, 

вегани завдяки вам». А іноді люди навіть не розуміють, що куштують 

веганську страву. «Ну, какая вкусная печенка!» — вигукнула якось жінка на 

наш соєвий биток», — сміється Марта. 

Трапляється, що відвідувачі приносять із собою “варені яєчка”, які 

кришать у суп, розповідають дівчата. Проте на кухні діють суворі правила.  

«Не вибембуватися», — коротко резюмують волонтерки. — «Буває, що 

люди намагаються тишком-нишком випити. Або сідають спати. Або додають 

у їжу тваринні продукти».Найсуворіше на кухні відносяться до нетверезих 

людей і тих, хто створює конфлікти.  

«Буває, обурюються: “Вам платить держава, чого ви мене не 

обслуговуєте?! Покличте головного!”. Люди не розуміють, що людина, яка 

виносить їжу в зеленому фартуху, а потім розвантажує гуманітарку, може бути 

головою організації. Обов’язково має бути якийсь великий бос», — каже 

Оксана.  

Проте, засновниці кухні ексцеси сприймають стоїчно. Марта каже: «Все 

як у звичайному сервісі».  

Дівчата говорять, що позитиву набагато більше. Більшість відвідувачів 

постійні і діляться із волонтерами плином нового життя.«Якось жінка 

поділилася: «Мені так соромно, я тепер прибиральниця». А ми намагаємося 

надихнути, що вона молодець, що кожна праця важлива», — згадує Марта.   

За підрахунками Островських вартість одного обіду з урахуванням всіх 

витрат — 60 гривень або ж всього 1,5 долара. Проте отримувати донати стає 

дедалі важче. Волонтерки бояться, що у квітні доведеться скоротити напрямки 

гуманітарної допомоги.  



«У квітні, можливо, доведеться відмовитися від посилок. Зараз проблема 

з донатами із заходу. Там люблять підтримувати гуманітарні ініціативи, 

українці донатять більше на озброєння. І ось після Нового року донати пішли 

на спад, вщухає інтерес, а людям досі треба їсти», — говорять волонтерки.  

Адреса Lviv Vegan Kitchen: 

Львів, Чорновола, 63а 
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Северодонецк online 

https://sd.ua/news/18092 

ВПО з Луганщини пропонують заселитися в модульне містечко на 

Київщині 

ВПО з Луганщини пропонують заселитися в модульне містечко на 

Київщині 

Переселенці з Новопсковщини мають можливість тимчасово 

розміститися в модульному містечку в Бородянці на Київщині. 

Про це повідомляє Новопсковська селищна військова адміністрація. 

Перший заїзд-поселення родин ВПО з Новопсковщини вже 15 березня 

2023 року. 

Тим, хто потребує поліпшення своїх умов проживання та готовий до 

переїзду пропонують заповнити форму. 

Якщо переселенець не має можливості сам заповнити цю форму - він 

може зателефонувати за номером +38 099 328 01 55 на “гарячу лінію” 

Новопсковської СВА (з понеділка по п'ятницю з 8.00 години до 17.00 години). 

Нагадаємо, волонтери привезли партію речей для переселенців до 

львівського хабу “Луганщина моя”. 
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Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/stalo-vidomo-yaku-kilkist-ditey-

pereselenciv-prihistila-ukrayinska-stolicya 

Стало відомо, яку кількість дітей-переселенців прихистила 

українська столиця 

Київ прихистив понад понад сорок тисяч дітей-переселенців. 

Про це розповів заступник голови Київської міської держадміністрації 

Микола Поворозник, передає Укрінформ. 

«Місто дивиться у майбутнє, і ми вже сьогодні прогнозуємо, які саме 

галузі мають адаптуватися до нинішніх умов. Сьогодні наш пріоритет – це 

медицина і реабілітація... Окремий напрям – це психологічна допомога дітям, 

які пережили страхи війни. Адже вже зараз у столиці проживають понад 42 



тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато хто такої 

допомоги потребує», - сказав він. 

Також Поворозник підкреслив, що місто опікуватиметься й 

військовослужбовцями. Зокрема, йдеться про покращення надання послуги з 

протезування та подальшу реабілітацію. 

 

*** 
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Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/na-vnutrishnih-pereselencziv-vydilyly-

dodatkovi-koshty/ 

На внутрішніх переселенців виділили додаткові кошти 

 На покриття втрат доходів місцевих бюджетів та додаткових витрат на 

внутрішньо переміщених осіб додатково виділили 10,2 млрд грн. Перший етап 

розподілу відповідної дотації сьогодні, 10 березня, затвердив Кабмін. 

Кошти отримають 17 обласних бюджетів і 853 бюджети територіальних 

громад, передусім тих, куди переїхало найбільше внутрішньо переміщених 

осіб після 24 лютого 2023 року. 

Як наголосили в Міністерстві фінансів, під час війни втрату надходжень 

до місцевих бюджетів особливо відчули територіальні громади Донецької, 

Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. 
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Нова Доба 

https://novadoba.com.ua/400555-u-cherkasah-zapochatkovuyut-proyekt-

dlya-pidtrymky-biznesu-ta-vpo.html 

У Черкасах започатковують проєкт для підтримки бізнесу та ВПО 

У Черкаса відбудеться тренінг, що організовує АРР Таврійське 

об’єднання територіальних громад. Офлайн працюватимуть над реалізацією 

ідей створення або розвитку підприємства / вашого бізнесу, залучення коштів, 

конкурентності й можливості масштабування. Тренінг розрахований для 

наступних цільових груп: переселенці, фізичні особи, які хочуть стати 

підприємцями, підприємці, які вже ведуть підприємницьку діяльність та 

бажають отримати грант на розвиток бізнесу. 15 березня – “Стратегування” – 

вивчення конкурентних ніш у регіоні. 16-17 березня – “Бізнес-планування та 

залучення грантів під бізнес”. Після тренінгу всі охочі зможуть отримати 

консультації із розробки документів і планів створення й розвитку власного 

підприємства з тем програми, поради юриста, консультації бухгалтера та інші 

за запитом. ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ НА ТРЕНІНГ: 

https://forms.gle/hYmhBM8MubuTvDUp6 

 

 

https://forms.gle/hYmhBM8MubuTvDUp6
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Добрі Новини 

https://noviydoctor.com/ukraina/28877-yak-pereselencyam-otrymaty-

vyplatu-u-6660-grn-kudy-podavaty-zayavku-ta-yaki-dokumenty-potribni-dlya-

obliku/?utm_source=ukr.net 

Як переселенцям отримати виплату у 6660 грн: куди подавати 

заявку та які документи потрібні для обліку 

 Сьогодні чимало українців мусили попрощатися зі звичним рівнем 

життя та шукати допомоги на стороні. Нещодавно стало відомо про те, що 

внутрішньо переміщені особи отримали змогу зареєструватися на грошову 

допомогу. 

Про забезпечення вразливих категорій попіклувалася Норвезька рада у 

справах біженців. 

Які категорії населення можуть отримати допомогу у 6660 грн?Як 

переселенцям отримати виплату у 6660 грн 

У пріоритеті — вразливі категорії населення, яким непросто 

забезпечувати свої домогосподарства. Допомогу у 2220 гривень, протягом 

трьох місяців будуть видавати на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять 

осіб у цілому. 

Кошти будуть надсилати на банківський рахунок за допомогою переказу 

MoneyGram. 

Як зареєструвати на отримання допомоги?  

Як переселенцям отримати виплату у 6660 грн 

Якщо минулого року, аби отримати аналогічну грошову допомогу від 

подібних організацій потрібно було особисто присутнім на реєстрації, то зараз 

все можна вирішити у пару кліків на своєму смартфоні. Більше не потрібно 

везти свої документи та стояти у черзі, аби подати свої дані. 

Зв’язатися і подати заявку можна через WhatsApp або Viber. Якщо вам 

зручніше користуватися WhatsApp, то для того, щоб відправити інформацію 

про себе потрібно спершу додати до контактів ось цей номер: 0 800 609 844. 

Далі, створюєте чат у додатку та відправляєте слово “привіт”. Після цього вам 

прийдуть повідомлення з подальшими кроками. 

У випадку з Viber, вам необхідно відсканувати спеціальний код, 

розміщений за посиланням. Далі ви також отримаєте всі необхідні інструкції. 

Нагадаємо, що з реєстрацією потрібно поквапитися, адже вона триває 

лише до 20 березня. 
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Kurs.if.ua 

https://kurs.if.ua/society/u-frankivsku-prezentuvaly-yurydychnyj-

dovidnyk-dlya-pereselencziv/ 



У Франківську презентували юридичний довідник для переселенців 

Для внутрішньо переміщених осіб та фахівців, які працюють з ВПО, 

команда програми “Єднання заради дії” розробила посібник, що містить 

розширену інформацію про послуги та механізми надання допомоги.“Збірка 

включає розширену інформацію про послуги та механізми надання допомоги 

в контексті сьогодення, а саме в умовах карантину та воєнного стану. Це і 

питання призначення соціальних виплат, надання публічних послуг, надання 

спеціальних статусів, права дітей, виплати пенсіонерам, питання житла та 

інші”, — зазначає регіональний координатор Програми «Єднання заради дії» 

у Івано-Франківській області Віталій Світлик. 

Регіональна юристка Маргарита Лихачова розповідає, що укладанню 

цього збірника передувала значна інформаційна, консультаційна і 

моніторингова  робота. 

“У межах програми «Єднання заради дії» юристи проаналізували понад 

80 нормативно-правових актів і на їхній основі склали методичні 

рекомендації, що простою мовою трактують складні державні послуги для 

переселенців і процедури їхнього отримання”,— наголосила Маргарита 

Лихачова. 

Методичні матеріали містять 12 розділів: 

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

Механізм отримання державних допомог та пільг цивільним населенням 

під час воєнного стану. 

Питання забезпечення прав дітей, зокрема з числа внутрішньо 

переміщених осіб. 

Молодь (питання освіти, працевлаштування). 

Право ВПО на отримання публічних послуг не за місцем 

зареєстрованого/задекларованого місця проживання. 

Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. 

Процедура подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та 

знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, 

диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України. 

Соціальний захист осіб з інвалідністю. 

Питання державних виплат пенсіонерам та особам, які досягли 

пенсійного віку. 

Реєстрація актів цивільного стану. 

Встановлення фактів, що мають юридичне значення 

Посібник можна завантажити за посиланням>>>. 

Безкоштовні юридичні консультації можна отримати у межах програми 

«Єднання заради дії», що реалізовується організацією IREX в Україні разом з 

Благодійним Фондом «Стабілізейшен суппорт сервісез» та за підтримки 

Державного департаменту США. 

  



 

*** 
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Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/de-ta-yaki-umovi-prozhivannya-vpo-na-

kiyivschini-vidpovid-ova 

Де та які умови проживання ВПО на Київщині: відповідь ОВА 

На Київщині внутрішні переселенці перебувають у місцях компактного 

проживання. 

Про це повідомив директор Департаменту соціального захисту 

населення КОВА Ігор Мещан, передає Суспільне. 

Місця компактного проживання переважно облаштовані в установах 

соцзахисту населення, школах, дитячих садках, базах відпочинку та дитячих 

оздоровчих таборах різної форми власності. 

 "Це дає змогу одночасно розмістити понад 7500 людей, які змушені 

були покинути власні домівки", — йдеться в повідомленні. 

Також мешканці Київщини продовжують допомагати житлом іншим за 

програмою "Прихисток". За період воєнного стану вони розмістили в себе 

понад 103 тисячі вимушених переселенців. 

Загалом регіон від початку російського вторгнення прийняв понад 330 

тисяч ВПО. Найбільше людей приїхало з Донецької, Луганської, Харківської, 

Херсонської та Запорізької областей. 

 

*** 
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Славута.City 

https://slavuta.city/articles/270842/pereselenci-u-slavuti-mozhut-

zareyestruvatisya-na-otrimannya-groshovoi-dopomogi 

Переселенці у Славуті можуть зареєструватися на отримання 

грошової допомоги 

Внутрішньо переміщені особи, які мешкають у Славутській громаді, 

можуть зареєструватися на отримання грошової допомоги від благодійників. 

Реєстрація громадян проводиться у приміщенні КУ «Славутський 

територіальний центр соціального обслуговування» (вул. Ярослава 

Мудрого,47). Для того, щоб потрапити в список реєстрації, обов’язково 

потрібно заповнити форму за посиланням. 

Як повідомляє сайт «Поділля.NEWS», сума допомоги становить 2220 

гривень на кожного члена родини на місяць протягом 3-х місяців. Тобто 

загалом кожен член родини отримає 6660 грн в рамках допомоги, йдеться в 

роз’ясненні до заявки на грошову допомогу. 

Грошова допомога від БФ “Право на захист” в партнерстві з чеською 

гуманітарною організацією «Людина в біді» за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності націй та розвитку 



Великої Британії (FCDO, UK) – це грошова допомога людям, що втратили 

житло, засоби до існування чи постраждали внаслідок воєнних дій, а вразливі 

категорії родин ВПО на території Хмельницької та Харківської областей. 

Після опрацювання форми Вам зателефонують працівники фонду і 

повідомлять про час зустрічі. 

Детальніше про те, хто може отримати допомогу, які є критерії відбору 

та які документи підтверджують відповідність критеріям реєстрації – читайте 

за посиланням. 

 
 
 

Міжнародні та вітчизняні недержавні 
организації 
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depo.ua 

https://www.depo.ua/ukr/politics/bizhentsi-potrebuyut-elementarnikh-

rechey-vid-likiv-do-izhi-yak-gumanitarna-organizatsiya-z-frantsii-dopomagae-

pereselentsyam-202303101446690 

"Біженці потребують елементарних речей від ліків до їжі": як 

гуманітарна організація з Франції допомагає переселенцям 

Всесвітня гуманітарна організація Action Against Hunger спільно з 

Гончаренко центром допомагає вимушеним переселенцям на Буковині. До 

біженців, що мешкають у Селятинській громаді, волонтери передали 1,2 тонни 

харчових продуктів. Проєкт реалізується за фінансової підтримки Комітету з 

надзвичайних ситуацій (DEC) Пиро це інформує Depo.ua. 

Французька гуманітарна організація Action Against Hunger нещодавно 

відновила свою роботу в Україні. Вже 40 років ця організація допомагає дітям, 

які страждають від голоду, надає громадам доступ до якісної питної води та 

працює над тим, щоб покінчити з голодом в усьому світі. 

 Action Against Hunger має представництва у 50 країнах. На Буковині 

організація підписала меморандум про співпрацю з волонтерами Гончаренко 

центру.   "Ми боремось із голодом у всьому світі. Основні напрямки, за якими 

ми допомагаємо іншим: оздоровлення, харчування, забезпечення чистою 

питною водою, психологічна підтримка людей, які постраждали від криз і 

конфліктів. Зараз багато жителів України постраждали через бойові дії, 

втратили житло та були вимушені переїхати. Для нас важливо підтримувати 

цих людей", – зазначив представник Action Against Hunger. "Наразі на 

Буковині понад 55 тисяч біженців, понад третина з них діти. Людям складно 

адаптуватись на новому місці проживання. Та, крім того, що переселенці 

переживають великий стрес і психічну травму, вони стикаються із 

матеріальними труднощами. Адже через війну вони втратили усе, що було 



нажито. І зараз потребують елементарних речей від постільної білизни та ліків, 

до їжі та засобів гігієни. Ми щиро дякуємо нашим французьким партнерам 

Action Against Hunger, які підтримують українців у ці складні часи!" - 

наголосив керівник Гончаренко центру в Чернівцях Віталій Яремчук. 

Довідково: Гончаренко центри — це найбільша недержавна 

всеукраїнська мережа безкоштовних відкритих освітньо-культурних та 

волонтерських просторів. Мережа була заснована Олексієм Гончаренком у 

2021 році з метою надання сучасної, якісної та доступної освіти всім жителям 

України. Зараз у понад 20 центрах в різних куточках Україні викладають 

англійську дітям та дорослим, готують підлітків до іспитів, проводять курси з 

фінансової та медіаграмотності тощо. З лютого 2022 року мережа, крім 

освітнього напрямку, переформатувалась у волонтерські хаби та надає 

допомогу переселенцям і військовим. 

 


