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1. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ 

 
 

31.07.2019 
ProfiDOM.com.ua 
http://profidom.com.ua/novosti/zemla/32582-agentstvo-oon-provelo-vo-

lvove-vstrechu-po-zhilyu-dlya-bezhentsev 
Агентство ООН провело во Львове встречу по жилью для беженцев 
Во Львове прошла встреча в рамках проекта "Правовая помощь 

внутренне перемещенным лицам и расширение прав и возможностей 

граждан на юге Украины" при поддержке Агентства ООН по делам 

беженцев и общественной организации "Десятое апреля". 
Участие во встрече приняли представители Львовской 

облгосадминистрации и Львовского облсовета, горсовета, Украинского 

фонда социальных инвестиций, сообществ ВПЛ и общественных 

организаций, работающих в сфере решения  жилищных вопрос ВПЛ, и 

Львовского регионального управления Госмолодежьжилья. 
По информации ProfiDOM.com.ua, директор РУ Светлана Наумова 

рассказала о ходе реализации государственных и региональных жилищных 

программ. 
Еще на встрече обсуждались областные программы и проекты решения 

жилищных вопросов ВПЛ. 
 

*** 
31.07.2019 
ОстроВ 
https://www.ostro.org/donetsk/society/news/573292/ 
Славянск получил первый транш от Европейского инвестбанка на 

ремонт общежития для переселенцев (ВІДЕО) 
Европейский инвестиционный банк перевел первый транш на ремонт 

общежития для переселенцев в Славянске, – сообщает «UA: Донбасс». 
Сумма транша составила 25 миллионов гривен.  
По словам заместителя Славянского городского головы Андрея 

Рубана, всего на ремонт потратят более 70 миллионов гривен. Работы 

продлятся около года. 
«Проект есть, финансирование уже подтверждено. Проектом 

предусматривается полная термомодернизация, обустройство внутренних 

помещений, новая электрика и все коммуникации», – отметил Андрей Рубан. 
В общежитии будет 134 квартиры для 300 человек. Распределением 

жилья для переселенцев займется специальная комиссия по системе 

начисления баллов. Приоритет будет предоставляться ВПЛ, которые 

относятся к льготным категориям населения. 
В настоящее время в Славянске официально зарегистрировано около 

35 тысяч переселенцев. 
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*** 
31.07.2019 
Урядовий кур’єр 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/na-donechchini-pridbayut-zhitlo-dlya-

vidomih-sport/ 
НАЗУСТРІЧ НОВОСІЛЛЮ 
На Донеччині придбають житло для відомих спортсменів 
Влада Донеччини береться істотно поліпшити житлові умови місцевим 

провідним спортсменам, які цього заслуговують і потребують. Як 

повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації, днями 

відповідна комісія ухвалила рішення і підготувала документи для надання 

коштів з обласного і місцевого бюджетів, призначених для придбання 

перших трьох квартир для спортсменів. Новоселами незабаром стануть… 
переселенка з окупованої Горлівки кікбоксерка, майстер спорту України 

міжнародного класу, чемпіонка і призерка чемпіонатів Європи Наталя 

Мартюхіна. Три помешкання обійдуться у загальну суму 1 313 676 гривень, 

половину якої нададуть з обласного бюджету… 
 

*** 
31.07.2019 
Depo.ua 
https://khm.depo.ua/ukr/khm/armiytsi-veterani-pereselentsi-na-

ternopilshchini-otrimali-sertifikati-na-zhitlo-201907311004284 
Армійці, ветерани, переселенці на Тернопільщині отримали 

сертифікати на житло 
Цього разу квартири отримали дев'ять родин, які проживають в 

області. Загальна вартість – майже 10 млн грн. Про це інформують в прес-
службі облдержадміністрації

1, передає Depo.Тернопіль.  
У рамках державної програми сертифікати на придбання квартир 

урочисто отримали інваліди війни, учасник бойових дій антитерористичної 

операції з числа внутрішньо переміщених та члени сімей загиблих 

учасників АТО. 
Цього разу сертифікати на перерахування коштів на спеціальних 

рахунок Ощадбанку для придбання житла отримали 9 родин, які мешкають 

на Тернопільщині. Загальна сума сертифікатів – близько 10 мільйонів 

гривень… 
 

*** 
31.07.2019 
Бізнес-Схід 
https://bizshid.com/news/1372-bezrobitnim-donechchini-proponuyut-

otrimati-bezkoshtovnu-osvitu 

                                                 
1 Див.:   http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/183426.htm 
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Безробітним Донеччини пропонують отримати безкоштовну 

освіту 
Донецька служба зайнятості пропонує жителям регіону ваучер на 

здобуття безктоштовної освіти. З початку року ними скористалися 72 

людини. 
72 жителі Донецької області з початку року отримали безкоштовну 

освіту за робочими спецальностями, кількість охочих перевчитися зросла 

втричі, повідомляє “Бізнес-Схід”  
Ваучер на навчання можуть отримати безкоштовно певні категорії 

громадян. Зокрема, це люди віком 45+ зі стажем не менше 15 років, ВПО, 
звільнені з військової служби тощо. 

Освіту можна отримати за спеціальностями: кондитер, кухар, 

тракторист-машиніст, водій, електрогазозварник, медсестринство, психологія 

та іншими. З початку року 52 людини вчилися на медсестру, 9 на швачку, 4 

на кондитера. 
Ваучер на навчання дозволяє перевчитися або підвищити кваліфікацію 

за професіями пріоритетних видів економічної діяльності регіону. 
“Отримавши нову спеціальність, безробітний стає більш 

конкурентоспроможним на ринку праці. Це дозволяє швидко 

працевлаштуватись. Людина також отримує професію, яка затребувана серед 

роботодавців області. Це електрогазозварник, кухар, швачка, тракторист, 

медична сестра тощо. Здебільшого люди вирішують змінити професію, бо на 

їхню спеціальність попит на ринку праці відсутній”, – повідомили фахівці 

відділу організації профнавчання Донецького обласного центру 

зайнятості. 
Повний перелік професій та умови отримання ваучера можна дізнатися 

у найближчому центрі зайнятості. 
 

*** 
31.07.2019  
Донецький обласний центр зайнятості 
https://don.dcz.gov.ua/novyna/u-bahmuti-pereselenka-vidkryye-socialnu-

perukarnyu 
У Бахмуті переселенка відкриє соціальну перукарню 
31 липня у Бахмутському міському центрі зайнятості відбулось 

засідання комісії з питань надання одноразової виплати допомоги по 

безробіттю для організації підприємницької діяльності. Комісія 

розглянула бізнесплан переселенки з Донецька Оксани, яка планує 

започаткувати соціальну перукарню. 
До 2014 року Оксана два роки була приватною підприємницею. Жінка 

мала власну кав’ярню у Донецьку. Ідея започаткувати соціальну перукарню у 

Бахмуті є перспективною. Комісія одностайно підтримала проект. 
Майбутня бізнеследі отримала практичні поради. Її запросили до участі 

в проекті ПРООН з розвитку навичок підприємництва на Сході України та 
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грантовій програмі Данської Ради у справах біженців зі створення робочих 

місць для переселенців і постраждалих від конфлікту в Україні. 
 

*** 
01.08.2019 
Дніпропетровський обласний центр зайнятості 
https://dnp.dcz.gov.ua/anonspodiya/kalendarnyy-grafik-zahodiv-shcho-

planuyetsya-provesty-oblasnoyu-sluzhboyu-zaynyatosti-77 
Календарний графік заходів, що планується провести обласною 

службою зайнятості з 1 по 9 серпня 2019 року 
… 

Дата 

проведення 
Назва заходу 

Відповідальний ЦЗ/ 

Місце і час проведення 
Учасники заходу 

… 

07.08.2019 

Семінар з роботодавцями 

«Працевлаштування осіб, 

яким державою передбачені 

додаткові соціальні гарантії, 

зокрема осіб квотної категорії, 

осіб з інвалідністю та 

вимушено переміщених осіб» 

Першотравенська міська 

філія Дніпропетровського 

ОЦЗ 

15.00 

Роботодавці 

… 
 

*** 
01.08.2019 
Офіційний сайт Кам`янської міської ради 
http://kam.gov.ua/ua/news/pg/10819949302142_p13/ 
Внутрішньо переміщені особи у Кам’янському забезпечені 

необхідною медичною допомогою 
За даними управління охорони здоров’я міської ради у лікувально-

профілактичних закладах міста зареєстровано 1426 внутрішньо-
переміщених осіб.  897 із них підписали декларації про вибір лікаря, який 

надає первинну медичну допомогу. 
Усі вимушені переселенці у Кам’янському пройшли огляд у сімейного 

лікаря, за необхідності – також лабораторне обстеження, ФЛГ, ЕКГ та інше. 
На диспансерний облік взято 135 осіб. 20 із них – діти, у тому числі 9 – 

діти-інваліди, дорослих інвалідів із загальної кількості пацієнтів – 40. Також 

на обліку перебуває 4 вагітних жінки. 
Протягом першого півріччя амбулаторно було проліковано 299 осіб, із 

них – 119 дітей. Переважно зверталися із захворюваннями на ГРВІ, серцево-
судинними захворюваннями, захворюваннями системи опори та руху. 61 
особа на амбулаторному лікуванні отримала пільгові рецепти. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
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рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 

та за певними категоріями захворювань» інвалідам безвідмовно 

виписуються пільгові рецепти на отримання медикаментів. 
 

*** 
01.08.2019 
УФСІ 
https://usif.ua/news/172 
Старший менеджер проектів Банку KfW відвідала Мелітополь 
29 липня 2019 року у м. Мелітополь Запорізької області з 

моніторинговим візитом на об’єкти завітали старший менеджер проектів 

Німецького банку розвитку KfW п. Лариса Шонфельд та координатор 

проекту банку KfW п. Віталій Шмеріга. Разом із заступником 

виконавчого директора – директором Департаменту мікропроектів 

УФСІ Ксенією Піднебесною представники KfW оглянули об'єкти, що були 

реконструйовані у рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури. УФСІ V» для поселення вимушених переселенців, на 

предмет їх життєздатності та якості надання послуг. 
Вони також відвідали житлові об'єкти, що будуть реконструйовані у 

рамках нового проекту – УФСІ VI. За проектом УФСІ V у соціальних 

гуртожитках міста вже було створено умови для проживання близько 80 

внутрішньо переміщених осіб. Очікується, що у результаті реконструкції 

будівель по вул. Брів-Ла-Гайард, 6 та вул. Бєляєва, 16 у рамках проекту 

УФСІ VI буде облаштовано 28 квартир ще для 80 переселенців. 
Реалізація проектів здійснюється Українським фондом соціальних 

інвестицій  з використанням коштів Уряду Федеративної Республіки 

Німеччина, що надаються через Німецький банк розвитку KfW. 
 

*** 
01.08.2019 
УФСІ 
https://usif.ua/news/173 
Відкрито соціальний гуртожиток для проживання вимушених 

переселенців у Вільногірську 
31 липня 2019 року відбулося урочисте відкриття соціального 

гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб в м. Вільногірськ 

Дніпропетровської області, який розташовано за адресою вул. Устенка, 29а. 

Перші мешканці одержали ключі від нових кімнат. Гуртожиток 

реконструйовано в рамках проекту "Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури. УФСІ.V", який впроваджувався Українським фондом 

соціальних інвестицій за кошти Німецького Уряду через банк розвитку 

KfW. 
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Шістнадцять затишних кімнат з окремими санвузлами та дві загальні 

просторі кухні – такий тепер має вигляд колись закинуте приміщення 

дитячого садка. 
У гуртожитку зможуть комфортно проживати 35 осіб. Місцева влада 

забезпечуватиме необхідними меблями та обладнанням.  
Вільногірський міський голова Володимир Василенко висловив надію 

на подальшу плідну співпрацю із Українським фондом соціальних 

інвестицій, а перші мешканці від щирої душі подякували за нові 

помешкання. 
Директор Східного регіонального представництва УФСІ Сергій 

Кадигроб, під час урочистостей зазначив, що головна інвестиція Фонду- це 

люди, які мають відчувати турботу, тепло та захист. 
 

*** 
05.08.2019  
Донецький обласний центр зайнятості 
https://don.dcz.gov.ua/novyna/proon-navchatyme-pidpryyemciv-na-shodi-

ukrayiny 
ПРООН навчатиме підприємців на Сході України 
Програма ООН з відновлення та розбудови миру за фінансової 

підтримки Європейського Союзу, урядів Польщі та Японії проведе 40 
бізнестренінгів з розвитку навичок підприємництва. 

Мета програми – зміцнення потенціалу і підвищення підприємницької 

активності внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької 

та Луганської областей. 
Хто може стати учасником тренінгу: особи та внутрішньо переміщені 

особи, які офіційно проживають у Донецькій та Луганській областях. 
Участь у тренінгах – безкоштовна. Програма ООН з відновлення та 

розбудови миру повністю відшкодовує на період навчання витрати на проїзд, 

забезпечує житлом (за потребою), харчуванням, роздатковими навчальними 

матеріалами. 
Кількість учасників кожного тренінгу – 20 осіб. Уся навчальна 

програма охопить не менше 800 учасників. 
Населені пункти, в яких будуть проведені тренінги: 
Донецька область: Бахмут, Велика Новосілка, Волноваха, Вугледар, 

Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Красногорівка, Костянтинівка, 

Курахове, Лиман, Мангуш, Маріуполь, Мирноград, Нікольське, 

Новгородське, Покровськ, Селидове, Сіверськ, Слов'янськ, Торецьк. 
Луганська область: Біловодськ, Білокуракине, Золоте, Кремінна, 

Лисичанськ, Марківка, Мілове, Новоайдар, Новопсков, Попасна, Рубіжне, 

Сватове, Сєвєродонецьк, Станиця Луганська, Старобільськ, Троїцьке. 
Терміни проведення тренінгів: серпень-жовтень 2019 року. 
Щоб потрапити на проєкт, необхідно зареєструватися за посиланням: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fvv7l6MIk-
_qmjd4Qf7E0osP8CHC2BSOOlWQKfzTdlO6aA/viewform?fbclid=IwAR0PkfMtAPRBM3Bs8
StJlRP5JOg2kqJJlpAGHngyLPMKvgR_E4E9xNxylRM 

Контакти відповідальних осіб: 
Асистент навчальної програми Надія Стець – (099) 553 65 70, (096) 550 94 76, 

vpo.study@gmail.com  
Координатор Програми ООН із відновлення та розбудови миру на півночі 

Донецької області Олексій Махніборода – (050) 450 87 32, oleksii.makhniboroda@undp.org 
Координатор Програми ООН із відновлення та розбудови миру на півдні Донецької 

області Євген Бурлака – (050) 353 09 75, yevhen.burlaka@undp.org 
Координатор Програми ООН із відновлення та розбудови миру у Луганській 

області Володимир Іщенко – (066) 766 95 85, volodymyr.ishchenko@undp.org 
Учасників, які будуть відібрані для участі в тренінгу, поінформують 

про місце і час початку тренінгів, а також про інші організаційно-технічні 

питання щонайменше за 3 дні до їхнього початку. 
/sites/don/files/navchalna_programa_proon_2019_anons.pdf2 
/sites/don/files/navchalna_programa_proon_2019_ogoloshennya.pdf3 
/sites/don/files/navchalna_programa_proon_2019_partneram.pdf4 
/sites/don/files/navchalna_programa_proon_2019_rezyume.pdf5 

 
*** 

05.08.2019  
Донецький обласний центр зайнятості 
https://don.dcz.gov.ua/anonspodiya/cogo-tyzhnya-miskraycentry-

zaynyatosti-doneckoyi-oblasti-budut-provodyty-nastupni-69 
Цього тижня міськ(рай)центри зайнятості Донецької області 

будуть проводити наступні інформаційно-роз`яснювальні заходи: 
Графік 

інформаційно-роз’яснювальних, профорієнтаційних та 

консультаційних заходів,  які планують провести  
міськ(рай)центри зайнятості  

5 – 16 серпня 2019 року 
 

Дата 

проведення 
Назва заходу, тема Центр зайнятості 

… 

08.2019 

… Міськ(рай)центри зайнятості 

області 

  … 

… 

                                                 
2 Див.:  https://don.dcz.gov.ua/sites/don/files/navchalna_programa_proon_2019_anons.pdf  
3 Див.:  https://don.dcz.gov.ua/sites/don/files/navchalna_programa_proon_2019_ogoloshennya.pdf  
4 Див.:   https://don.dcz.gov.ua/sites/don/files/navchalna_programa_proon_2019_partneram.pdf 
5 Див.:   https://don.dcz.gov.ua/sites/don/files/navchalna_programa_proon_2019_rezyume.pdf 
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Загальнообласний інформаційно-
консультаційний захід щодо сприяння 

зайнятості внутрішньо переміщених осіб 

… 

07.08.2019 

  

Виїзна акція центру зайнятості для 

внутрішньо переміщених осіб 

Мирноградський МЦЗ 

м. Мирноград, м-н 

Молодіжний, буд. 37б, 7-60-11 

… 

07.08.2019 

09-00 

Презентація послуг з професійного навчання 

для внутрішньо переміщених осіб 

Краматорський МЦЗ 

м. Краматорськ, вул. 

Рум’янцева, б.4, 6-23-54 

… 

07.08.2019 
День центру зайнятості для внутрішньо 

переміщених осіб 

Вугледарський МЦЗ 

м. Вугледар, вул. Шахтерська, 

16-а, 6-57-69 

… 
 

*** 
05.08.2019 
Свои.City 
https://svoi.city/read/card/39110/kak-pereselencu-osvoit-novuyu-

specialnost 
Я – переселенец и ищу работу. Три возможности освоить новое 

дело 
В марте 2019 года имели работу 48% внутренне перемещенных лиц, 

показало исследование Международной организации по миграции. Это на 

5% больше, чем в сентябре прошлого года. Для 52%, которые в поиске 

работы, предлагаем три возможности освоить новые профессиональные 

навыки. 
1. Идем в центр занятости 
От Государственной службы занятости переселенец может один раз 

получить ваучер на обучение или повышение квалификации в определенных 

образовательных центрах или вузах. 
Условия: 

 переселенец не зарегистрирован в центре занятости как 

безработный; 
 нет подходящей работы; 
 человек не достиг пенсионного возраста; 
 не получал ваучер ранее; 
 есть профессионально-техническое или высшее образование. 

Обращаться с заявлением и документами нужно в центр занятости 
города, где человек проживает и зарегистрирован как переселенец. Из 
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документов нужны паспорт, трудовая книжка, документ об образовании, 

номер учетной карточки плательщика налогов и справка ВПЛ. 
Договор об обучении заключается между учебным заведением и 

переселенцем в течение 90 дней после выдачи ваучера. 
Детали программы есть на сайте Государственной службы 

занятости
6. 

2. Получаем 200 долларов на обучение 
Грант до 200 долларов можно получить от Датского совета по делам 

беженцев. Деньги дадут как благотворительную помощь на прохождение 

курсов, тренингов и получение профессионального образования. 
Участвовать в программе

7 могут переселенцы, зарегистрированные на 

территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской 

областей, а также жители Донецкой и Луганской областей, пострадавшие от 

конфликта в Украине. 
В программе смогут поучаствовать 500 человек. Вот что нужно, чтобы 

вас отобрали: 
 доказать мотивацию, зачем вам новые знания или почему вы 

хотите улучшить свои навыки; 
 объяснить, как вы сможете заработать благодаря полученным 

навыкам; 
 желательно иметь опыт работы, связанный с получением новых 

или улучшением существующих профессиональных навыков; 
 нужно оплатить не менее 20% от стоимости обучения; 
 «поставщики образовательных услуг», то есть курсы или 

тренинги, должны вызывать доверие. 
Предпочтение окажут заявителям, семьи которых социально или 

финансово уязвимы. 
Для участия в программе необходимо заполнить заявку по ссылке

8. 
3. А, может, открыть свое дело? 
С середины августа в Донецкой и Луганской областях стартуют 40 

бизнес-тренингов по развитию навыков предпринимательства
9 от 

Программы ООН по восстановлению и развитию мира. 
Об этой возможности для местных жителей и переселенцев на 

Донетчине и Луганщине мы подробно рассказывали
10. Сбор заявок 

продолжается.   
                                                 
6 Див.:   https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/informaciya-dlya-vnutrishno-peremishchenyh-osib 
7 Див.:   http://lap.drc.ngo/title/vet 
8 Див.:   http://lap.drc.ngo/form/vet 
9 Див.:  

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%
B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-
%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA-
%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1
%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96-
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-1141614849356931/ 
10 Див.:   https://svoi.city/read/card/37827/treningy-i-granty-dlya-biznesmenov-donbassa 
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После обучения можно поучаствовать в конкурсе грантов от 

Программы развития ООН на создание или развитие бизнеса. Вся учебная 

программа охватит не менее 800 человек. 
Чтобы попасть на проект, необходимо зарегистрироваться по 

ссылке
11. 

 
*** 

07.08.2019 
Донецький обласний центр зайнятості 
https://don.dcz.gov.ua/novyna/den-centru-zaynyatosti-dlya-pereselenciv-i-

uchasnykiv-ato 
День центру зайнятості для переселенців і учасників АТО 
7 серпня фахівці Олександрівського районного центру зайнятості 

провели День центру зайнятості для внутрішньо переміщених осіб та 

учасників АТО. 
Учасникам розповіли про послуги служби зайнятості, зокрема для  

переселенців. Надали інформацію про вакансії і перспективи 

працевлаштування з наданням житла в інших областях. Відвідувачі дізнались 

про можливість професійної підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації, отримання ваучера на навчання, відкриття власної справи за 

сприяння служби зайнятості. 
 

*** 
07.08.2019 
Донецький обласний центр зайнятості 
https://don.dcz.gov.ua/novyna/zhytelyam-bahmutu-proponuvaly-vakansiyi-

v-sferi-gazopostachannya 
Жителям Бахмуту пропонували вакансії в сфері газопостачання 
7 серпня фахівці сектору рекрутингу Бахмутського міського центру 

зайнятості  провели мініярмарок вакансій для ПАТ «Артемівське 

управління по газопостачанню та газифікації». 19 безробітних, серед яких 2 
внутрішньо переміщені особи і 5 людей з інвалідністю, проходили 

співбесіди на вакансії оператора комп'ютерного набору, контролера газового 

господарства, слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування, 

інженера. 
ПАТ «Артемівське управління по газопостачанню та газифікації» 

здійснює постачання і транспортування природного газу населенню, об'єктам 

промислового та комунально-побутового призначення, технічне 

обслуговування та ремонт газопроводів. 
Завідувачка сектору рекрутингу Бахмутського міського центру 

зайнятості  Марія Мустафаєва ознайомила шукачів роботи з ситуацією на 

місцевому ринку праці, послугами служби зайнятості. 

                                                 
11 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fvv7l6MIk-
_qmjd4Qf7E0osP8CHC2BSOOlWQKfzTdlO6aA/viewform 
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Провідна інженерка з підготовки кадрів ПАТ «Артемівське 

управління по газопостачанню та газифікації» Світлана Ткаченко 
розповіла  про діяльність підприємства, характер і графік роботи. 

Шестеро безробітних домовились з роботодавцем про подальше 

працевлаштування. 
 

*** 
07.08.2019 
Офіційний веб-сайт Криворізької міської ради та її виконавчого 

комітету 
https://kr.gov.ua/ua/news/pg/70819600413018_n/ 
До уваги «нових криворіжців» – внутрішньо переміщених осіб! 
З 11 липня 2019 Постановою Кабінету Міністрів України                        

від 26.06.2019 №582 затверджено  Порядок формування фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядок 

надання такого житла. Тож звернення міської ради, громадських 

організацій «нових криворіжців» не були марними, і, нарешті, проблемні 

питання у забезпеченні житлом із фондів тимчасового проживання 

врегульовано.  
Прийняті Порядки стосуються конкретно внутрішньо переміщених 

осіб та містять деякі нововведення: 
Тепер єдиною вимогою взяття на облік громадян, які потребують 

надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання, є відсутність у внутрішньо переміщеної особи житла на 

контрольованій території, придатного для проживання. Якщо житло на 

непідконтрольній території, або ж на підконтрольній, але зруйноване війною, 

то особа має право на тимчасове житло (раніше, якщо сукупний дохід був 

достатнім для придбання або оренди житла, то особа не мала права на 

отримання житла з фонду тимчасового проживання). 
Скасування середньомісячного сукупного  доходу  сім'ї  за  попередні 

шість місяців як критерію взяття на облік громадян, які потребують надання 

житла. 
Тимчасове житло надається безоплатно для внутрішньо переміщених 

осіб за місцем фактичного проживання/перебування в межах території 

обслуговування виконавчих органів міських рад, в яких зазначені особи та 

члени їх сімей перебувають протягом року на обліку в Єдиній 

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. Така вимога 

автоматично перешкоджає отриманню тимчасового житла тими, хто 

змушений часто переїжджати. 
Запроваджено систему балів за рівнем вразливості особи – чим більше 

балів набирає заявник, тим більше шансів на отримання тимчасового житла. 
Нововведення порівняно зі «старими» умовами в діючому 

законодавстві сприяють прозорості розподілу житла та належним чином 

визначають того, хто найбільше його потребує. 
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Ми працюємо для мешканців міста і завжди готові до співпраці. 
Ваші зауваження та пропозиції просимо надавати  за електронною 

адресою: upszn@kr.gov.ua 
Телефон «гарячої лінії» 097 027 2624 

Департамент соціальної політики виконкому    
Криворізької міськради 

 
*** 

07.08.2019 
Міська рада міста Кропивницького  
http://www.kr-rada.gov.ua/zagalna-informatsiya/kirovogradskiy-

miskrayonniy-tsentr-zaynyatosti/ 
Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує: 
заходи соціального захисту населення у січні-липні 2019 року 

Протягом січня-липня 2019 року на обліку в Кіровоградському 

міськрайонному центрі зайнятості перебувало 2758 безробітних громадян, 

з яких 57% складали жінки, 34,9% – молодь віком до 35 років, 48% осіб, які 

мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 0,6% із числа 

внутрішньо переміщених осіб та 7,6% із числа демобілізованих 

військовослужбовців, які брали участь в АТО, 13,1% зареєстрованих 

безробітних – жителі Кіровоградського району. 
Статус безробітного станом на 01.08.2019 року мали 1304 осіб, в тому 

числі 8 осіб із числа внутрішньо переміщених… 
З початку 2019 року працевлаштовані 595 осіб із числа безробітних, в 

тому числі працевлаштовані 3 особи із числа внутрішньо переміщених… 
Відділ інформаційних систем  

Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості 
 

*** 
07.08.2019 
6262.com.ua – Сайт міста Слов'янська 
https://www.6262.com.ua/news/2475784/u-slovansku-zbirautsa-kupuvati-

zitlo-dla-pereselenciv-na-vtorinnomu-rinku 
У Слов'янську збираються купувати житло для переселенців на 

вторинному ринку 
7 серпня на засіданні виконкому прийняли проект рішення про 

затвердження порядку придбання на вторинному ринку житла для 

тимчасового користування внутрішньо переміщених осіб. 
Проект рішення також затверджує склад конкурсної комісії, яка 

займатиметься розглядом пропозицій щодо квартир для переселенців а також 

визначатиме переможців з урахуванням вартості житла та його 

впорядкованості. 
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У самому порядку придбання житла на вторинному ринку, який 

додається до проекту рішення
12

, йдеться про 10 двокімнатних квартир. 

Середня загальна вартість усіх – 3 млн. 424 тис. грн. Один квадратний метр 

житла має коштувати не більше 7 925 грн. 
Під час засідання озвучили спірне питання щодо квартири за адресою      

пл. Соборна, 3, напроти виконкому. У будівлі радять всім власникам та 

співвласникам провести інвентарізацію. Це необхідно, щоб визначити, окрім 

площі, кількість часток пенсійного фонду, АТБ та інших офісів, які там 

розташовані. 
Склад конкурсної комісії наступний: 
- Андрій Рубан – заступник міського голови, голова комісії; 
- Андрій Секлецов – заступник міського голови, заступник голови комісії; 
- Ольга Лічинська – головний спеціаліст відділу по оренді, придбанню, відчуженню 

майна комунальної власності управління комунальної власності; 
- Петро Власовець – депутат міської ради; 
- Ольга Заруба – заступник начальника УЖКГ; 
- Андрій Калінін – начальник відділу по оренді, придбанню, відчуженню майна 

комунальної власності управління комунальної власності; 
- Ігор Ковальов – начальник фінансового управління; 
- Дмитро Кочуков – депутат міськради; 
- Сергій Руденко – начальник управління містобудування та архітектури; 
- Ольга Лисицька – перший заступник в УСЗН; 
- Євген Недосека – представник ГО «Другий фронт» (за згодою); 
- Ольга Преображенська – депутат міськради; 
- Владіслав Пучков – представник ГО «Єдина Україна. Схід і Захід-разом» (за 

згодою); 
- Людмила Скиба  начальник управління комунальної власності; 
- Віктор Смиренський – начальник управління економічного та інвестиційного 

розвитку; 
- Ганна Стешенко – начальник відділу по обліку та розподілу житлової площі; 
- Наталія Усіченко – начальник юридичного управління Слов’янської міської ради. 

 
*** 

08.08.2019 
ТВ плюс 
http://tvplus.dn.ua/news/10/full/7116/ 
Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске 
Светлана Вьюниченко 
Славянский горсовет и Донецкая ОГА выделили средства на покупку 

квартиры для заслуженного мастера спорта по плаванию среди 

спортсменов с нарушениями зрения, 6-кратного паралимпийского 

чемпиона, Героя Украины Виктора Смирнова. Соответствующее заседание 

областной комиссии состоялось 1 августа. 
Квартира будет располагаться в Славянске, где проживает Виктор 

Смирнов. Как и многие, с 2014 года он является переселенцем. Приобретут 

                                                 
12 Див.:   http://docs.slavrada.gov.ua/prdt/14848/ 
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жилье на условиях софинансирования. Общая сумма составила 580 295 

гривен. 291 тыс. из них заплатит город, остальное – область… 
Кандидатуры будущих владельцев жилья утверждались на заседании 

областной комиссии еще весной. За Виктора Смирнова проголосовали 

единогласно.  
Напомним, что в послужном списке Виктора Смирнова – 5 золотых, 1 

серебряная и 1 бронзовая медали на Паралимпийских играх-2004 в Афинах. 

В 2008 году из Пекина он привез 3 бронзовых награды. Паралимпиада-2012 в 

Лондоне принесла спортсмену по одной медали всех мастей: золото, серебро 

и бронзу. В 2016-м в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро.  
Герою Украины, чемпиону-паралимпийцу 33 года. Он является 

депутатом Славянского городского совета, инициатором возрождения 

турнира по плаванию среди детей с особыми потребностями. 
 

*** 
09.08.2019 
Луганський обласний центр зайнятості 
https://lug.dcz.gov.ua/anonspodiya/kalendarnyy-grafik-zahodiv-shcho-

planuyetsya-provesty-oblasnoyu-sluzhboyu-zaynyatosti-64 
Календарний графік заходів, що планується провести обласною 

службою зайнятості з 12 по 16 серпня 2019 року 
За більш детальною інформацією звертайтесь до центру зайнятості за 

місцем вашого проживання 
Дата 

проведення 
Назва заходу Запрошуються Мета заходу 

… 
Сєвєродонецький МЦЗ 

м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 116 
тел.: (252) 5-18-68, факс: 5-43-04 

… 
13.08.2019 

14.08.2019 

15.08.2019 

16.08.2019 

17.08.2019 

09-00 

«Бізнес-тренінг з 

розвитку навичок 

підприємництва» 

Запрошуються 

особи, які 

проживають у 

Донецькій або 

Луганській 

областях, 

мешканці 

місцевих громад, 

о також 

внутрішньо 

переміщені особи 
(діючі підприємці 

та особи які 

бажають відкрити 

власну справу). 

Навчальна програма з 

розвиток навичок 

підприємництва. 

Мета навчальної програми 
–зміцнення потенціалу і 

підвищення підприємницької 

активності ВПО та місцевого 

населення Донецької та 

Луганської області.. 

… 
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Попаснянський РЦЗ 
м. Попасна, вул. Базарна, буд. 2 

тел.: (274) 2-14-55, факс 2-12-49, 2-12-00 
… 

14.08.2019 Тренінг «Самореалізація 

сучасної жінки» 
Безробітні жінки, 

у тому числі для 

внутрішньо 

переміщених осіб 

Актуалізація професійного 

потенціалу людини, розвиток 

мотивації  на успіх. 

… 
 

*** 
х09.08.2019 
Ренійська районна державна адміністрація 
http://reni-rda.odessa.gov.ua/reni-novini/do-uvagi-vnutrshno-

peremwenih-osb/ 
До уваги внутрішньо переміщених осіб 
Управління соціального захисту населення Ренійської районної 

державної адміністрації  доводить  до відома   внутрішньо переміщених  

осіб, які потребують тимчасового житла, що на території Борозенської 

сільської  ради Великоолександрівського району Херсонської області існує 

перелік комунальних  закладів та сільських садиб, які можуть прийнять 

внутрішньо переміщених осіб : 
1. Житловий будинок за адресою: с. Чарівне, вул. Берези, буд. 70 

(житлова площа – 56,2 кв. м.) – одна родина (опалення пічне, водопровід на 

території  подвір’я, будинок потребує косметичного ремонту); 
2. Заклад освіти за адресою: с. Кучерське, вул. Жовтнева, буд. 26 – 6 

кімнат (приміщення потребує капітального ремонту, комунікації відсутні); 
3. Заклад освіти за адресою: с.  Садок, вул. Виноградна, буд 18 – 6 

кімнат (приміщення потребує капітального ремонту, комунікації відсутні); 
4. Заклад освіти за адресою: с. П’ятихатки, пров. Шкільний, буд. 1 – 5 

кімнат (приміщення потребує капітального ремонту, комунікації відсутні); 
5. Відсутні комунальні недобудовані власності (гуртожитки, соціальне  

житло); 
6. Наявні вакансії в сільській раді: 
             –   лікар – терапевт; 
             –  сімейний лікар; 
             –  дитячий лікар. 

 
*** 

09.08.2019 
Українські міста в інтернеті 
http://cityukraine.info/index.php?citynews=123828 
Новоград-Волинський 
Особистий прийом громадян міським головою 
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З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на 

звернення та відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення 

громадян», керівництвом міської ради проводиться особистий прийом 

громадян. 
У п’ятницю, 9 серпня 2019 року міський голова Віктор Весельський у    

каб. 1 міської ради провів особистий прийом громадян. До очільника міста 

звернулося 7 мешканців Новограда-Волинського, звернення яких 

потребували підтримки з боку міської влади. 
У ході прийому новоград-волинцями піднімалось ряд важливих питань 

життєдіяльності територіальної громади, які стосувалися: житлово-
комунального господарства (ремонту дороги, вирішення питання надання 

житла переселенцям,…) … тощо. 
Взагалі усі громадяни, які звернулися на прийом до міського голови 

Віктора Весельського, отримали необхідні відповіді та консультації. За 

результатами розгляду заяв, очільник міста дав доручення керівникам 

відповідних структурних підрозділів міської ради опрацювати порушені під 

час прийому громадянами питання та в межах чинного законодавства надати 

допомогу у їх вирішенні. 
Аліна Пугач, т.в.о. начальника відділу інформації  

та зв’язків з громадськістю міської ради 
 

*** 
09.08.2019 
Facebook 
Програма радників 
https://www.facebook.com/radnyky/posts/866957530364268 
Програма радників 
9 августа в 04:00 · 
Як отримати компенсацію за неотримане житло, якщо ви переселенець-

учасник АТО? 
Учасники бойових дій – переселенці мають право отримати грошову 

компенсацію за неотримане житло. 
Для цього потрібно: 
– Більше року перебувати на обліку як ВПО; 
– Стояти на квартирному обліку; 
– Звернутись до органу соціального захисту населення за перебуванням 

на квартирному обліку. 
Для звернення візьміть із собою наступні документи: 
✔посвідчення особи; 
✔посвідчення УБД; 
✔довідку керівника АТЦ СБУ, ГШ ЗСУ про залучення особи до 

забезпечення проведення антитерористичної операції; 
✔довідку ВПО для кожного члена родини; 
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✔згоду кожного повнолітнього члена сім’ї щодо включення їх у 

розрахунок грошової компенсації; 
✔копії документів, що підтверджують родинні стосунки. 
Протягом року з дня зарахування компенсації ви зобов’язані витрати ці 

кошти на придбання житла. 
Наявність житла на окупованих територіях або на лінії зіткнення не 

позбавляє можливості стати на квартирний облік. 
 

*** 
11.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/724258 
Переселенцам: Как получить пособие по безработице 
Переселенцы, которые не уволились с работы, но не могут продолжать 

работу по прежнему месту жительства, могут получить статус безработного и 

получать пособие по безработице. Об этом сообщается на странице 

программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в 

Facebook13. 
Для этого, по информации правозащитников, нужно: 

 предоставить нотариально удостоверенное письменное заявление 

о прекращении трудовых отношений с предприятием; 
 к заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий 

отправку заявления работодателю заказным письмом. 
Если отправить письмо на временно неподконтрольную украинской 

власти территорию невозможно, то необходимо предоставить это заявление в 

центр занятости по месту жительства. 
Важно: Если вы потеряли документы, подтверждающие факт 

увольнения, периоды трудовой деятельности и страхового стажа, то вы 

можете получить статус безработного без требований, применяемых при 

обычной процедуре. «Но в таком случае вы получите пособие по безработице 

в минимальном размере, установленном законодательством», – отмечают 

правозащитники. 
Напомним, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) при содействии 

Государственной службы занятости могут одноразово получить ваучер на 

переподготовку, подготовку на следующем образовательно-
квалификационном уровне, специализацию, повышение квалификации в 

учебных заведениях или у работодателя. При этом необходимо отвечать 

определенным требованиям… 
 

*** 
11.08.2019 
Переселенцы 

                                                 
13 Див.:   https://www.facebook.com/radnyky/posts/866206957105992 
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Новости переселенцев и востока 
http://vpl.in.ua/v-kropivnitskom-startoval-proekt-novyj-dom-pereselenets/ 
В Кропивницком стартовал проект «Новый дом – переселенец» 
С 2017 по 2019 год всего 293 семьи из 1 397 304 ВПО смогли купить 

квартиры благодаря программе «Доступне житло», несмотря на то, что два 

года назад временно перемещенные лица получили возможность 

приобретать жилье на льготных условиях. За первые 6 месяцев этого года в 

Кропивницком переселенцы смогли приобрести… две квартиры благодаря 

этой програмне… Для переселенцев остается главной проблемой не только 

стоимость жилья, но и невозможность его приобрести даже на предложенных 

условиях. К примеру, перемещенное лица может приобрести жилье за 50% 

стоимости, или получить кредит на половину стоимости жилья под 17 % 

статутного капитала. В сложившихся условиях городская власть готова 

помочь активным гражданам добиться права на собственное жилье. 
Видя перспективу, общественные организации «Народне коло» и 

«Объединение переселенцев КВИТЕНЬ-2014» создали жилищный 

кооператив «НОВЫЙ ДОМ – ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ» в Кропивницком. При 

поддержке городского совета и Агенства УВКБ ООН. Кооператив будет 

строить постоянное жилье за деньги международных доноров. 

Представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу отметил, что среди 

вопросов, которые волнуют перемещенных лиц, проблема отсутствия жилья 

одна из первоочередных. Таким образом переселенцы смогут 

интегрироваться в громаду и решить проблему голосования на местных 

выборах. А также наш проект поможет снять нагрузку на местный бюджет в 

получении квадратных метров для участников АТО. Представник УВКБ 

ООН надеется, что в ближайшем будущем не только международные доноры 

и общественность, но українська власть будет розширять поддержку 

вынуждено перемещенным лицам. 
 

*** 
12.08.2019 
Харківський обласний центр зайнятості 
https://kha.dcz.gov.ua/node/7023 
На Харківщині внутрішньо переміщені та малозабезпечені особи 

опановують професію швачки 
У Харківському центрі професійно-технічної освіти державної 

служби зайнятості розпочалось навчання внутрішньо переміщених та 

малозабезпечених осіб навичкам професії швачка. Проведення професійної 

підготовки профінансовано Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва GIZ. 
У відкритті курсу взяв участь директор Харківського обласного 

центру зайнятості Володимир Міненко. «Професія швачка є однією з 

найзатребуваніших на місцевому ринку праці. Дефіцит кадрів цієї 

спеціальності склав майже 300 осіб. Тому я впевнений, що пройшовши 
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розроблений фахівцям ХЦПТО ДСЗ курс, слухачки швидко знайдуть гідну 

роботу у нашому регіоні», – зазначив В. Міненко.  
За два місяці 12 учасниць здобудуть знання з основ електротехніки,  

матеріалознавства та креслення, опанують технології виготовлення швейних 

виробів, навчаться працювати зі швейним обладнанням та пройдуть 

практичну підготовку… 
 

*** 
12.08.2019 
Харківський обласний центр зайнятості 
https://kha.dcz.gov.ua/novyna/za-spryyannya-sluzhby-zaynyatosti-

pereselenka-z-donbasu-dosyagla-uspihiv-u-biznesi 
Переселенка з Донецької області Катерина Юркова звернулась до 

Харківського міського центру зайнятості (далі – ХМЦЗ) з наміром знайти 

роботу. Жінка має вищу освіту за спеціальністю «економіст підприємства». 

До вимушеного переїзду працювала копірайтером, займалась створенням та 

просуванням сайтів. Як волонтер викладала комп'ютерну грамотність для 

осіб, старших за 50 років.   
Під час співбесіди фахівці служби зайнятості дізналися про 

професійні досягнення К. Юркової та запропонували взяти участь у 

пілотному проекті «Рука допомоги». Жінка вдало захистила бізнес-план на 

тему «Створення та просування сайтів» і отримала обладнання для відкриття 

бізнесу: потужний комп'ютер, фотоапарат і гарнітуру. 
Сьогодні К. Юркова успішно веде свій бізнес: пропонує послуги зі 

створення сайтів, консультації щодо роботи онлайн-сервісів, технічний 

супровід в інтернеті. Враховуючи потреби клієнтів, стала особистим 

помічником онлайн-підприємців. 
 

*** 
12.08.2019 
Сайт Лебединської міської ради 
https://lebedyn.com.ua/stan-nadannya-socialnix-poslug-sluzhboyu-

zajnyatosti/ 
Стан надання соціальних послуг службою зайнятості 
…під час апаратної наради, проведеної міським головою Олександром 

Бакликовим, її учасники розглянули питання стосовно стану надання 

Лебединською міськрайонною філією Сумського обласного центру 

зайнятості  соціальних послуг незайнятому населенню. Як повідомив 

заступник директора Лебединської міськрайонної філії Сумського ОЦЗ 

Ігор Чегринець,… 
Одними із соціально вразливих категорій громадян, які потребують 

особливої уваги для нас є демобілізовані учасники АТО та внутрішньо-
переміщені особи… У 2019 році перебувало на обліку в Лебединської філії 

Сумського ОЦЗ 9 внутрішньо-переміщених осіб, з них 2 особи 
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працевлаштовані (ТОВ „Крук”). За січень-липень 2019 року їм надано 11 
профконсультаційних та 6 профінформаційних  послуг. Перебуває на обліку 
на сьогодні в Лебединській філії Сумського ОЦЗ 4 внутрішньо-переміщені 

особи… 
 

*** 
12.08.2019 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
Полтавської області 
http://horol.com.ua/news/tsentr-zajnjatosti-informuje 
Центр зайнятості інформує 
…Для роботодавців та безробітних громадян міста Хорола та 

Хорольського району пропонуємо скористатися широким спектром послуг, 

які пропонує 
ХОРОЛЬСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ. 
Адреса: вул. Незалежності, 66, м. Хорол, Полтавська обл., 38000 
Телефон: (05362) 33-7-64 
E-mail: cz1622@pl.dcz.gou.ua 
Web-портали:  
https://pol.dcz.gov.ua – Сайт Полтавського обласного центру зайнятості. 
https://www.facebook.com/www.dcz.gov.ua.pol/?ref=bookmarks – Сторінка 

Хорольської районної філії Полтавського ОЦЗ у  Facebook 
Директор: ТЮТЮННИК ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА 
Графік роботи: понеділок-четвер з 08:00 до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 до 16:00 

год. 
Послуги Хорольської районної філії Полтавського обласного центру 

зайнятості можуть отримати роботодавці, які мають потребу у працівниках, 

а також громадяни, які звільнені з роботи з різних причин, випускники вузів, 

професійно-технічних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл, внутрішньо 

переміщені особи,… 
Видами соціальних послуг, які надаються службою зайнятості, за 

Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» та Законом України "Про 

зайнятість населення" є: 
… 
    здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених 

осіб відповідно до статті 24-1 Закону України "Про зайнятість 

населення"; 
… 

 
*** 

12.08.2019 
CareerHub 
http://careerhub.in.ua/career-counseling-dnipro-start/ 
Оголошено набір на курси кар’єрних консультантів у місті Дніпро 
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Експертна організація CSR Ukraine оголошує набір для проходження 

першого в Україні курсу підготовки кар’єрних консультантів на базі Dnipro 

Career Hub, простору кар’єрних можливостей. Набір відбувається в рамках 

проекту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб» за 

підтримки Німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für 

internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Кар’єрний консультант – це фахівець, який допомагає людям різного 

віку досягати цілей у своїй кар’єрі. 
Протягом вересня-жовтня 2019 року у Дніпрі пройде навчання 

консультантів з питань кар’єри за унікальною пілотною Програмою від 

експертної організації CSR Ukraine. Участь у Програмі безкоштовна, на 

основі конкурсного відбору, що має кілька етапів. 
Перший етап включає заповнення анкети до 28 серпня 2019 року 

(включно) – https://forms.gle/1WEnwvpghoQBr1917 
Другий етап – телефонне інтерв’ю з відібраними учасниками 29-30 

серпня 2019 року 
Третій етап – групова зустріч та співбесіда у Дніпрі 10 вересня 2019 

року. 
В результаті буде обрано 15 учасників, які пройдуть навчання за 

пілотною Програмою, що включає в себе 10 тренінгових занять та 40 годин 

відпрацювання практичних навичок.  Відвідування всіх занять обов’язкове. 
Під час курсу учасники навчаться: 

 аналізувати кар’єрні історії та створювати план дій для клієнта; 
 будувати кар’єрну стратегію відповідно до особливостей і запитів 

клієнтів; 
 визначати набір технологій кар’єрного просування в відповідно 

до поставлених цілей; 
 підбирати для клієнта актуальні професії та допомагати зробити 

перші кроки в новій професії чи напрямку. 
Приєднуйтесь до перших кар’єрних консультантів в Україні та разом із 

нами створюйте нові кар’єрні можливості! 
За додатковою інформацією звертайся (044) 292 02 48, td@csr–

ukraine.org. 
Довідка: 
CSR Ukraine, Центр «Розвиток КСВ» – експертна організація в Україні, що 

об’єднує понад 40 великих компаній, спільно з якими вже десять років просуває принципи 

сталого ведення бізнесу та соціальної відповідальності, реалізує власні соціальні проекти, 

надає консультації, проводить семінари та тренінги з КСВ питань та звітів як для 

приватних компаній, так і для державних органів влади. Є національним партнером 

CSREurope (Брюсель, Бельгія) і Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (Женева, 

Швейцарія). www.csr-ukraine.org 
«Dnipro Career Hub: переосмислення кар’єри» – це проект, що 

реалізується експертною організацією CSR Ukraine за підтримки Німецької 

федеральної компанії GIZ, та має на меті створити у Дніпрі інноваційний 

простір неформальної освіти з розвитку кар’єри для населення області, 
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зокрема для внутрішньо переміщених осіб. На базі хабу відбудеться 

навчання на першому в Україні курсі підготовки кар’єрних консультантів та 

відповідно буде можливість отримати консультації з питань кар’єри, пройти 

тренінги з розвитку навичок працевлаштування та знайти бажану роботу. 

www.careerhub.in.ua/dnipro 
 

*** 
13.08.2019  
Луганський обласний центр зайнятості 
https://lug.dcz.gov.ua/node/5498 
Стартував тренінг з розвитку навичок підприємництва на 

Новопсковщині 
В рамках Програми ООН із відновлення та побудови миру сьогодні на 

базі Новопсковського районного центру зайнятості розпочато реалізацію 

навчальної програми з розвитку навичок підприємництва на Сході України. 
Мета програми – зміцнення потенціалу і підвищення підприємницької 

активності переселенців та місцевого населення району. З півсотні 

претендентів були відібрані 22 учасника, які опанують програму з детальної 

розробки бізнес-плану на основі обраних ідей і на завершення тренінгу 

зможуть захистити свій бізнес-проєкт та претендувати на отримання гранту. 
Навчання проводять високопрофесійні сертифіковані тренери-

експерти у сфері економіки, маркетингу, фінансів – Юрій Білий та Тетяна 

Романенко. 
 

*** 
14.08.2019 
Антикризовий медіа-центр 
http://акмц.укр/zvituyut-pro-rinok-pratsi-v-dnipropetrovskiy-oblasti/ 
Звітують про ринок праці в Дніпропетровській області 
Дніпропетровська обласна служба зайнятості оприлюднила звіти 

про ринок праці за перше півріччя 2019 року. Окрему увагу  у звітах звернено 

на працевлаштування серед внутрішньо переміщених осіб. Отже, за даними 

Дніпропетровської обласної служби зайнятості, з початку окупації АР 

Крим та проведення антитерористичної операції (з 01.03.2014 р. по 

30.06.2019 р.) до обласної служби зайнятості звернулися за допомогою у 

працевлаштуванні 9 тисяч мешканців АР Крим, Донецької та Луганської 

областей. 
Протягом січня – червня 2019 р. послугами Дніпропетровського ОЦЗ 

скористались 639 внутрішньо переміщених осіб, з них 493 особи отримали 

статус безробітного, допомогу по безробіттю – 382 безробітних. З початку 

2019 року Дніпропетровська обласна служба зайнятості сприяла 

працевлаштуванню 169 особам. За направленням служби зайнятості 

професійне навчання проходили 49 безробітний з числа ВПО, у 
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громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 32 
переселенців. 

Станом на 01.07.2019 в базових центрах зайнятості 
Дніпропетровської області продовжують отримувати послуги 315 осіб з 

числа  ВПО, з них 212 безробітних (службовців – 144 особи, робітників – 53 
особи,  15 безробітних – без професії). Допомогу  по безробіттю отримують 

171 безробітний (середній розмір допомоги – 3610 грн.)… 
Дніпропетровська обласна служба зайнятості активно співпрацює з 

Німецьким товариством міжнародного співробітництва «GIZ»: 
проводяться короткотермінові заходи з навчання ВПО, консультування з 

питань започаткування власної справи, впровадження  інноваційних підходів 

та сервісів… 
 

2. ОСВІТА, КУЛЬТУРА 

 

 
Без дати 
Представництво Президента України в Автономній Республіці 

Крим 
http://www.ppu.gov.ua/vstupna-kampaniya-dlya-krymchan-tryvaye/ 
Вступна кампанія для кримчан триває! 
На вас чекають 35 українських закладів вищої освіти, до яких ви 

можете вступити за спрощеною процедурою за програмою «КРИМ-
УКРАЇНА». Тобто для вступу НЕ потрібно складати ЗНО, також НЕ 

обов’язково мати український паспорт чи атестат. 
З 03 червня до 27 вересня працюють освітні центри «Крим – Україна» 

на базі Херсонського державного університету, Херсонського 

національного технічного  університету, Херсонського державного 

аграрного університету, Херсонської  державної морської академії, 

Херсонської  філії Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. 
Нагадуємо молоді з Криму, що «дипломи» та інші «освітні документи», 

видані на тимчасово окупованій території АР Крим, не визнаються та не 

мають ніякої юридичної сили ні в Україні, ані в інших країнах світу. 
ТЕЛЕФОНИ ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ: Міністерство освіти і науки України: (044) 287-

89-29; Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: 0-800-
502-192; Фонд «Відкрита політика»: 0-800-504-425 

 
*** 

31.07.2019 
Луганський національний аграрний університет 
https://lnau.in.ua/%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-

%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-
%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%bd-4/?lang=ua 
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Луганський національний аграрний університет відкритий до 

співпраці 
30 липня 2019 року у м. Слов’янськ на базі Відокремленого 

структурного підрозділу “Слов’янський коледж ЛНАУ” за підтримки 

USAID Ukraine – USAID Україна проекту “Економічна підтримка Східної 

України” відбувся круглий стіл на тему: “Напрямки розвитку аграрної 

освіти у регіоні”. 
Метою заходу було створення умов для активної співпраці між 

аграрними навчальними закладами Донецької області, проектами 

міжнародної технічної допомоги, та профільними органами державної влади 

щодо розвитку аграрної освіти у регіоні. 
В.о. ректора ЛНАУ, Подольський Ростислав Юрійович зазначив, про 

необхідність відновлення зв’язків та готовність налагоджувати 

співпрацю між університетом та аграрними закладами професійно-
технічної освіти І-ІІ рівнів акредитації, які були втрачені із 

переміщенням університету у 2014 році до міста Харків. 
На заході також були присутні представники Донецької обласної 

державної адміністрації, в особі в.о. директора департаменту 

агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Костиць 

Марії! 
Вона підкреслила, що дана співпраця позитивно впливатиме на 

розвиток аграрних закладів освіти та аграрного сектору економіки Донецької 

області. 
Наприкінці, менеджером з економічного розвитку проекту USAID 

“Економічна підтримка Східної України” Брайан Мілаковським зауважив 

про підтримку співпраці університету та профільних закладів професійно-
технічного рівня освіти. 

 
*** 

31.07.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723250 
Фишка вуза-переселенца: В ДонНУ в Виннице готовят биохимиков  
В учебно-научном институте химии вуза-переселенца – Донецкого 

национального университета им. В. Стуса (перемещен в 2014 году из 

Донецка в Винницу) проводят экспериментальные исследования, 

длительность которых от нескольких секунд до нескольких лет. 
«Мы выпускаем специалистов, которые способны прийти в 

лабораторию и не просто выполнять анализ, а задавать тон, разрабатывать 

стратегию, новые подходы к анализу или в сфере работы химиков», – 
отмечает директор учебно-научного института химии ДонНУ Александр 

Шендрик. 
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Выпускники этого учебного учреждения могут реализовать себя в 

пищевой, медицинской промышленности, в производстве пластмасс, красок, 

лаков или в криминалистических и таможенных лабораториях. 
Одной из фишек института является подготовка биохимиков, которых, 

как правило, готовят на биологических факультетах. Тут студентов учат 

работать на современном химическом уровне с живыми объектами. В 

частности, проводить исследования на атомно-абсорбционном 

спектрометре… 
Напомним, вуз-переселенец Донецкий национальный                

университет им. В. Стуса был основан в 1937 году в Донецке. В 2014 году 
из-за боевых действий на Донбассе учебное учреждение переехало в 

Винницу. Сейчас в его составе 8 факультетов и один научно-учебный 

институт. Здесь учатся более 5 тыс. студентов. Вуз готовит 35 бакалаврских и 

37 магистерских программ. На сегодняшний день ДонНУ сотрудничает с 

более 70 учебными заведениями из более чем 130 стран мира. 
Текстовая версия подготовлена  

РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV» 
 

*** 
31.07.2019 
Donbass.live 
https://donbass.live/2019/07/31/vuz-pereselenecz-yz-doneczka-uspeshno-

preodolevaet-slozhnosty-y-otkrvaet-nove-vozmozhnosty/ 
Вуз-переселенец из Донецка успешно преодолевает сложности и 

открывает новые возможности 
Осенью 2014 года Донецкий национальный технический 

университет вынужден был покинуть родные стены и переселиться в 

Красноармейск, переименованный в 2016 году в рамках декоммунизации в 

Покровск. 
Пятый год вуз-переселенец базируется в индустриальном институте, 

являющимся его структурным подразделением. Преподавателям и студентам 

пришлось столкнуться со многими сложностями. О них, а также о способах 

их разрешения, Donbass.live рассказала Виктория Воропаева – проректор 

по научно-педагогической работе ДонНТУ 
Ком проблем после переселения 
«Мы начали работу 3 ноября 2014 года на базе Красноармейского 

индустриального института, который является структурным 

подразделением ДонНТУ, – делится Виктория Яковлевна. – Проблемы 

были со всеми – и с расселением, и с материально-технической базой, и с 

кадрами, и со студентами. Сейчас даже не верится, что мы все это 

преодолели».  
На новое место изначально перебрались около 4 тысяч студентов 

(тогда как на 1 октября в ДонНТУ числилось 9,5 тыс. учащихся), а также 270 
преподавателей. Даже этот неполный состав нужно было как-то расселить в 
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тогда еще Красноармейске, куда продолжали прибывать переселенцы из 

множества горячих точек Донбасса. 
Два общежития ДонНТУ были «забиты» почти сразу. Договаривались 

с руководством электромеханического завода. Но за комфортабельные 

общежития ЭМЗ, которые предоставили для заселения студентов, плата была 

дороже, чем за свои. Впрочем, выбирать особо не приходилось. В 

студенческих общежитиях, как и во всем Красноармейске, какое-то время не 

было ни отопления, ни воды… Снимать квартиры даже вскладчину было 

проблематично: цены взлетели до небес, а средств не хватало даже на самое 

необходимое. Да что там – в общежитиях элементарно не хватало кроватей и 

постельного белья. Помогали городские, районные власти, 

благотворительные фонды, просто неравнодушные люди. Но помощь 

приходила далеко не сразу и не в том объеме, в котором было нужно. 
Преподаватели до сих пор решают проблемы жилья 

самостоятельно…Лишь трое преподавателей получили квартиры в 

рамках программы временного предоставления жилья ВПЛ. Проблему 

могло бы решить строительство малосемейного общежития на 40-50 
квартир… На данный момент запланирован капитальный ремонт 

общежития в рамках инфраструктурного проекта поддержки 
перемещенных вузов от Европейского Союза. 

«Беда была с материально-технической базой. Всё оборудование 

осталось в Донецке. Для преподавателей приходилось искать даже столы и 

стулья (в том числе списанные – школьные), рабочим столом порой 

становился подоконник, – продолжает проректор по научно-педагогической 

работе. – Что уж говорить о компьютерах, наглядном материале, 

лабораторной базе, разнообразном необходимом оборудовании. Мало того, 

что этого не было, так мы еще и приобретать не все могли из-за особенностей 

законодательной базы. У студентов поначалу были проблемы с получением 

стипендий (документы ведь остались в Донецке)». 
Битва с трудностями, интересные гости, яркие проекты 
Виктория Воропаева уверяет, что с большей частью проблем удалось 

справиться. Да, не сразу. Да, не со всеми. Но то, что ДонНТУ отнесен 

Минобразования к числу вузов-переселенцев, которые активно развиваются, 

говорит само за себя. 
«Мы провели перепланировку аудиторий, своими силами проводим 

текущие ремонты в корпусах и общежитиях, – отмечает Виктория 

Яковлевна. – У нас появились современные лаборатории. К примеру, при 

содействии Генконсульства Германии в Донецке (сейчас оно расположено в 

Днепре), в ДонНТУ в Покровске открыли лабораторию по исследованию 

качества воды. Также появились лаборатории промышленной автоматизации 

и телекоммуникаций, электронных систем, разработки компьютерных игр, 

мехатроники, программирования микросистем, химических технологий, 

геодезии, физики горных пород. Они оснащены современным 

оборудованием, полученным в рамках нашего международного 
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сотрудничества, а также приобретенным за собственные средства. В вузе 

теперь есть множество компьютерной и офисной техники, мобильные 

лабораторные стенды для изучения определенных дисциплин». 
ДонНТУ-переселенец участвует в международных проектах, здесь 

проходят научные конференции, сюда приезжают интересные гости. 
«В июне этого года нас посетили волонтеры, участники боевых 

действий, ветераны батальона «Айдар» со своей питомицей – овчаркой Бадди 

и с фильмом «Заминированные верностью». Гости рассказали о своем опыте 

волонтерства, участия в АТО (ООС) и о роли животных на передовой (они 

выступают и как собаки-саперы и как друзья для военных), – делится 

Виктория Воропаева. – Посещают университет и представители 

общественных, волонтерских организаций и международных фондов, 

артисты, поэты, режиссеры». 
Среди ярких встреч и проектов, которые прошли в ДонНТУ или с 

участием студентов вуза: 
- «Будуємо Україну Разом» («БУР») – волонтерский проект по 

созданию общественных пространств в городах востока Украины и 

восстановлению частных домов для семей воинов АТО, многодетных семей. 

Помимо ремонтов и благоустройства, молодежь путешествует по Украине, 

знакомится и общается с людьми, помогает тем, кто в этом нуждается, а 

также весело и активно отдыхает. После презентации несколько студентов 

ДонНТУ стали волонтерами этого проекта (декабрь 2016); 
- творческая встреча лидера группы «Антитела» Тараса Тополи со 

студенческой молодежью (март 2017); 
- в октябре-2017 в ДонНТУ побывал молодой бельгийский режиссер 

Питер-Ян Де Пью со своим документальным фильмом «Земля 

просветленных» о жизни детей и подростков в Афганистане (на Донбасс 

режиссер приехал за новыми материалами для своей следующей ленты об 

Украине); 
- в рамках Всеукраинской благотворительной акции «Книга на 

Восток» ДонНТУ посетила команда современных украинских поэтов и 

писателей – Сергей Жадан, Алексей Чупа, Борис Севастьянов, Дмитрий 

Белый, Игорь Зарудко и Александр Ушкалов (ноябрь 2017); 
- в мае 2018 года ДонНТУ охватил международный проект U-Report 

Детского фонда ООН (UNICEF Ukraine), созданный, чтобы мнения 

молодежи были услышаны и приняты во внимание. Арсен Яценко и Дмитрий 

Бурак, послы проекта, побывали в Молодежном Хабе при вузе-переселенце, 
чтобы поговорить со студентами ДонНТУ о молодежной активности. Во 

время презентации ребята рассказали о том, как молодежь может влиять на 

принятие важных решений, независимо от региона и возраста, и каким 

образом можно оказывать влияние на страну и выражать свое мнение. 
«В конкурсе «Авиатор» наши студенты входят в сотню победителей 

три года подряд, конкурсе от китайской компании Хуавей «Насіння 

майбутнього» – два года подряд, в прошлом году – победили в конкурсе 
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«Программист», – продолжает Виктория Воропаева. – Наши ребята 

постоянно участвуют в украинских и международных Зимних и Летних 

школах школ лидерства, школах ЕС, Киевской школы экономики, 
образовательно-патриотических поездках на Западную Украину «Мандрівка 

до міста зі змістом», «Потяг єднання», программах немецкого посольства в 

Украине «тандем сотрудничества Германия – Украина – академическое 

самоуправление», а также проектах по развитию лидерских качеств от 

Британского Совета в Украине. Благодаря участию в международных 

проектах удалось не только получили новейшее оборудование для 

лабораторий, но и повысить квалификацию сотрудников, которые прошли 

стажировки и тренинги в университетах Германии, Португалии, Испании. 

Также появилась возможность лучшим студентам участвовать в 

академических обменах и программах двойных дипломов». 
Благодаря грантам и другим способам поддержки в университете 

заработало собственное радио, молодежный хаб (платформа для коворкинга, 

где студенты и преподаватели могут не только работать, но и отдыхать), 

другие интересные проекты. Так, в ДонНТУ действует не только бизнес-
инкубатор студенческих проектов YEP!, но и стартап-школа Sikorsky 

Challenge. 
«В прошедшем учебном году традиционно продолжилось создание 

новых современных учебных лабораторий: лингафонный кабинет для 

обеспечения должного уровня изучения иностранных языков, лаборатория 

физики, куда приходят заниматься и школьники; лаборатории систем 

управления и геодезии, – отмечает Виктория Воропаева. – Углубляется 

наше сотрудничество со школами региона. Наши сотрудники помогают 

учителям осваивать 3D принтеры и другую современную технику, проводят 

на базе университета кружки по робототехнике, кибербезопасности, 3D 

моделированию, программированию компьютерных игр. В апреле 2019 года 
при поддержке городского совета Покровска прошел первый открытый 

турнир по киберспорту “DonNTU Dota 2 Tournament 2019”, который 

планируется проводить ежегодно. В июне 2019 наши студенты выступили а 

качестве тренеров школьных команд на STEM-фестивале ROBOTICA. Также 

студенты факультета КИТАЭР регулярно участвуют в областных 

мероприятиях, выставках инновационных проектов – заседание Совета 

регионального развития в Мариуполе, RoboСхід в Краматорске, областной 

фестиваль по робототехнике в Славянске «RoboSmart Dn.Ua». Наши 

студенты демонстрируют свои таланты на всеукраинских и международных 

конкурсах. Глава студенческого самоуправления Антон Бензарь и еще трое 

наших студентов-победителей конкурса «Авиатор-2019» посетили салон Ле-
Бурже». 

Студенты факультета МЕХТ получили стипендию DAAD на 

научную стажировку, на базе Лаборатории воды ученые ДонНТУ провели 

анализы проб воды для местного населения. 
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Весомые успехи имеются в международном сотрудничестве. Проект 

GAME-HUB получил в 2019 г. развитие в новом гранте от Евросоюза по 

программе Еразмус+ «Рамочная структура цифровых компетентностей 

для украинских учителей и других граждан». А партнерство с British Council 
продолжается в новом проекте для развития предпринимательских навыков и 

креативной экономики 
ДонНТУ сумел расширить связи с зарубежными партнерами, 

поддерживает контакты с остальными университетами-переселенцами. 
Углублению существующих и налаживанию новых контактов с 

работодателями способствовал проект от USAID по инициативе чешской 

гуманитарной организации People In Need «Успех зарождается здесь: 

карьерные центры университетов Донбасса». 
«Одна из главных побед последнего времени – мы выиграли грант от 

Евросоюза для перемещенных университетов на почти 1 млн. евро. Будем 

реализовывать его в течение следующих трех лет, – отмечает проректор по 

научно-педагогической работе. – Планируются ремонт спортзала, 

тепломодернизация учебных корпусов, капитальный ремонт части 

общежития, где живут сотрудники, создание Центра инноваций на базе 

ДонНТУ». 
Сотрудничество на местном уровне 
Не сразу, но удалось наладить плодотворное сотрудничество с 

городским советом Покровска. Сейчас студенты активно участвуют во всех 

общегородских мероприятиях. 
В ноябре 2018 года в Покровске состоялся Питчинг проектов 

социального действия (организаторы – Британский Совет в Украине и 
Покровский городской совет). Студенты, аспиранты и преподаватели 

ДонНТУ представили на суд жюри восемь проектов социального действия. 

Победили шесть: 
    «Умный город» – предполагает создание соответствующей 

демонстрационной платформы, где будут тестироваться решения, которые 

могут быть интегрированы и реализованы в городе Покровск. 
    «Эколавка» – имеет целью продемонстрировать возможности 

рационального использования ресурсов. 
    Просветительский Экопроект «Экомост» – повышение культуры 

ответственного отношения к окружающей среде через сортировки бытовых 

отходов. 
    Проект «RoadSSL» – внедрение инновационной системы уличного 

освещения в городе Покровск с целью снижения затрат на содержание и 

обслуживание систем наружного уличного освещения. 
    Экофест «Оставь частичку себя» – проведение экофестиваля для 

улучшения промышленного Покровска 
    Проект «3Dлаб» – создание в ДонНТУ 3D лаборатории, где 

студенты и жители города смогут изготовлять и распечатывать собственные 

3D объекты. 
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«Недавно наш университет и компания «Донецксталь» (один из 

крупнейших инвесторов в добывающей отрасли Украины, которому 

принадлежит шахтоуправление «Покровское») подписали меморандум о 

сотрудничестве и совместной подготовке кадров, – рассказывает 

Виктория Воропаева. – Студенты ДонНТУ с достаточным уровнем 

успеваемости будут ежемесячно получать корпоративные шахтерские 

стипендии от 1250 до 2000 грн, с учетом года обучения и среднего бала. 

Сотрудникам и их детям «Донецксталь» и ШУ «Покровское» полностью или 

частично компенсируют стоимость обучения в вузе на горных 

специальностях. А победители конкурсов инженерных и научных проектов 

будут получать гранты на приобретение необходимой для учебы 

компьютерной техники». 
Помимо стипендий, отмечает Виктория Яковлевна, было принято 

решение сформировать группы перспективных молодых специалистов для 

обучения по дуальной системе образования. Суть в том, что в течение 

первого семестра обучение будет проходить в вузе, а начиная со второго и 
последующих семестров теоретическое модульное образование будет 

составлять 50% учебного времени. Вторая же половина отводится для 

оплачиваемой практики на шахтоуправлении. 
«Учебные программы при этом будут адаптированы под современную 

технологию производства. Также будет модернизирована лабораторная база 

университета и развернута совместная инновационная деятельность с 

последующим внедрением передовых разработок, – подчеркивает 

проректор. – Мы уверены, что такое сотрудничество будет способствовать 

возвращению былого престижа шахтерской профессии в регионе, а 

студентам позволит быть готовыми к любым новшествам и изменениям в 

угольной промышленности». 
Как обстоят дела со студентами 
Если в 2013/2014 учебном году в ДонНТУ обучалось около 9,5 тыс. 

человек (на дневной и заочной форме обучения), то после приказа о переводе 

наш контингент составил 4 200 человек (преимущественно, это были 

студенты старших курсов). 
В 2017/2018 учебном году в ДонНТУ (совместно с индустриальным 

институтом) обучалось более 3 100 студентов по всем образовательным 

уровням. В 2018/2019 году ДонНТУ выпустил 350 бакалавров и 310 
магистров, а также 40 магистров гос. управления. Начиная с 2016 года, 
наблюдается постепенный прирост контингента студентов. 

Вступительная кампания-2019 пока характеризуется такими данными: 

подано 1892 заявления: 517 на образовательный уровень магистра, 1041 – на 

бакалавра после школы, 334 – на бакалавра после техникума. 
«Хорошая тенденция – рост числа заявлений с первым /вторым 

приоритетом и с высокими баллами – т.е. дети целенаправленно хотят 

учиться у нас, – отмечает Виктория Яковлевна. – Негативным фактором 

стало уменьшение количества мест госзаказа в магистратуру и для 
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выпускников техникумов. Окончательные итоги можно будет подвести после 

того, как абитуриенты определятся с выбором и принесут оригиналы 

документов. Для бюджетников итоги будут подведены 31 июля. Для 

контрактников доступны «вторая и третья волны». К нам приезжают 

поступать многие ребята с временно неподконтрольных территорий. 

Отношение к ним ровно такое же, как и к ребятам с территорий, 

контролируемых украинской властью. Некоторые из них становятся частью 

студенческого актива (студенческого самоуправления). Практически все 

первокурсники принимают участие в подготовке к масштабному 

мероприятию «Дебют первокурсника» (при помощи своих коллег-
старшекурсников), так что после этого события они становятся полноценной 

частью студенческой семьи политехников». 
Отметим, что для абитуриентов с оккупированных территорий 

Донецкой и Луганской областей в ДонНТУ действует образовательный 

центр «Донбасс-– Украина». Ребята, живущий по ту сторону линии 

разграничения, могут (при необходимости) пройти государственную 

итоговую аттестацию и получить аттестат, сдать вступительные экзамены и 

поступить учиться на бюджетное место. 
 

*** 
01.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723601 
Двойные дипломы в ДонНУ: Как вуз-переселенец восстанавливал 

связи с Евросоюзом 
С началом боевых действий на Донбассе Донецкому национальному 

университету им. В. Стуса (перемещен в 2014 году из Донецка в 

Винницу) пришлось бороться не только за украинских и иностранных 

студентов, но и за свою репутацию на международном уровне. Об этом 

рассказала проректор по научно-педагогической работе и международным 

связям ДонНУ Татьяна Орехова. 
В 2014 году она была среди тех, кто, иногда даже рискуя жизнью, 

перевозил университет из Донецка в Винницу. Тогда на грани исчезновения 

был весь вуз, и могла быть перечеркнута вся его 50-летняя работа по 

подготовке иностранных студентов. 
«К нам обращались послы иностранных государств, откуда приехали 

учиться к нам студенты, с просьбами, с письмами о том, чтобы как можно 

быстрее студенты сдали сессию, чтобы у них была возможность перевестись 

в другие учебные заведения на подконтрольной Украине территории», – 
вспоминает проректор события 2014 года. 

Гарантировать безопасность студентам, обеспечить англоязычные 

программы и подготовительные курсы для иностранцев, создать нормальные 

бытовые условия и интегрировать их в сообщество украинских студентов – 
такие задачи стояли тогда перед отделом международного сотрудничества 
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ДонНУ. Каждый потерянный день в 2014 году означал потерю доверия, а 

значит – студентов. 
«Когда наш университет возобновил свою деятельность на 

подконтрольной территории в Виннице, мы по спискам, по базам, по своим 

архивам находили студентов, информировали их о том, что наш университет 

работает в Виннице и они возвращались. Большинство из них вернулись на 

учебу в Донецкий национальный университет в город Винницу», – 
рассказала Орехова. 

Педагогическому коллективу ДонНУ удалось менее чем за 2 года 

восстановить сотрудничество с заграничными вузами. На сегодняшний день 

ДонНУ сотрудничает с более 70 учебными заведениями из более чем 130 

стран мира, что дает возможность студентам вуза-переселенца ездить за 

границу для повышения уровня образования и получать международно-
признанные сертификаты. 

«Это возможность для наших студентов провести 1-2 семестра в других 

учебных заведениях. Например, в Венгрии, Греции, Великобритании, 

Германии, Литве, Польше и других странах. Кроме того, у нас есть 

программы двойных дипломов: обучаясь в нашем университете можно 

получать параллельно диплом в нашем заведении и в заведении-партнере в 

Европейском Союзе», – отметила проректор ДонНУ... 
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по 

видеоматериалам ТК «UATV» 
 

*** 
02.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723725 
Центр карьеры в ДонНУ: Как вуз-переселенец помогает с 

трудоустройством 
В Донецком национальном университете им. В. Стуса (перемещен в 

2014 году из Донецка в Винницу) работает Центр карьеры, где помогают 

студентам пройти практику и с трудоустройством. Об этом рассказала 

директор учебно-практического центра карьеры и профессионального 

роста ДонНУ Виктория Копыльчук. 
Главная задача Центра карьеры и профессионального роста в ДонНУ – 

искать место для практики, а в идеале – и для трудоустройства студентов и 

выпускников. Сейчас вуз-переселенец сотрудничает с 200 предприятиями, 

где нуждаются в молодых специалистах. 
«Мы проводим анализ, и 63% выпуска 2018 года наших выпускников 

трудоустроены, причем не просто, а по специальности», – сообщила 

Копыльчук. 
Одна из выпускниц ДонНУ – Ирина Мулык. Девушка изучала в вузе 

экономику, а теперь работает в отделе внешнеэкономической деятельности 

энергетической компании. Ее карьера началась после того, как университет 
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направил ее на практику. «Я проходила практику сначала в логистическом 

отделе, потом в отделе ВЭД. Параллельно я писала диплом. Сдала диплом, 

защитила, а потом меня уже пригласили на постоянную работу в отдел 

внешнеэкономической деятельности», – рассказала выпускница ДонНУ. 
Центр карьеры и профессионального роста ДонНУ поддерживает связи 

с выпускниками, а также проводит курсы и тренинги по повышению 

квалификации и для студентов, и для преподавателей. «На сегодня, если я 

что-то умею, то это не значит, что завтра я буду точно также востребована. 

Потому что завтра будут уже другие требования, другие технологии. Мир 

очень динамичен, и, соответственно, мы тоже должны быть динамичными – 
вот что такое повышение квалификации», – отмечает руководитель Центра 

карьеры… 
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по 

видеоматериалам ТК «UATV» 
 

*** 
            03.08.2019  

Донецький  юридичний  інститут МВС України 
http://dli.donetsk.ua/news/2019-08-03-2 
Робота Освітнього центру «ДОНБАС-УКРАЇНА» при Донецькому 

юридичному інституті МВС України 
Українська держава зацікавлена в тому, щоб абітурієнти з 

тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей мали рівні 

права й отримали гідну освіту. Розуміючи, наскільки складно цим учням 

отримати українські свідоцтва про освіту, скласти зовнішнє незалежне 

оцінювання, Міністерство освіти і науки України розробило процедуру, 

яка значно спрощує можливість здобуття вищої освіти в Україні. 
Дітям з територій проведення операції об’єднаних сил відкрито новий, 

спрощений шлях для вступу до закладу вищої освіти на території України 

(якщо у них немає сертифікатів ЗНО, свідоцтва про закінчення школи, 

паспорта). 
З цією метою на базі Донецького юридичного інституту МВС 

України вже п’ятий рік поспіль діє освітній центр «Донбас-Україна», 
основне завдання якого допомогти абітурієнтам, які проживають на 

території, непідконтрольній Україні, в отриманні свідоцтва про повну 

загальну середню освіту, у складанні вступних іспитів і вступу до ДЮІ МВС 

України. 
Представники Донецького юридичного інституту протягом усього 

навчального року проводять активну консультаційну роботу з випускниками 

вищевказаної категорії. Можна впевнено констатувати, що цифра щодо 

вступу випускників з Донбасу значно збільшилася і в Україні загалом, і в 

Донецькому юридичному інституті зокрема. Так, упродовж останніх двох 

років до нашого навчального закладу звернулося за консультацією близько 
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200 осіб з тимчасово окупованої території, а складали іспити й були 

зараховані 76 осіб. 
Загальна цифра щодо вступу випускників з Донбасу є значно більшою, 

оскільки певна кількість дітей з цих територій вступала цьогоріч до 

українських вишів за результатами ЗНО. 
Шановні абітурієнти! 
Якщо ви належите до такої категорії вступників, ознайомтеся з 

покроковою інструкцією для вступу до Донецького юридичного інституту 

МВС України. 
Покрокова інструкція для надходження в ДЮІ МВС України 

через освітній центр «Донбас-Україна»: 
Крок 1. Зверніться до освітнього центру «Донбас-Україна» при 

приймальній комісії ДЮІ МВС України з паспортом або свідоцтвом про 

народження (для осіб, які за віком не мають паспорта). 
Увага! Робота освітніх центрів «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» 

здійснюється з 3 липня по 27 вересня 2019 року. 
Крок 2. Особисто заповніть освітню декларацію та заяву. У разі 

виникнення питань зверніться до працівників освітнього центру, і вони з 

радістю допоможуть вам. 
Крок 3. Складіть Державну підсумкову атестацію з української мови та 

історії України. Отримайте довідку, яка дає право на вступ до ДЮІ за 

результатами іспиту тільки з профільного предмету, який приймають в 

інституті. 
Крок 4. Подайте заяву й документи для вступу до ДЮІ. Перелік 

документів містить: копію паспорта громадянина України або свідоцтва про 

народження (за наявності); копію ідентифікаційного коду (за наявності); 

довідку про складання державної підсумкової атестації, яка видається в 

освітньому центрі ДЮІ; чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см; 

копію військового квитка або посвідчення про приписку (для 

військовозобов’язаних за наявності). При подачі копії документів їх 

оригінали пред’являються обов’язково! 
Крок 5. Складіть іспит тільки з профільного предмету для вступу на 

обрану спеціальність. (Результати складання державної підсумкової атестації 

з української мови та історії України зараховуються як результати вступних 

іспитів з відповідних предметів). 
Крок 6. Дочекайтеся публікації на офіційному сайті інституту 

рейтингових списків вступників. Якщо ви в списках, ви будете зараховані! 
Крок 7. Дочекайтеся наказу про зарахування, щоб переконатися, що ви 

стали студентом ДЮІ. 
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Шановні абітурієнти, якщо ваша мрія бути офіцером поліції, юристом, 

кваліфікованим держслужбовцям, ласкаво просимо до Донецького 

юридичного інституту МВС України! 
Обирайте якісну освіту! 
Адреса Освітнього центру «Донбас-Україна»: 
50000, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21. 
Порядок роботи центру: 
у період з 13.06.2019 р. до 30.09.2019 р. 
пн.-п’ят. ‒ 9.00 до 17.30, 
суб. ‒ с 9.00 до 14.00, 
нед. ‒ вихідний. 
Відповідальна особа: 
Новікова Ольга Олександрівна, e-mail:14 
Телефони приймальної комісії Донецького юридичного інституту МВС 

України: (0564) 95 09 69; (099) 956 31 08; (067) 914 74 54. 
Пам’ятайте, що у вас ще є можливість вступити до Донецького юридичного 

інституту МВС України (Освітній центр діє до 27 вересня 2019 року!) 
Керівник Освітнього центру «Донбас-Україна» 

Ольга  НОВІКОВА 
 

*** 
05.08.2019 
Херсонська обласна державна адміністрація 
http://khoda.gov.ua/vstupna-kampan%D1%96ja-dlja-

vnutr%D1%96shnoperem%D1%96shhenih-os%D1%96b-triva%D1%94- 
                                                 
14 Вказаний у матеріалі e-mail відкривається з веб-сторінки сайту 
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Вступна кампанія для абітурієнтів з Криму триває 
На важливості забезпечення навчання у вишах Херсонщини 

абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, 
наголосив голова облдержадміністрації Юрій Гусєв 5 серпня під час 

селекторної наради щодо обговорення шляхів вирішення актуальних питань 

розвитку області. 
За словами директора Департаменту освіти, науки та молоді 

обласної державної адміністрації Євгена Криницького, на сьогодні в 

Херсонській області здобувають безкоштовну освіту 1400 
внутрішньопереміщених осіб. З них дошкільну освіту здобувають 200 дітей, 

загальну середню – 648 дітей, професійну і вищу – 551 студент. Найбільше – 
в місті Херсоні. 

Крім того, з 03 червня до 27 вересня працюють освітні центри «Крим 

– Україна» на базі Херсонського державного університету, Херсонського 

національного технічного  університету, Херсонського державного 

аграрного університету, Херсонської  державної морської академії, 

Херсонської  філії Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. Тут можна отримати необхідну інформацію для вступу в 

бажаний університет та скористатися спрощеною процедурою вступу. 
До цих навчальних закладів звернулося 315 охочих з 

тимчасовоокупованої території Криму, з яких вже зараховано 51 особу. 
Щодо загальної середньої освіти, станом на 1 серпня видано додатково 

52 свідоцтва про загальну середню освіту і 4 – про здобуття базової середньої 

освіти. 
Голова облдержадміністрації Юрій Гусєв наголосив на важливості 

забезпечити усім охочим з Криму доступ до якісної української освіти: 
«Інформаційну кампанію буде продовжено і посилено. Усі мають 

знати, що Херсонщина чекає громадян України, які переїжджають з 

тимчасовоокупованої території Криму для навчання». 
Інформацію про можливості для кримчан отримувати освіту в 

університетах Херсонщини можна знайти безпосередньо в освітніх центрах 

«Крим – Україна», на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та на інтернет-
ресурсах. 

Детальніше за посиланням http://khoda.gov.ua/pov%D1%96domlennja-
dlja-ab%D1%96tur%D1%96%D1%94nt%D1%96v-z-ar-krim31-05-19 

Вікторія Шовкопляс, Департамент з питань внутрішньої та 

інформаційної політики ХОДА 
 

*** 
             05.08.2019  

Донецький  юридичний  інститут МВС України 
http://dli.donetsk.ua/news/2019-08-05-1 
Представники Донецького юридичного інституту прийняли участь 

у засіданні Донбаської регіональної ради з питань реформи правосуддя 
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1 серпня у Східному апеляційному господарському суді, м. Харків 

відбулося засідання Донбаської регіональної ради з питань реформи 

правосуддя. 
У засіданні прийняли участь Довидас Віткаускас, керівник Проекту ЄС 

«Право-Justice»; Руслан Рябошапка, заступник керівника Офісу Президента 

України та Тихий Павло, голова Східного апеляційного господарського суду. 
Донецький юридичний інститут представляли завідувач кафедри 

юридичних дисциплін, доктор юридичних наук, професор Л.М. Ніколенко та 
доктор юридичних наук, доцент кафедри юридичних дисциплін Н.В. 

Іванюта… 
Друга частина засідання пройшла в форматі обговорення в міні-групах. 

Члени Донбаської регіональної ради з питань реформи правосуддя 

ознайомилися із запропонованим розділом Пріоритетів Реформування 

Сектору Юстиції та запропонували своє бачення. Завідувач кафедри, доктор 

юридичних наук Ніколенко Л.М. запропонувала пропозиції щодо 

поліпшення та розвитку юридичної освіти, у тому числі для вишів-
переселенців. Фасилітаторами виступили міжнародні експерти Проекту 

Ерік Сванідзе та Карстен Манке. 
Зустріч була спрямована на ознайомлення з проблемами безпосередньо 

на місцях та вивчення пропозицій, які отримали керівники Проекту від 

учасників. 
 

*** 
05.08.2019 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
http://www.univer.kharkov.ua/ua/general/univer_today/news?news_id=9059 
Відкриття Міжнародної літньої школи «Масові переміщення: 

фокус на внутрішньо переміщених осіб у пострадянських країнах» 
У Каразінському університеті розпочала роботу Міжнародна літня 

школа «Масові переміщення: фокус на внутрішньо переміщених осіб у 

пострадянських країнах». У ній беруть участь стипендіати грантової 

програми “DAAD”, студенти німецьких закладів вищої освіти. 
Унікальність літньої школи Каразінського університету полягає в її 

спрямуванні на внутрішньо переміщених осіб в Україні та пострадянських 

країнах, а також навчальні візити до таборів ВПО, благодійних та 

громадських організацій, які займаються мігрантами в Харківській області. 
Урочисте відкриття відбулося за участю проректора, доцента 

Антона Пантелеймонова, начальника управління міжнародних відносин 

Олександра Хижняка, молодшого польового офіцера Польового відділу 

Агентства ООН у справах біженців в Україні міста Харкова Вартана 

Мурадяна, проєктних менеджерів управління міжнародних відносин 

Олени Машінцевої та Євгенії Куртасової, лекторів школи та учасників 

проєкту. 
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Антон Пантелеймонов розповів присутнім історію університету, його 

наукові досягнення та представленість в українських і міжнародних 

рейтингах ЗВО. Олександр Хижняк презентував лекторів школи, зокрема 

доцента кафедри соціології університету Кириккале (Туреччина) Чатая 

Шарпа, доцента факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу Валерія Рєзнікова, доцента кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій соціологічного факультету Максима 

Фоломєєва, доцента кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму 

Катерину Сегіду та інших експертів, які долучаться до роботи школи 

протягом її функціонування. 
Зі свого боку Вартан Мурадян розповів про особливості та напрями 

роботи офісу Польового відділу Агентства ООН у справах біженців в 

Україні міста Харкова й зауважив, що для учасників літньої школи 

планується організований візит до офісу. 
Згідно з програмою літньої школи вже сьогодні розпочато перші лекції. 

Про геополітичний курс України, його аналіз та сучасний стан студентам 

розповість Валерій Рєзніков. 
Навчання проходитиме за напрямами: загальна інформація про поточну 

ситуацію, соціально-економічний та соціально-психологічний аспекти 

переміщення, його гуманітарні аспекти, нові закономірності та сценарії 

міграції. Школа діятиме до 16 серпня 2019 року. 
 

*** 
05.08.2019 
Громадський Простір. 
https://www.prostir.ua/?news=yak-v-ukrajini-dolayut-kordony-mizh-

mistsevoyu-moloddyu-ta-studentamy-vpo 
Як в Україні долають «кордони» між місцевою молоддю та 

студентами-ВПО 
Проблема інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні не 

втрачає своєї актуальності навіть попри значну кількість заходів, 

спрямованих на її «пом’якшення». Особливо повільно процес адаптації 

спостерігається серед студентів з числа ВПО, адже різка зміна середовища 

має значний вплив на внутрішній стан молодої людини. 
Саме психологічні проблеми виступають головним стресором для будь-

якого студента-переселенця, тому команда ВГО «Поруч» взяла на себе 

відповідальність за покращення захисту прав та інтеграційних процесів 

студентів-ВПО шляхом реалізації проекту «Громадський супровід 

інтеграції студентської молоді з числа ВПО і студентів з тимчасово 

окупованих територій в приймаючі громади Київської, Львівської, 

Харківської та Херсонської областей». 
Одним з найбільш масштабних заходів, організованих в межах проекту, 

за правом можна вважати п’ятиденний літній табір «Студенти без 
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кордонів», який відбувся в Карпатах у Національному природному парку 

«Синевир» з 22 по 27 липня 2019 року. До участі було запрошено активну 

молодь, представників молодіжних і студентських організацій, а також 

студентів-переселенців, що навчаються в ЗВО чотирьох областей-партнерів 

проекту. Представникам ГО «Нова Енергія» Самойловій Марині, Шияну 

Андрію та Романчик Альоні також пощастило взяти участь у зазначеному 

заході. 
В межах табору для молоді були організовані численні тренінги, 

інтерактивні вправи, тимбілдинги, дискусії, тощо. Так, досвідчені тренери 

розповіли студентам про: 
    1.Основні питання захисту прав людини в Україні; 
    2.Участь громадськості у процесі захисту прав людини; 
    3.Дискримінацію в сучасних реаліях України та способи протидії; 
    4.Інструменти залучення молоді до прийняття рішень; 
    5.Найбільш ефективні методики вирішення конфліктних ситуацій; 
    6.Особливості побудови плідної командної роботи. 
Тут молоді люди не просто теоретично розглянули найбільш актуальні 

проблеми ВПО, а й дізналися реальні історії з життя студентів-
переселенців, які також брали участь у таборі. Саме тому, коли в останній 

день представники кожної області зібралися разом задля напрацювання 

регіональної програми сприяння інтеграції, молоді люди мали яскраве й 

безпомилкове уявлення про фактори, які найбільш сильно заважають 

інтеграції. 
Під час перебування у таборі студенти набули величезну кількість 

важливих для себе знань та компетенцій. Крім того, організатори подбали 

про те, щоб відпочинок у таборі був не тільки корисним, а й незабутньо 

цікавим. За доволі короткий термін, довжиною в 5 днів, молоді люди встигли 

відвідати найзагадковіше гірське озеро Синевір, унікальне село Колочава у 

мальовничій долині Межигірського району, оборонну лінію «Арпада», музей 

лісосплаву, загадковий безіменний водоспад та ще величезну кількість місць, 

що чарують своєю красою та неповторністю. 
Командне приготування вечері, презентація регіонів біля ватри, квести, 

вечірні прогулянки… Цікаво організоване дозвілля допомогло учасникам 

табору по-справжньому зблизитися і подружитися. І якщо в перший день до 

табору приїхало 4 команди з різних областей України, то останнього дня з 

Карпат їхала одна ціла команда однодумців. І це ще раз доводить, що 

повноцінна інтеграція внутрішньо переміщених осіб – це хоч і складне, але 

реальне завдання! 
Табір відбувся в рамках проекту «Громадський супровід інтеграції 

студентської молоді з числа ВПО і студентів з тимчасово окупованих 

територій в приймаючі громади Київської, Львівської, Харківської та 

Херсонської областей» за підтримки Фонду розвитку демократії 

Посольства США в Україні. 
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Проект адмініструє ВГО «ПОРУЧ» (Київ), місцевими регіональними 

партнерами є БФ «Право і демократія» (Львів), ГО «Нова Енергія» 
(Харків), Благодійне товариство «Центр суспільних програм» (Херсон). 

 
*** 

06.08.2019 
Укрінформ 
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2755184-u-troh-peremisenih-

visah-zrosli-obsagi-derzzamovlenna-grinevic.html 
У трьох переміщених вишах зросли обсяги держзамовлення – 

Гриневич 
У 2019 році зросли обсяги державного замовлення у переміщених 

закладах вищої освіти та регіональних вишах низки областей. 
Про це на брифінгу сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, 

повідомляє кореспондент Укрінформу 
“Серед переміщених університетів найбільше держзамовлення 

отримали Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 
(553 місця державного замовлення), Донецький національний університет 

імені Василя Стуса (353 місця державного замовлення), Таврійський 

національний університет імені В.І.Вернадського (342 місця державного 

замовлення)”, – сказала Гриневич. 
Загалом, за словами Гриневич, побільшає студентів, які навчаються за 

державний кошт, у вишах Луганської області – держзамовлення зросло на 

27,5%, Донецької області – майже на 21%, Рівненська область – 
держзамовлення зросло на 19,7%, Черкаська область – 12% та Житомирська 

область – на 9%. Також зросло від очікуваного державне замовлення в 4 

регіональних вишах – Уманському державному педагогічному університеті 

на 92 місця, Харківському національному технічному університеті сільського 

господарства на 93 місця, Вінницькому державному педагогічному 

університеті на 100 місць, НТУ “Харківський політехнічний інститут” – на 

129 місць… 
 

*** 
  06.08.2019  
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 
http://loga.gov.ua/oda/press/news/ponad_1300_osib_cogorich_vzhe_zvern

ulisya_do_osvitnih_centriv_donbas_ukrayina 
Понад 1300 осіб цьогоріч вже звернулися до освітніх центрів 

«Донбас-Україна» 
  Загалом у 2019 році до освітніх центрів «Донбас-Україна» за 

консультацією звернулася 1301 особа. 
З них направлено для проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації до закладів загальної середньої освіти для отримання 

документу державного зразка: 
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- про базову загальну середню освіту – 8 абітурієнтів; 
- про повну загальну середню освіту – 80 абітурієнтів; 
- про базову загальну середню освіту та повну загальну середню освіту 

– 23 абітурієнта; 
- подали документи для вступу до закладів освіти  із тимчасовою 

довідкою – 133 абітурієнта; 
- подали заяви про вступ до закладів освіти з документом державного 

зразка (за вступними іспитами) – 575 абітурієнтів. 
 

*** 
06.08.2019 
Facebook 
Донецький національний медичний університет – м. Кропивницький 
https://ru-ru.facebook.com/kropmeduniver/posts/1595860923880446?__xts__%5B0%5D=68.ARDYvqq5II-

xp3vkDKKMd_eFgkrdykE8oTYFqdGZIH5AJgnNQgUkFcsCzLwhkDW4QEXBnVdJU4eDqGELna82e1v4b-
yz081xShDUcZzTdiXV7_M9kgsPPm1uF0GcPPXCY_Mu4h2Dwl0dBYmZ46NjmIycpUWEDS3Zzw50kDa0bUey_NrfOLdl6C4P0suo4X1sSas
BU6_3yaZ0ZtJMpt-7R9VAuJzN0bH8cArCkRAwAiM_sDbw3Y-
BlbA2ZIgc2otFswLmP9WJZLP4bJnNG5epNvfefxVzoXODGVUQkfPzr6c7q8o0rP6YFr62XeVsbaztjXAmePJyi7Aqt19WnKLqSzo83w&__tn_
_=-R 

Донецький національний медичний університет – м. Кропивницький 
6 августа в 04:25 · 
Бібліотека #ДНМУ поповнилася книгами про Революцію Гідності 
Фонд бібліотеки Донецького національного медичного університету 

у Кропивницькому отримав нові книги, які люб'язно надав бібліотечний 

фонд Жива сучасна бібліотека – БФ Бібліотечна країна, що постійно 

допомагає бібліотекам переміщених університетів. 
Бібліотека отримала 15 примірників книг. Це ілюстровані видання та 

фотоальбоми про Революцію Гідності, війну з російськими окупантами на 

Донбасі. 
Частина книг написані англійською та німецькою мовами. 
Найближчим часом їх почнуть видавати читачам. 

 
*** 

06.08.2019 
0552.ua – Сайт города Херсона 
https://www.0552.ua/news/2474643/v-universitety-hersonsiny-zacisleny-

bolee-300-krymcan-molodez-vybiraet-kacestvennoe-obucenie-v-ukraine 
В университеты Херсонщины зачислены более 300 крымчан: 

молодежь выбирает качественное обучение в Украине 
Выпускники крымских школ все активнее штурмуют учебные 

заведения Херсонской области с целью получения украинского образования. 

Летом 2019 года сразу 300 крымчан получили почетный статус студента 

украинского вуза. 
- С 3 июня по 27 сентября в Херсонской области работают 

образовательные центры «Крым – Украина» на базе Херсонского 

госуниверситета, Херсонского национального технического университета, 

Херсонского государственного аграрного университета, Херсонской 
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государственной морской академии и филиала Национального университета 

кораблестроения имени адмирала Макарова, – рассказал директор 

Департамента образования, науки и молодежи ОГА Евгений Криницкий. 
– На базе этих высших учебных заведений абитуриенты смогли получить 

необходимую информацию для поступления в вуз, воспользовавшись 

упрощенной процедурой поступления. 
В настоящее время бесплатное образование в Херсонской области 

получают более 1400 переселенцев из временно оккупированных Россией 

территорий Украины. 
Из них дошкольное образование получают 200 детей, общее среднее – 

648 детей, профессиональное и высшее – 551 студент. 
Наибольшее количество студентов и учащихся среди перемещенных 

лиц проживают и учатся в городе Херсоне. 
В Украине студенты из числа ВПЧ имеют право на помощь от 

государства, в том числе в виде выплаты социальной стипендии. 
- Главный вопрос, который интересует абитуриентов-бакалавров, могут 

ли они продолжить обучение в магистратуре украинского вуза, имея диплом 

бакалавра, выданный вузом «ЛНР» или «ДНР». Ответ однозначен – нет, – 
рассказал адвокат Харьковской правозащитной группы Владимир 

Глущенко. – Дипломы и другие образовательные документы, выданные на 

оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, 

недействительны. Они не признаются и не имеют юридической силы ни в 

Украине, ни в других странах, – Однако, если студент на момент 2014 учился 

в высшем учебном заведении на территории Донецкой и Луганской областей, 

которые оказались под оккупацией, он может продолжить обучение в любом 

вузе Украины в порядке восстановления. 
Напомним, что абитуриенты из Крыма и Донбасса имеют право на 

поступление в украинские вузы по упрощенной процедуре (без ВНО, 

украинского паспорта и аттестата). Достаточно обратиться в 

специализированные образовательные центры. 
По словам заместителя министра образования и науки Юрия 

Рашкевич, центры «Крым-Украина» – открытые на базе 35 учреждений 

высшего образования в восьми областях страны Одесская, Николаевская, 

Запорожская, Херсонская, Харьковская, Львовская, Днепропетровская, а 

также город Киев. 
А центры «Донбасс-Украина» действуют на базе более 40 вузов – 

перемещенных из зоны ООС и расположенных на подконтрольной Украины 

территории Луганской и Донецкой областей. Это города Бахмут, Винница, 

Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, 

Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, 

Славянск, Торецкое. 
Более подробный перечень этих центров с их адресами и контактами 

размещен на сайте Министерства образования и науки в разделе 

«Жителям Донбасса и Крыма». 
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Люди, которые имеют статус ВПЛ, могут прояснить все вопросы, 

связанные с участием во вступительной компании в украинские вузы, у 

операторов бесплатной горячей телефонной линии Министерства 

образования и науки по телефону: 0800504425. 
 

*** 
07.08.2019  
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 
http://loga.gov.ua/oda/press/news/perevedennya_na_byudzhet_vstupnikiv_

yaki_mayut_pravo_na_pilgi_trivatime_do_9_serpnya 
Переведення на бюджет вступників, які мають право на пільги, 

триватиме до 9 серпня 
Цього року 12,9 % місць державного замовлення, що були розподілені 

за адресним розміщенням, не підтвердились вступниками. У першу чергу, ці 

місця використають для переведення на бюджет вступників, які мають 

пільги, передбачені законами. 
Цього року вступити до вишу за співбесідою могли три категорії 

вступників, а за результатами вступних іспитів – вісім. У підсумку цією 

можливістю скористалися 2 тис. 213 осіб, з яких 57 вступили за співбесідою, 

2 тис. 156, склавши вступні іспити. 
Нині право на переведення мають: 
- діти загиблих захисників України; 
- особи з інвалідністю І-ІІ групи, діти з інвалідністю до 18 років; 
- деякі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- діти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, визнаних 

постраждалими учасниками Революції Гідності; 
- шахтарі, діти шахтарів; 
- внутрішньо переміщені особи (за умови вступу на спеціальності, 

яким надається особлива підтримка); 
- діти з багатодітних сімей (за умови вступу на спеціальності, яким надається 

особлива підтримка). 
Переведеними можуть бути вступники на спеціальності, яким 

надається особлива підтримка. Йдеться про підтягування списків черговиків 

по широкому конкурсу. Таке переведення можливе за наявності місць та 

відсутності претендентів на них з числа пільгових категорій. 
Переведення відбуватиметься до 9 серпня включно. 
У деяких закладах можуть залишитися невикористані бюджетні місця, 

тоді як в інших бюджетних місць для пільговиків може не вистачити. На 

цьому етапі Конкурсна комісія з розміщення державного замовлення 

Міністерства освіти і науки України зможе перерозподілити ці місця 

іншому закладу за запитом. Важливо, що перерозподіл здійснюватиметься на 

користь тих вступників, які підтвердили своє право на пільги і відповідно на 

навчання за кошти держбюджету. 
За інформацією Міністерства освіти і науки України 
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*** 
07.08.2019 
Педагогічна преса 
https://pedpresa.ua/200372-sim-miljoniv-yevro-na-modernizatsiyu-osvitnih-program-8-

ukrayinskyh-proyektiv-peremogly-v-konkursi-programy-yes-erazmus.html 
Сім мільйонів євро на модернізацію освітніх програм: 8 українських 

проєктів перемогли в конкурсі програми ЄС Еразмус+ 
Уже в жовтні 2019 року та січні 2020-го українські дослідники почнуть 

втілювати нові проєкти, які перемогли за напрямом КА2 “Розвиток 

потенціалу вищої освіти” програми ЄС Еразмус+. Загалом за участі 

України було відібрано 8 проєктів, бюджет яких становить 7 млн 150 тис 

євро. 
Проєкти зосереджені на модернізації освітніх програм у сфері 

кіберфізичних систем та ерготерапії. Частина робіт також стосується 

підвищення якості вивчення іноземних мов вчителями та покращення 

співпраці вишів з  економічними та соціальними партнерами. 
Планується, що виконавцями проєктів стане 51 українська організація. 

А саме: 
    38 закладів вищої освіти; 
    2 науково-дослідні інститути; 
    4 приватних підприємства; 
    2 державних підприємства; 
    4 громадські організації; 
    Міністерство освіти і науки України. 
До роботи, зокрема, залучені 3 переміщені виші – Донецький 

національний технічний університет, Донецький державний 

університет управління та Горлівський інститут іноземних мов. 
У проєктах за участі України також працюватимуть 52 партнери з 21 

країни світу: 36 організацій з 17 країн-членів програми Еразмус+ (Австрія, 

Бельгія, Фінляндія, Кіпр, Естонія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, 

Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція та 

Великобританія) та 16 організацій з 4 країн-партнерів (Азербайджан, Грузія, 

Білорусь та Молдова). 
Загалом в межах конкурсу було відібрано 163 проєкти. Ознайомитися з 

переліком українських проєктів-переможців та їхніми виконавцями можна за 

посиланням на сайті. 
Довідково. 
Напрям “Розвиток потенціалу вищої освіти (КА2: CBHE)” є окремим 

компонентом програми Еразмус+.  Він спрямований на обмін досвідом та кращими 

практиками між партнерами з різних країн світу. Така співпраця має підтримувати 

реформи у сфері підвищення якості вищої освіти, зближення і зрозумілості систем вищої 

освіти в усьому світі. 
В межах чотирьох конкурсів, які відбулися у період з 2015-2018 років за напрямом 

програми, від України було подано 464 конкурсні пропозиції. З них 30 проєктів за участі 

90 інституцій-партнерів було підтримано. Загальна сума гранту для них складає більше як 

15 млн євро. 
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*** 

07.08.2019 
Вільне радіо 
https://freeradio.com.ua/mi-pereihali-u-chiste-pole-interv-ju-z-direktorom-

institutu-pereselencja-ievgeniieju-bielickoju/ 
“Ми переїхали у чисте поле”. Інтерв’ю з директором інституту-

переселенця Євгенією Бєліцькою (Звуковий файл) 
Євгенія Тулаїнова 
Ми поспілкувалися з директором Горлівського інституту іноземних 

мов Євгенією Бєліцькою. Інститут – переселенець з Горлівки, вже майже 

п’ять років він знаходиться в Бахмуті. Як ГІІМ завершує вступну кампанію? 

Які проблеми виникли цього року? Та які нові спеціальності можна очікувати 

у виші? Детальніше – читайте або слухайте в нашому інтерв’ю. 
 
Євгенія Тулаїнова: Нещодавно закінчилися вступна кампанія в Україні. 

Якою вона була у вашому інституті і скільки нових студентів ви побачите 

першого вересня? 
 
Євгенія Бєліцька: Вона ще не закінчилася. Ми тільки-но зарахували 

тих людей, які надали нам оригінали своїх документів. Ми плануємо цього 

року виконати державне замовлення на 100% і зарахуємо близько 170  

студентів першого курсу, а ще в нас будуть так звані “студенти-
прискорники”. Це ті, хто вже мають базову освіту за фахом, але хочуть 

отримувати диплом бакалавра, таких у нас буде десь 20 студентів. Ну і ще 

магістри, їх набираємо до кінця серпня, десь 40-50 осіб. Якщо разом, то 230-
250 студентів ми цього року плануємо прийняти. 

 
Євгенія Тулаїнова: Це мало чи багато для вашого інституту? 
 
Євгенія Бєліцька: Зважаючи на те, з чим порівнювати. Я Вам наведу 

приклад: коли ми сюди приїхали, у 2014 році, то за перший рік ми випустили 

728 студентів з рівнем бакалавр і спеціаліст, тоді ще магістрів у нас було 

обмаль. А зараз ми навчаємо, якщо наберемо стільки студентів, 953 особи. Це 

денна форма навчання. Якщо порівняти зі станом справ, скажімо, на 2011 рік, 
то звісно, 250 – це буде дуже і дуже мало. Оскільки у нас було шість 

факультетів у Горлівці, тут ми маємо два повноцінні  факультети. На 

факультеті має бути 200 студентів, а у нас на кожному з факультетів десь 

400. Але, зважаючи на те з чого ми тут починали, коли ми приїхали сюди, ми 

набрали, якщо першокурсників, то біля сорока студентів. Оскільки це був 

перший рік і ми не знали як тут облаштовуватися. Я всім кажу цю фразу: 

“Ми виїхали на пусте місце”. У нас не було кампусу за межами Горлівки, на 

відміну від багатьох закладів Донеччини, які зосереджувалися у Донецьку, 
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або в Макіївці, але всі вони мали свої філіали за межами області, вони 

переїхали туди. Ми переїхали у чисте поле. Це не метафора. 
 
Євгенія Тулаїнова: Чи є у цьому році студенти, які вступили до вашого 

вишу через освітній центр “Донбас Україна” і якщо так, то скільки їх? 
 
Євгенія Бєліцька: Так. Зараз не можу сказати Вам остаточно, але 

минулого року ми прийняли на навчання 109 таких студентів. Цього року їх 

буде набагато менше з огляду на дуже просту причину – дуже велика 

кількість молодих людей з непідконтрольної території, на жаль, не мають 

українського паспорта. І батьки якось не думають про те, як ці діти житимуть 

далі. 
 
Євгенія Тулаїнова: Чому ця проблема саме в цьому році виявилася? 
 
Євгенія Бєліцька: В минулому році було багато вступників, у яких 

були українські паспорти. Я не знаю з чим це пов’язувати. Може, старі були. 

Саме в цьому році виявилася така проблема, і багато молодих людей хотіли 

виїхати і продовжити навчання тут, але паспорту немає і все. 
 
Євгенія Тулаїнова: Чи вважаєте ефективними ці освітні центри? 

Можливо, їх треба вдосконалювати? 
 
Євгенія Бєліцька: Дуже ефективні центри. Я завжди говорила, що їх 

треба було починати розвивати ще у 2014-2015 роках. Сама ідея є корисною. 

Коли перший рік розпочали роботу ці центри, я трішки скептично ставилася 

до них, але я дивлюся на тих студентів, які приїхали до нас з тимчасово 

непідконтрольної території. Це у доброму розумінні наші агенти впливу. 

Вони бачать різницю між тим, що є там і тим, що є тут, і тими 

можливостями, які дає українська освіта. Тому, якщо ми навіть залишимо 

остронь зміну молодих людей, коли вони поступово отримують освіту, коли 

вони змінюються ментально і починають рефлексувати, як належить 

рефлексувати молодій людині, і просто суто прагматично подивимося на те, 

що люди сюди виїздять, бо їм потрібно навчатися, дивляться на те, як живе, 

як дихає Україна попри всі негаразди, а потім повертаються туди і бачать те, 

що там відбувається. Вони, звісно ж, впливають на оточення. Вони можуть 

аналізувати і дати раду собі  і тим, хто є навколо них. Я думаю, що це дуже-
дуже добре. 

 
Євгенія Тулаїнова: Назвіть топ-5 спеціальностей, які у цьому році 

обирали абітурієнти? 
 
Євгенія Бєліцька: Перше – це філологія, викладачі. Конкурс був десь 

10 чоловік на місце, потім психологія, потім мова і література. Ми будемо 



48 
 

замовляти додаткові місця, оскільки станом на тепер ми не зможемо 

зарахувати всіх за програмою “Донбас-Україна”, у нас не вистачає для всіх 

охочих місць. Три ключові спеціальності. 
… 
Євгенія Тулаїнова: Ви пам’ятаєте той час, коли інститут переїхав на 

неокуповану територію, до Бахмута? Як це відбувалося? 
 
Євгенія Бєліцька: Як все в житті міфологізувалося. Звісно, пригадую, 

оскільки я тоді була виконуючою обов’язки. Я була перша, хто переїхав 

сюди, у Бахмут. Всі структурні підрозділи формувалися ще у Горлівці. Це 

було складно, це було важко. Перший навчальний рік 2014-2015 пройшов на 

такому адреналіні. Намагаєшся пригадати, що тобі було важко, не було де 

жити, не було де навчатися, а воно не пригадується. Я не знаю, що це за 

складнощі  пам’яті. Було складно. Без деталей. 
 
Євгенія Тулаїнова: Чому вирішили переїхати на неокуповану 

територію, бо, наскільки мені відомо, деякі викладачі залишилися на 

окупованій територія і там теж є частина цього інституту? 
 
Євгенія Бєліцька: З дуже тривіальної для викладача причини – 

відповідальність перед випускниками. Коли трапилися такі події 2014-2015 
років, кожен з викладачів став перед вибором. Нам потрібно було завершити 

навчання наших випускників, їх було 728 і надати їм дипломи. Якщо уявити, 

що ми не переїхали, скільки людей, навчаючись 4-5 років, не отримали б 

очікуваний диплом і очікувану ступінь свого навчання. Це була б професійна 

зрада людей, які присвятили навчанню все своє життя. Через цю причину ми 

переїхали сюди. Сім’ї залишилися там, домівки залишилися там, вся 

інфраструктура життя залишилися там. Тут у нас не було нічогісінько. Ну 

взагалі нічого. Жодного папірця нам не дали вивезти з тієї території… 
 
Євгенія Тулаїнова: Як багато викладачів і студентів інституту стали 

переселенцями разом з ним? 
 
Євгенія Бєліцька: Переїхало багато. У нас в Горлівці станом на 

жовтень 2014 року навчалося 1424 студенти, вирішили переїхати сюди, 

тобто написали заяви чи попередили про переїзд, 1304 студенти, це більше 

80%. З приводу викладачів…  У нас було 150 викладачів, виїхало 105… 
 
Євгенія Тулаїнова: Як швидко знайшли приміщення під інститут у 

Бахмуті? 
 
Євгенія Бєліцька: Довелося знайти досить швидко цей корпус на 

Василя Першина, 24, і той, у якому безпосередньо відбувається навчання, на 

Садовій, 72А. Ці будівлі належали організаціям, які пов’язані з геологією і 
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оскільки вони були пустими, то ми орендували їх, почали життя на новому 

місці. 
 
Євгенія Тулаїнова: Гуртожитки де шукали? 
 
Євгенія Бєліцька: Просили заклади освіти в Бахмуті прихистити нас на 

деякий час. І я хотіла подякувати всім колегам-освітянам Бахмута за 

допомогу. Особливо Миколі Федоровичу Зінченку, директору коледжу 

транспортної інфраструктури, який вже кілька років дозволяє нашим 

студентам жити на своїй території. Я дуже-дуже вдячна колегам, дійсно. 

Позаду Вас є світлини, які я не знімаю, оскільки ми два роки тому урочисто 

відкрили гуртожиток, який ми зараз орендуємо у міста. Це комунальна 

власність, але вона надана нам в оренду. Зараз там найбільша кількість 

студентів живе. 
Євгенія Тулаїнова: У вас гендерно рівний колектив? Чи, як у більшості 

вишів, або в принципі навчальних закладах, більшість жінок?  
 
Євгенія Бєліцька: Звісно більшість жінок, оскільки це педагогічний 

заклад вищої освіти, але є дуже приємна тенденція для наших дівчат. Якщо, 

скажімо, у 2011-2012 роках, кількість студенток була за 80%, то зараз на 

деяких спеціальностях у нас є і 60%, і 70% дівчат у порівнянні з хлопцями. 

Все більше і більше хлопців ідуть на навчання у Горлівський інститут 

іноземних мов. Дуже приємно. Дещо дивно, але так і є. Що стосується 

викладачів, то тут так само. Тенденція до збільшення чоловіків. 
 
Євгенія Тулаїнова: Молоді викладачі часто приходять до вашого 

інституту? Приймаєте своїх студентів на роботу? 
 
Євгенія Бєліцька: Так, звісно. І дуже приємно дивитися, як вони 

зростають, як виховуються і перетворюються на сучасних викладачів, які 

думають трішечки інакше, ніж ми, які починали ще в Радянському Союзі. 
 
Євгенія Тулаїнова: На честь 70-річчя інституту Ваші викладачі 

піднялися на Говерлу. Чому обрали саме такий спосіб відзначити 

річницю? 
 
Євгенія Бєліцька: А потім більшість викладачів ще й підтримали це і 

піднялися на гору Артема у Святогірську. Підкорюємо вершини. Ми ж всі 

лінгвісти. Якщо є метафора “підкорювати вершини”, то має бути і пряме 

значення. У прямому значенні  – треба піти на гору, на найвищу гору цієї 

країни, на Говерлу. Тому найбільш відчайдушні піднялися туди, а ті, хто 

більш сором’язливий піднялися разом на гору Артема. 
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Євгенія Тулаїнова: Коли востаннє в інституті з’являлися нові 

спеціальності? 
 
Євгенія Бєліцька: Спеціальності зараз називаються освітніми 

програмами. Минулого року ми вперше в історії інституту отримали право на 

надання дипломів магістерського зразка на 9 магістерських освітніх програм. 

Це багато. Звісно ж ці освітні програми поєднують ті спеціальності, які є для 

нас традиційними. Це мови, середня освіта, психологія, історія, 

перекладацтво. Але самий факт! 9 освітніх магістерських програм. Це був 

неабиякий вчинок для всього нашого колективу, це було серйозно, це було 

грунтовно, це було відповідально і це було успішно. 
 
Євгенія Тулаїнова: Які спеціальності Ви б додали до переліку 

спеціальностей Горлівського інституту? 
 
Євгенія Бєліцька: Щось пов’язане з мистецтвом, оскільки лінгвістика і 

комунікації – це театральне дійство, яке між нами з вами відбувається. Це 

театр, хоч ми цього не помічаємо. Є рольові постанови, є обставини і все 

решта.  Я б серйозно подумала про те, щоб увести цей театральний дискурс 

як частину освітнього процесу. Ми про це говоримо протягом останнього 

року. Як це зробити таким чином, щоб воно гармонійно стала частиною 

освітнього процесу. 
… 
Євгенія Тулаїнова: Ваші студенти їздять на практику за кордон? 

Можливо, є якісь програми? 
 
Євгенія Бєліцька: Нажаль, з огляду на те, що у нас немає власного 

гуртожитку, ми не можемо дозволити собі обмінні програми. Оскільки, щоб 

приїхати туди, ми маємо тут прийняти. Ми дуже сподіваємося, що ми 

нарешті отримаємо право на європейський грант, який ми зараз виборюємо 

і завершимо нарешті ремонт будівлі гуртожитку. Перший етап зроблено за 

сприяння Чеської агенції з розвитку, і за рахунок другого, якщо ЄС надасть 

гроші, ми завершимо будівництво. Тоді в нас будуть повноцінні програми 

студентського обміну. Ми готові до цього. Більше того, вже теоретично ми 

розглядали це з нашими партнерами з ЄС, з університетами. Самі 

студенти користуючись безвізом вільно подорожують і навіть залишаються 

на стажування у Європі. Це і Німеччина, і Франція, і США. 
 
Євгенія Тулаїнова: Плануєте продовжувати співпрацю з USAID? 
 
Євгенія Бєліцька: Так. Більше того, подали кілька грантових проектів 

на розгляд до цієї організації, і користуючись цією нагодою, я хотіла б 

подякувати саме USAID за їхню допомогу. Перша організація, яка нам 

допомогла, це Knauf. Це були перші люди, які попри все повірили в нас і 
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надали нас нам допомогу у вигляді меблів, оргтехніки, комп’ютерної техніки, 

щоб ми могли розпочати нашу діяльність тут. А от грунтовною допомогою 

стала допомога від USAID. Ці меблі, які Ви тут бачите, це від USAID. І це 

було якесь тоді диво, що хтось просто так нам допомагає. Я думаю, що 

ментально як такий переломний момент у тому чи ми виживемо тут чи ні, 

розпочався саме з допомогою USAID. 
 
Євгенія Тулаїнова: Скільки років ви працюєте на посаді директора 

інституту? 
 
Євгенія Бєліцька: З 2016 року офіційно, як в. о.  з 1 січня 2015 року. 
 
Євгенія Тулаїнова: Які на Вашу думку три найважливіші досягнення 

інституту за ті роки, протягом яких Ви є директором? 
 
Євгенія Бєліцька: Перше очевидно те, що інститут  збрежений і 

відповідно до моніторингу МОН відноситься до тих навчальних закладів, які 

є стабільними серед переміщених, і які активно розвиваються. І тут саме я 

хотіла сказати, що ми зберегли наш колектив. Це дуже багато коштує. Після 

першого року, коли були всілякі рухи туди-назад, ми нікого не втратили, ми 

всі лишаємося як єдиний колектив. Це мабуть друге досягнення. Звісно всім 

важко, оскільки жити ніде, ще станом на тепер найсерйозніша проблема – це 

відсутність житла для  науково-педагогічного колективу, професорів та 

доцентів. Але попри складнощі та негаразди – це згуртованість колективу і 

його працездатність. Ну і третє, якщо глобально – це певний вплив на 

громаду міста Бахмут, тобто ми, мені здається, гармонійно увійшли у 

конфігурацію місцеву і зайняли своє місце, це була лакуна (порожнеча, – 
ред.). І я думаю, що це певним чином вплинуло на розвиток міста Бахмут. Я 

думаю, що це позитивно. У позаминулому році ми проводили форум друзів 

ГІІМ. Я була вражена від тієї кількості добрих слів, які були сказані на 

адресу нашого інституту. Коли ти живеш, ти не зважаєш, живеш та й живеш, 

але іноді корисно послухати не тільки критику, а ще й  те, що ти зробив для 

місцевої громади. 
… 

 
*** 

09.08.2019  
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 
http://loga.gov.ua/oda/press/news/vitaliy_komarnickiy_obgovoriv_naprya

mi_spivpraci_z_predstavnikami_usaid 
Віталій Комарницький обговорив напрями співпраці з 

представниками USAID 
Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник 

обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький провів 



52 
 

зустріч з керівником офісу Проекту USAID «Економічна підтримка 

Східної України» в Луганській області Брайаном Мілаковскі та керівником 

напрямків «Енергетика» та «Відновлення інфраструктури» Олександром 

Стеценком. 
Учасники обговорили можливості та напрями роботи Проекту USAID 

«Економічна підтримка Східної України» в 2019-2020 роках на Луганщині, 

а також варіанти співпраці Проекту з облдержадміністрацією. 
Представники USAID озвучили одразу декілька пропозицій до 

подальшої співпраці. Перша – це інвестиції в освіту та інновації: ведеться 

робота щодо розвитку ІТ-сектору в Луганській області. Уже досягнуто 

попередніх домовленостей щодо створення в Луганській області на базі СНУ 

ім. В. Даля ІТ-школи UNIT Factory. 
Друга полягає у підтримці Луганського національного аграрного 

університету  та інших переміщених ВНЗ. Відтак, у рамках проекту 

відновлення матеріально-технічної бази ЛНАУ вже у вересні отримає 

матеріальну допомогу для забезпечення навчального процесу. Це у 

перспективі матиме суттєвий вплив на аграрний сектор та його ефективне 

функціонування в регіоні, збереження трудового потенціалу області. 
Третя пропозиція – підтримка роботи на території області Школи 

малого та середнього підприємництва (МСП) фонду K.Fund. 
Віталій Комарницький подякував міжнародним партнерам за 

підтримку та озвучив низку пріоритетних проблемних питань, що 

потребують негайного втручання… 
 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

 
 

31.07.2019 
Українські міста в інтернеті 
http://cityukraine.info/index.php?citynews=123741 
Новоград-Волинський 
Графік «гарячих ліній» на серпень в міській спеціалізованій службі 

психологічної підтримки «Телефон Довіри» за номером 15-07, 067-771-15-
07 

…Щоденно з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 год., крім вихідних та 

святкових днів працює гаряча лінія по виявленню, згідно повідомлень, 

найуразливіших категорій населення, в тому числі…переселенців, біженців з 

автономної Республіки Крим, Луганської, Донецької обл. по сприянню у 

вирішенні питань соціального характеру. 
Директор центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді А. А. Лапинська 
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*** 
31.07.2019 
Gazeta.ua 
https://gazeta.ua/articles/settlers/_pereselenec-rozpoviv-yak-pracyuvati-

gidom-u-zoni-vidchuzhennya/918936 
Переселенець розповів, як працювати гідом у зоні відчуження 
Переселенець-журналіст із Донецька Дмитро Шибалов після 

переїзду до Києва став гідом у Чорнобильській зоні відчуження. Проводить 

екскурсії понад рік. 
"До цього був у Чорнобилі, їздив з групою італійських журналістів 

робити сюжет. Десь на початку 2018-го почав працювати гідом у 

Чорнобильській зоні. Під час роботи став вивчати багато літератури, фільмів, 

пов'язаних із трагедією. Вдавалося поспілкуватися безпосередньо з 

ліквідаторами", – розповідає Дмитро. 
За місяць переселенець проводить до 20 турів. Найдешевший –                

1254,28 грн. Туристів стало в рази більше після виходу міні-серіалу від 

каналу HBO "Чорнобиль". 80% відвідувачів припадає на іноземців. Люди 

приїжджають з Європи, США, ізраїлю, Китаю… 
За законами України, відвідувати Чорнобильську зону відчуження 

можна тільки після 18 років. 
"В основному, до турів їздять люди від 18 до 30 років. Вони 

цікавляться питаннями Чорнобильської трагедії. Багато іноземців відвідують 

це місце. Для них навіть є авіатури до Чорнобиля. Після виходу 

однойменного серіалу ми навіть створили спеціальний тур за локаціями, 

обігранимии у стрічці", – додає Шибалов. 
Гіду постійно потрібно дізнаватися більше нового про аварію на ЧАЕС. 

Супроводжуючий у турі має постійно говорити на будь-які теми, пов'язані з 

Чорнобильською трагедією, знати, як влаштований реактор, розповісти про 

будь-яке місце Прип'яті. 
"Багато людей під час екскурсій говорять про те, що їм може 

нашкодити радіація в зоні відчуження. Однак зараз вона абсолютно не 

загрожує організму. Навіть не було жодного випадку, щоб у туристів знімали 

одяг і спалювали його через велику дозу радіації. Єдине, сумки, рюкзаки, 

техніку заборонено ставити на землю, щоб не піддавати ризику забруднення 

радіоактивними речовинами", – додає Дмитро. 
 

*** 
31.07.2019 
Свои.City 
https://svoi.city/read/history/38708/yak-lidiya-puchkova-z-donecka-

vidkrila-v-chornomorsku-kafe-domashnoi-kuhni 
Взяли «на слабо»: як Лідія Пучкова з Донецька відкрила в 

Чорноморську кафе домашньої кухні 
Юлія СЕНКЕВИЧ, журналістка 
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У кафе «ЄЖКА» є зрази по-маріупольські і по-донецькі, а його 

засновниця Лідія Пучкова завжди рада своїм, бо очолює спільноту 

переселенців в Чорноморську. Знайомимо з новим закладом зі спецпроєкту 

«Їмо у Своїх». 
Хто і що? 
Лідія Пучкова, здається, прагне нагодувати всіх, допомогти кожному. 
Лідія переїхала з Донецька у Чорноморськ Одеської області, де має 

родичів, у 2014 році, коли почалася війна. З собою взяла лише необхідні речі. 
«Хотіли повернутися, але коли виїхали в Чорнухине, почали бомбити. Я 

забрала онуків, а на другий день відрізали Ясинувату. Донецьк і Луганськ вже 

втратили сполучення». 
Лідія залишилася в Чорноморську, роботу за фахом знайшла швидко – 

ресторан, якому був потрібен кухар, вийшов на неї сам. 
На новому місці одразу почала займатися громадською діяльністю. 

Лідія очолює Спілку вимушених переселенців Сходу, представляє в 

Одеській області всеукраїнське об’єднання «Українські рубежі». 
“Я голова місцевої спільноти переселенців, допомагаю місту, у мене 

склалася репутація, тому мені самій пропонують відкривати точки 

харчування. Я працювала в центрі розвитку дітей «Радуга», потім взяла в 

оренду їдальню в 15-му училищі – зараз це Іллічівський професійний 

судноремонтний ліцей” 
Згодом Лідія відкрила кафе з домашньою кухнею «ЄЖКА». Там є 

комплексні обіди, ланчі, вечеря. 
Кафе розташовується в Чорноморську на вулиці Данченка, 8. 
Чому? 
Лідії подобається готувати зі школи. У 9-му класі вона стала кухаром 

третього розряду, після школи закінчила технікум, потім – інститут. 
«… моя праця мені ж і допомогла: коли я приїхала сюди, мене знайшли 

і запросили працювати кухаром». 
“Буквально через тиждень після приїзду до Чорноморська, у мене вже 

була хороша робота з хорошою зарплатою, на яку я могла не тільки 

прогодувати свою сім’ю, а й допомагати нашим переселенцям” 
Скільки ресурсів знадобилось і де їх шукали? 
Лідія з Донецька до Чорноморська приїхала фактично ні з чим. Вона 

одразу почала займатися улюбленою справою і заробляти, але цих коштів для 

відкриття кафе було замало. 
«Готувала як могла, допомагала нашим переселенцям. Вони мене 

питали, чому я не беру участь у проектах, де можна отримати грант. У 

мене було багато справ і витрачати час заради невеликих грошей я не могла. 

Але наші переселенці мене підбурили: «Боїтеся, що програєте?» Я вирішила 

взяти участь в проєкті міжнародного фонду «Відродження» і показати 

людям, чого я варта. Одразу пішла на 80 тисяч гривень і виграла. Потім 

пішла на ще один грант від Міжнародної організації з міграції». 
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На отримані з гранту гроші Лідія купила обладнання. Ремонт у кафе 

допомогли зробити переселенці. 
«Усі згуртувалися, підтягнулися і практично своїми руками і силами 

зробили ремонт. Робочих ми наймали, але обійшлося все набагато дешевше». 
Хто розробляв дизайн закладу? 
Лідія усе робила сама, разом із однодумцями, головні критерії – 

простота і зручність. Єдине, замовила у художниці картини. 
Кухня 
Кафе невелике, потужності теж, тому домашня проста кухня і випічка – 

це те, що можна робити тут якісно. Лідії необхідне своє велике приміщення, і 

вона працює, щоб його придбати. Задумів багато, наприклад, комплекси 

харчування для таксистів… 
Що замовляють зазвичай? 
У Чорноморську постійно проходять спортивні змагання: з шахів, 

баскетболу, футболу, легкої атлетики тощо. Міське управління спорту 

домовилось з Лідією, щоб усе це літо в неї харчувались команди молодих 

спортсменів – більше ста чоловік на день. Ще й постійні клієнти та 

відпочивальники… 
Додаткові активності 
Лідія любить дітей, тому влаштовує у своєму кафе свята для них. На 

Новий рік тут були ялинка, Дід Мороз, Снігуронька, подарунки та ласощі. 

Ще святкували День захисту дітей. 
… Лідія постійно влаштовує свята і благодійні акції: збирає і роздає 

речі, годує… 
Про спецпроєкт «Їмо у Своїх»  
Ми створюємо мапу України з інформацією про заклади, засновані 

переселенцями. Починаємо з Одеси… Поступово будемо публікувати історії 

звідти, а потім об’єднаємо їх на згаданій мапі. Далі – міста в інших регіонах: 

Львів, Харків, Київ і не лише. 
Нас цікавлять не тільки існуючі заклади, а й ті, що закрились. По-

перше, такий досвід буде корисний людям, які замислюються про відкриття 

кафе, бару, ресторану тощо. По-друге, якщо людина у складних обставинах 

наважується відкрити бізнес – це вже історія про сміливість. А щастя любить 

сміливців. 
Холодна пристрасть. Як Андрій Залогін з Луганська відкрив в Одесі 

кафе з 84-ма видами морозива
15 

Кожен день «кіно». Як чебуреки Наталії Панфілової з Авдіївки 

стали однією з фішок Одеси
16 

 
 
 

                                                 
15 Див.:  https://svoi.city/read/history/37960/andrij-zalogin-z-luganska-vidkriv-v-odesi-kafe-de-gotuyut-84-vidi-
moroziva 
16 Див.: https://svoi.city/read/history/37195/kozhen-den-kino-yak-chebureki-natalii-panfilovoi-z-avdiivki-stali-
odnieyu-z-fishok-odesi   
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*** 
01.08.2019 
ВІДКРИТИЙ  
https://opentv.media/oprilyudneno-plan-paradu-do-dnya-nezalezhnosti 
Червоний Хрест у Дніпрі: чим займаються волонтери міжнародної 

організації 
Андрей Никитин 
1-го серпня у Дніпрі стартувала акція Червоного Хреста 

«Милосердя», яка продовжиться до 31-го жовтня цього року. Про це у прес-
центрі Відкритого розповіла голова Дніпропетровської обласної організації 

Товариства Червоного Хреста Людмила Лашко. 
Мета заходу – привернути увагу до найменш захищених верств 

населення. Серед них: поранені на Донбасі, тимчасово переміщені особи, 
жертви домашнього насилля, хворі на СНІД. 

«У межах акції «Милосердя» ми організовуємо збір одягу, взуття, 

харчів, ліків, які потім роздаємо малозабезпеченим людям», – говорить 

Людмила Лашко. 
Акція є логічним продовженням місячника Червоного Хреста, під час 

якого вже надали допомогу 6 502 людям. Допомогу, безкоштовні обіди, ліки 

та одяг роздають у Чечелівському, Новокодацькому та Соборному районах 
Дніпра… 

 
*** 

01.08.2019 
Кіровоград24.com 
http://kirovograd24.com/shortly/2019/08/01/spilna-sprava-v-oleksandrii-

vidbulas-informatsiina-zustrich-z-pereselentsjami.htm 
В Олександрії відбулась інформаційна зустріч з переселенцями 
Днями в приміщенні Олександрійського міськрайонного центру 

зайнятості відбулася зустріч представників громадських організацій з 

внутрішньо переміщеними особами, що проживають на території міста та 

району – повідомляє Таміла Охріменко, фахівець 1-ї категорії  відділу 

активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного 

центру зайнятості. 
На початку зустрічі фахівці ознайомили учасників з соціальними  

послугами, що надає центр зайнятості, у т.ч. про підвищення своєї 

конкурентоспроможності на ринку праці, а саме – послуг з профнавчання, 

сприяння в організації  підприємницької діяльності, участь у тимчасових та 

громадських роботах та ін. 
Присутні також отримали інформацію про започаткований на базі 

міськрайонного центру зайнятості клубу «Успішна молодь». «Цей клуб 

створений з  метою сприяння самореалізації молоді, формування активної 

життєвої позиції, готовності до пошуку роботи та ефективної трудової 

діяльності, розвитку психологічних якостей успішної людини на основі 
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потенційних можливостей особистості та попередження молодіжного 

безробіття», – повідомила фахівець з питань зайнятості Олена Клочко. 
Чимало цікавої інформації надав присутнім юрист ГО «Десяте 

квітня» Володимир Кудря. Зокрема, він розповів про можливості отримання 

безкоштовної  юридичної  допомоги у вирішенні майнових та трудових 

питань; необхідної допомоги у відновленні документів; консультацій з 

питань, пов’язаних із статусом переселенця (виплата адресної допомоги, 

пенсій, стипендій, відновлення документів, вступ до спадщини тощо); 

судового супроводу окремих категорій справ, у випадках неможливості 

відновлення прав у інший спосіб. 
Практичний психолог Олена Гаврилюк провела вправи на позитивне 

мислення і для гармонізації свідомості, адже це легкий шлях до звільнення 

від невпевненості і дратівливості, налаштувавши учасників на подальшу 

плідну співпрацю. «Якщо думати тільки про хороше, відразу відкидаючи 

сумніви, негатив і злість – життя почне змінюватися саме собою», – 
наголосила Олена Гаврилюк. 

Олена розповіла про можливість подачі ГО «Центр громадської 

активності «Перемога», яка  працює в напрямку соціального 

підприємництва, проектів для отримання грантів  та запросила залучатися 

всіх охочих до втілення своїх мрій. Олена підкреслила, що головне – бути 

активним та позитивним. 
Захід пройшов у доброзичливій атмосфері, що сприяло вирішенню та 

обговоренню досить широкого кола питань. Учасники заходу ставили 

питання, які їх турбують, та отримали вичерпні відповіді на болючі для себе 

питання щодо отримання інших видів допомог, безкоштовного медичного 

обслуговування, отримання соціального житла, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та інші. На 

запитання відповідали запрошені на захід представники служби  у справах 

дітей, управління праці та соціального захисту населення 

Олександрійської міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді та центру первинної медико-санітарної допомоги. 
 

*** 
01.08.2019 
БФ «Карітас Харків» 
https://caritas.kharkiv.ua/2019.08/dvodennyj-vyyiznyj-integratsijnyj-zahid/ 
Дводенний виїзний інтеграційний захід 
Центр Підтримки Сім’ї Карітасу Харкова здійснив дводенний виїзний 

інтеграційний захід на базу відпочинку «Дача». 
На захід були запрошені сім’ї ВПО та сім’ї місцевих мешканців. В ході 

проведення інтеграційного заходу учасники приймали участь в цікавих іграх, 

майстер класах для дітей та дорослих, психологи провели батьківсько-дитячі 

бесіди. Протягом двох днів було спільне приготування їжі – це завжди 

об’єднує людей. 
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Усі учасники заходу отримали масу позитивних емоцій та з користю 

провели вихідні дні. 
––––– 
Проект співфінансовано в рамках Програми співпраці у сфері 

розвитку «Польська допомога» Міністерства закордонних справ 

Республіки Польща. 
 

*** 
02.08.2019 
Львівська обласна  державна адміністрація 
https://loda.gov.ua/news?id=46506 
У «Спільноті взаємодопомоги «Оселя» організували благодійний 

захід 
Департамент соціального захисту населення, Прес-служба ОДА 
2 серпня у приміщенні Благодійної крамниці Львівської міської 

громадської організації «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» (м. Львів-
Винники, вул. І.Франка 53 а) відбувся захід видачі безкоштовної соціальної 

допомоги вразливим верствам населення Львівщини: одягу, взуття, іграшок, 

книг тощо. 
 У заході взяло участь 183  особи. 
Актуальність заходу полягає у необхідності підтримання рівня 

матеріального благополуччя вразливих верств населення Львівщини (люди з 

інвалідністтю 1 і 2 груп; одинокі матері; одинокі пенсіонери; сироти та їх 

опікуни; учасники АТО; переселенці; діти війни та ветерани).  Важливо не 

лише забезпечити базові потреби людей, а й повернути їм почуття безпеки, 

дати відчути, що вони не самі зі своїми проблемами, залучити до товариства, 

спільноти тощо. 
 

*** 
02.08.2019 
Офіційний сайт Трускавецької міської ради 
http://www.tmr.gov.ua/press-center/news-offices/65-infpol/12834-u-del-

finariji-oskar-organizuvali-vidpochinok-dlya-ditej-zagiblikh-gerojiv-ta-
uchasnikiv-oos 

У дельфінарії «Оскар» організували відпочинок для дітей загиблих 

Героїв та учасників ООС 
Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар» у 

Трускавці…за останній рік…безкоштовно прийняв у своїх стінах понад дві 

тисячі осіб, серед яких понад 700 військовослужбовців, а також майже 600 

дітей зі сходу України, прифронтових зон та маленьких переселенців… 
 Дельфінарій й надалі продовжуватиме практику підтримки різних 

соціальних проектів, а також оздоровлення та реабілітацію 

військовослужбовців, які повернулися, або наданий час перебуваються в 

ООС. 
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*** 
02.08.2019 
Телеканал "TV7+" 
https://tv7plus.com/informaczijno-konsultatyvnyj-czentr-z-roboty-iz-

simyamy-uchasnykiv-ato-ta-vnutrishno-peremishhenyh-osib-prezentuvaly-u-
hmelnyczkomu/ 

Інформаційно-консультативний центр з роботи із сім’ями 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб презентували у 

Хмельницькому (ВІДЕО) 
У Хмельницькому презентували інформаційно-консультативний 

центр з роботи із сім’ями учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. 
Центр створений за підтримки Європейського Союзу в рамках проекту 

“Рівність заради безпеки”… 
Допомога учасникам АТО, внутрішньо переміщенним особам та 

кожному, хто опинився у складних життєвих обставинах – головна функція 

інформаційно-консультативного центру, що відкрився у Хмельницькому. 

Після тримісячного ремонту тут вже є тренінгова та кризова кімнати, де 

психолог працюватиме із специфічними групами населення… 
На усі ремонтні роботи, придбання меблів та техніки витратили 160 

тисяч гривень. Ці кошти надав Український жіночий фонд. Облаштовувати 

приміщення допомагали волонтери, АТОвці та просто небайдужі подоляни. 

Працювати консультативний центр почне з 1-го вересня цього року. 
 

*** 
02.08.2019 
Слово 
http://slovo.odessa.ua/main/37142-v-stenah-odesskoy-yurakademii-

proshlo-blagotvoritelnoe-razvivayuschee-meropriyatie-dlya-detey-pod-
nazvaniem-robins-nest-camp.html 

В стенах Одесской Юракадемии прошло благотворительное 

развивающее мероприятие для детей под названием "Robins Nest Camp" 
Во время летних каникул общественная организация "Одесская 

Мечта" совместно с украинскими и зарубежными партнерами провела 

масштабное благотворительное мероприятие для детей, которое состоялось 

на базе Национального университета «Одесская юридическая академия». 

Концерт и соревнования посетили более 200 детей из социально 

незащищенных семей, семей переселенцев, а также многодетных семей. 

Фестиваль прошел при поддержке Президента Одесской Юракадемии 

Сергея Кивалова, который на протяжении многих лет помогает 

переселенцам и многодетным семьям. 
-Все спортивные сооружения и Национального университета 

«Одесская юридическая академия», и Международного гуманитарного 

университета открыты для всех…Вот сейчас на нашей крытой спортивной 

площадке как раз проходят весёлые старты. В них принимают участие дети, 
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которые вынуждены были переехать к нам из Донецка, из Луганска, их 

называют дети-переселенцы, а также дети из многодетных семей, дети, у 

которых нет родителей, и мы…всячески поддерживаем их. Потому что такие 

дети требуют особого внимания,  – убежден Сергей Кивалов.  
Развивающее мероприятие "Robins Nest Camp" включало концерт 

талантливых детей и развлекательные игры, а по окончании все участники 

получили подарки… 
Поддержали мероприятие также партнеры из США – организация 

UAC за 20 лет сотрудничества с украинскими благотворительными 

компаниями уже помогла тысячам детей. 
-Мы поддерживаем организацию "Всемирная помощь детям" и 

следим за тем, чтобы необходимые цели, которая ставит наша местная 

команда, были выполнены. Это очень важно. Когда я вижу результаты 

нашего труда, как дети счастливы, как у них возникает чувство гордости, что 

они могут делать что-то хорошее и мечтать – это действительно важный 

результат,  – поделился член совета директоров UAC Чарльз Капки. 
Все дети-участники, а также их родители остались довольны 

мероприятием. 
-Для этих детей очень важно, чтобы к ним проявляли внимание и 

заботу. Потому что эти дети психологически пострадали, они вынуждены 

были покинуть свои дома, своих друзей. Поэтому такое отношение 

неравнодушных одесситов и не только для них очень важно, – говорит 

Ирина Киселева, которая привезла на фестиваль группу детей из 

Луганска. 
Также стоит отметить, что по инициативе Сергея Кивалова в Одессе на 

базе Юридической клиники Национального университета «Одесская 

юридическая академия» был создан и успешно действует Антикризисный 

центр правовой помощи переселенцам. 
 

*** 
02.08.2019 
TeNews 
https://www.tenews.org.ua/post/show/1564764203-meshkanec-

ternopilschini-vigrav-grant-dlya-realizacii-vlasnoi-mrii 
Мешканець Тернопільщини виграв грант для реалізації власної мрії 
Більше десятка років молодий, повний ідей і креативу підприємець 

Роман Кухарський вкладає у свою маленьку батьківщину – село Снігурівку 

не лише кошти, а частинку душі, серця… Бере участь у різноманітних 

грантових проектах, перемагає і втілює задуми в життя… 
Один успішний проект став для Романа поштовхом для реалізації 

іншого. Разом з дівчатами-переселенками, що проживали на той час у 

Тернополі (2017 р.), виграли 25 тис. грн на будівництво дитячого майданчика 

у Снігурівці. Ще стільки ж коштів з орендарем ставків Іваном Алляним 
вклали у добру справу й успішно реалізували проект… 
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*** 
03.08.2019 
#ШоТам 
https://shotam.info/donechchanka-vidkryla-vehans-ke-velokafe-u-tsentri-

kyieva/ 
Донеччанка відкрила веганське велокафе у центрі Києва 
Донеччанка відкрила веганське велокафе Sereda у центрі Києва… 
Власниця веганської велокав’ярні Sereda донеччанка Анастасія 

Балабанова. 
“У 2015-му я переїхала з Донецька, займалась анімацією, але зрозуміла, 

що вигораю від рутини”, – розповідає Анастасія Балабанова. 
Тут можна перекусити, а можна зробити ремонт на безкоштовній вело-

СТО. 
“Ми з чоловіком часто катаємось по місту, але таких зупинок дуже не 

вистачає”, – пояснює Анастася Балабанова. 
Усі страви тут готують власноруч, вигадують рецепти разом зі 

“свекрушкою”… 
Зараз готують страви у кав’ярню та ще й на замовлення і мріють 

відкрити кав’ярню вже в українському Донецьку. 
 

*** 
04.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723378 
Психолог рассказала о психологических травмах переселенцев 
Семьи переселенцев даже через 5 лет после начала вооруженного 

конфликта на Донбассе имеют психологические травмы. Также все воины 

АТО сталкиваются с различными психологическими расстройствами после 

возвращения к мирной жизни. Об этом рассказала психолог Лилия 

Горчакова, пишет «Gazeta.ua». 
Женщина в 2014 году с 9-летней дочерью переехали в Киев из 

Краматорска (Донецкая обл.). Поэтому она по собственному опыту знает, 

как не просто начать новую жизнь в чужом городе. «После переезда начала 

активно заниматься психологической практикой. Мы попали под обстрел и 

дочь перестала разговаривать. В Киеве нам помогали психологи-волонтеры. 

Благодаря постоянной работе над собой удалось наладить жизнь. Без 

специалиста решить психологические проблемы нельзя. Я пробовала. 

Несмотря на психологическое образование, обратилась за помощью к 

другому специалисту…», – рассказала Лилия. 
По ее словам, такие травмы по-разному влияют на человека. Может 

быть нарушение сна, панические атаки в общественных местах, реакции на 

салюты или резкие звуки. Даже тело человека может отражать 

психологическую травму. «… Параллельно с работой с психологом, надо 

заниматься йогой, пройти курс массажа или хотя бы делать зарядку утром. 
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Есть массажисты-реабилитологи, которые могут за один сеанс снять блоки в 

теле. Рекомендую также прогулки на природе…», – говорит Лилия. 
Лилия рассказывает, что не обязательно травма появляется от участия 

в боевых действиях. Даже потеря и отсутствие собственного жилья у 
переселенцев перерастают в травмы… 

Женщина рассказывает, что имеет несколько клиентов из временно 

неподконтрольного украинской власти Донецка, которых консультирует 

через интернет и по телефону. «Там все очень грустно. Потребности на 

уровне выживания и безопасности, несмотря на то, что люди имеют свои 

дома…», – рассказала Лилия. 
Как отмечает психолог, человек должен сам признать, что имеет 

определенные проблемы и иметь желание их решать… 
… советует переключать внимание с того, что было, на настоящее… 
Для переселенцев и воинов АТО общественные организации 

организуют встречи с психологами, консультации и терапии. Также есть 

бесплатные государственные центры социальной психологической помощи. 
Можно искать помощь и у частных специалистов… 

Психологи также набирают мини-группы по 5-10 человек, имеющих 

травматический опыт… 
 

*** 
04.08.2019 
Gazeta.ua 
https://gazeta.ua/articles/settlers/_mriyala-pro-salon-krasi-ale-vidkrila-

cheburechnu-pereselenka-pro-vlasnu-spravu-na-novomu-misci/919280 
Мріяла про салон краси, але відкрила чебуречну – переселенка про 

власну справу на новому місці 
Наталія Панфілова – переселенка з Авдіївки Донецької області. 

Коли в Авдіївці стало небезпечно, її з дітьми перевезли до санаторію в 

Сергіївку Одеської області, а згодом вона опинилась в Одесі. 
В Авдіївці Наталія смажила чебуреки, а зараз має свій кіоск на 

"Новому ринку" (вулиця Торгова, 26). Там вона виготовляє одні з кращих 

чебуреків у місті та іншу випічку, пишуть на ресурсі "Свої". 
Чому саме цей бізнес? 
…Коли ще в Авдіївці виникла необхідність "чимось займатися", вона 

замислилась над тим, щоб розпочати якийсь бізнес. Наталі запропонували 

навчити робити чебуреки, і вона погодилась на "хоч щось". 
Добра знайома Наталі – кухар за фахом – допомогла, і вони разом 

розпочали чебуречний бізнес 50/50. Смажили на кухні у Наталі, продавали на 

ринку, по магазинах Авдіївки. Бізнес почав розвиватися та приносити 

прибуток. 
Мрія Наталі – салон краси та реабілітаційний центр для людей у 

тяжких життєвих умовах. Але в Авдіївці вона втратила все, в Одесі довелось 

починати з нуля, заробляти гроші, щоб годувати дітей. 
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"Просити гроші на салон краси у фонду ("Відродження". – Свои) я 

побоялася. Треба було розробити бізнес-план, а я нічого в цьому не розумію. 

Для чебуреків мало чого потрібно. Я вмію їх робити, і це приносить 

прибуток". 
Скільки ресурсів на це знадобилось і де їх знайшли? 
"Ми не думали, що доведеться залишитися в Одесі надовго, тому 

приїхали без техніки, без речей. Все залишилось в Авдіївці". 
У Сергіівку вдалося передати фритюрницю для смаження чебуреків, 

але більше нічого у Наталі не було. Розпочати бізнес без стартового капіталу 

на новому місті допомогли бізнес-курси для переселенців, які організував 

Impact Hub Odessa під патронатом міжнародного фонду "Відродження". 
Щирість Наталі привернула увагу інвесторів, і один із них 

запропонував допомогу, навіть якщо вона не переможе в конкурсі бізнес-
ідей. Але Наталя перемогла та отримала грант. 

"Коли мені сказали, що я отримала грант, одразу почала шукати місце. 

Але оренда квадратного метра площі вартістю від 4 до 6 тисяч гривень на 

місяць була для мене непосильна…". 
Проте інвестор дотримав слово та допоміг Наталі. 
"Він домовився з директором ринку, щоб мені виділили 

точку…орендна плата була майже найменшою на ринку. Два місяці, поки я 

починала, мене взагалі звільнили від орендної плати…Також інвестор дав 

мені гроші на облаштування кіоску". 
Щоб розпочати справу, Наталі були потрібні холодильник, стіл і 

приміщення. Фритюрниця у неї була. Почала працювати, знайшла клієнтів. 
"Я виграла вже другий грант – вісім тисяч євро на розвиток, перейшла 

у більше приміщення, купила пічку…". 
Дизайн 
У Наталі типовий кіоск на ринку. Все, що вона могла зробити, то це 

повісити дві декоровані тарілки на стіну та поставити два столи зі стільцями 

перед входом. Зараз чоловіки з ринку зробили їй стійку для оформлення 

вітрини… 
У Наташі одні з кращих чебуреків в Одесі... 
"Якби можна було щось змінити, то я, звичайно, хотіла б салон краси. 

Я вважаю, що стою на місці, а мені хочеться розвиватися…"… 
 

*** 
04.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723377 
Львиная доля продукции идет на экспорт: Переселенец из Донецка 

восстановил бизнес на Киевщине (Фото) 
Переселенец из временно неподконтрольного украинской власти 

Донецка Анатолий Стефутин строит новую жизнь уже в Киевской 
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области. Он владеет деревообрабатывающем бизнесом. Львиная доля 

продукции Анатолия идет на экспорт. 
В Донецке у Анатолия был успешный бизнес. В 2014 году он не 

стеснялся своей патриотической позиции и верил, что украинская армия вот-
вот освободит шахтерскую столицу от незаконных вооруженных 

формирований. «В подвале подготовили все самое необходимое – вода, еда, 

какие-то постельные принадлежности. В любой момент были готовы бежать, 

опускаться в подвал, прятаться», – вспоминает мужчина. 
Но вместо подвала ему пришлось вообще бежать из дома. Большую 

часть оборудования Анатолию удалось вывезти и деревообрабатывающий 

бизнес он восстановил. Но современные фрезы немецкого производства – 
очень точные и высокоскоростные – приобрел благодаря гранту. Более 2 

тыс. евро Анатолий получил от Международной организации по миграции 

(МОМ). Бизнес-план на конкурс писал благодаря собственным знаниям – 
имеет два высших образования. При этом Анатолий продолжает заниматься 

и практикой – ежедневно работает в цеху рядом с рабочими. «Минимум 

полдня я работаю на станках. Можно назвать меня играющим тренером», – 
говорит Анатолий. 

Продукция, которую производят на предприятии Анатолия, – 
мольберты и станки для вышивания. На экспорт ее берут, потому что 

качественная и не дорогая. 
Но мотивация у мужчины особенная. «Хочется гордо писать "Сделано 

в Украине" и ставить восклицательный знак», – поделился Анатолий 

Стефутин. 
Текстовая версия подготовлена  

РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факти ICTV» 
 

*** 
05.08.2019 
Громадський Простір 
https://www.prostir.ua/?news=yak-intehruvaty-vpo-infohrafika 
Як інтегрувати ВПО? Інфографіка 
Прижитися на новому місці після вимушеного переселення займає 

кілька років. Що може зробити місцева влада і громадянське суспільство, 

щоб потенціал ВПО реалізовувався, в тому числі і на користь громади? Ми в 

аналітичному центрі CEDOS створили покрокову інструкцію для 

доказового і ефективного прийняття рішень про інтеграцію 
https://integrate.cedos.org.ua/. 

Наш досвід. Ми розробили Індекс інтеграції ВПО в 20 містах 

України, а також менторили моніторинг та стратегування інтеграції ВПО у 

кількох містах. Цим досвідом ми вирішили поділитися у вигляді 

інтерактивної інфографіки. 
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Інфографіка являє собою щось на зразок інструкції. Вона пояснює, які 

кроки ми зробили, щоб дійти до обґрунтованих стратегій інтеграції на 
місцевому рівні. 

Стратегії, які ми вже маємо, для цього сайту ми розклали на частини. 

Назва кожного пункту описує логіку цієї частини: що і для чого там робили. 

До кожного пункту в якості прикладів подаємо фрагменти стратегій 

інтеграції ВПО, які розробили для Харкова, Маріуполя, Запоріжжя та 

Василькова. 
Також ділимося корисними посиланнями на міжнародний досвід 

вимірювання інтеграції. 
Важливо. Подана методологія не є вичерпною чи підходящою для 

будь-якого міста. Набір показників, які ви будете вимірювати, варто 

підібрати, виходячи з тих можливостей та потреб, які є саме у вас. Списки 

всіх показників, які можна виміряти, шукайте за посиланнями на 

міжнародний досвід на сторінці нашого онлайн-інструменту. 
Запрошуємо ознайомитися з нашим досвідом, надихнутися і створити 

власний унікальний метод планування та реалізації інтеграції, актуальний 

саме для вашого міста. 
Онлайн-інструмент та міські стратегії інтеграції розроблено 

аналітичним центром CEDOS та учасни_цями тренінгів в рамках проекту 

“Тренінги з моніторингу інтеграції внутрішньо переміщених осіб в 

Україні” за підтримки The Black Sea Trust for Regional Cooperation. 
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*** 
05.08.2019 
Свои.City 
https://svoi.city/read/history/39174/kak-kristina-kleckaya-iz-donecka-

sozdaet-kvest-komnati-s-lazernimi-boyami-i-prishelcami 
Это космос: как Кристина Клецкая из Донецка создает квест-

комнаты с лазерными боями и пришельцами 
Анна КУРЦАНОВСКАЯ, журналист 
Кристина Клецкая с удовольствием проводит на работе дни и ночи. 

Она основала сеть квест-пространств для детей Family Quest. Год назад 
перед переселенкой из Донецка встал выбор: жилье в Киеве или 

собственный бизнес? Кристина по-прежнему живет в съемной квартире, но 

занимается любимым делом… 
Штаб-квартира Family Quest находится в торгово-развлекательном 

центре Cosmopolite, недалеко от станции метро «Шулявская»…Год назад я и 

Кристина развиртуализовались. Тогда я пришла посмотреть на квест-
пространство, о котором она часто писала во все «переселенческие» группы 
в соцсетях. 

Кристина с семьей уехала из Донецка в 2014 году. Решение о 

переезде приняли практически мгновенно. 
– Сколько себя помню, мы с родителями жили в квартире в 

микрорайоне «Цветочный», но все эти годы мама и папа хотели свой дом. 
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Чтобы была детская площадка, небольшой сад с цветами, беседка с 

мангалом… 
Осенью 2013 года наша мечта стала реальностью. Продав квартиру, 

купили шикарный дом на улице Двинской, это в двух километрах от 

аэропорта. Это был дом нашей мечты, в котором мы ни одного дня не 

прожили в тишине. 
С началом войны дом оказался буквально на поле боя… 
Первое время в Киеве было трудно. Кристина стала чаще ходить в 

церковь. 
Развлекательный бизнес при поддержке семьи 
Первая цель – найти работу. На собеседованиях работодатели 

чувствовали мотивацию Кристины и сразу предлагали должность. 

Переселенка решила работать по специальности – маркетологом в 

развлекательном центре для детей. 
“Здесь соединились все мои «хочу» и «могу». Я всегда была активной: 

танцевала, потом немного преподавала, в университете, обучаясь 

маркетингу, участвовала во всех концертах и мероприятиях. Поэтому 

работа была именно та, о которой мечталось. Тем более, руководство 

предоставило мне полный карт-бланш, и я могла реализовывать все свои 

сумасшедшие идеи” 
Одной из фишек развлекательного центра были придуманные 

Кристиной квесты для детей разных возрастов. Спустя время девушка 

задумалась о собственном  развлекательном пространстве, а именно – квест-
комнатах и праздничных квестах с актерами, где дети могли бы провести 

незабываемый день рождения. 
9 июня 2018 года Кристина Клецкая открыла игровое пространство 

Family Quest. Такое название выбрали не случайно: главной поддержкой 

девушки всегда была семья – папа с мамой и старшей сестрой. 
Изначально Family Quest представлял собой две «сказочные» комнаты 

для встречи гостей, поздравления именинника и угощения и квест-комнату, 

стилизованную под игру Minecraft. 
– Еще мы стали проводить квесты по торговому центру, а это 20 000 

квадратных метров. В ресторанах, различных магазинах участники ищут 

ключи к заданиям, подсказки, используют другие детективные механизмы. 
Сперва владельцы заведений относились к затее скептично. 
– …Но потом предприниматели увидели уровень нашей организации, и 

теперь сами предлагают варианты крутых заданий, чтобы дети искали ключи 

для разгадок и подсказок. 
Космическое расширение 
Ближе к зиме в торгово-развлекательном центре New Way, между 

станциями метро «Харьковская» и «Позняки», появился филиал Family Quest 
с космической квест-комнатой в стиле киносаги «Звёздные войны»… 

В Донецк возвращаться некуда и незачем, все родные живут с ней в 

одном городе… 
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– В середине мая мне позвонил менеджер по аренде Яна со словами: 

«Мне кажется, вам пора расширяться, у меня есть для вас такая классная 

территория». И уже в июле, буквально в 50 метрах от квест-комнаты 

Minecraft, открылся новый аттракцион – космический лабиринт «Лазерные 

бои». 
Это активная командная игра по типу пейнтбола, только вместо 

шариков с красками стреляют лазером… 
Проект мечты 
После запуска нового проекта Кристина уехала в отпуск. Снова 

вспомнила о мечте о квартире и даже записала в еженедельнике 

приблизительную дату ее реализации. А когда вернулась в Киев, поняла, что 

еще долго придется арендовать жилье – замаячил новый проект. 
“…Недавно меня пригласили в торговый центр Gorodok Gallery, чтобы 

посмотреть локацию для центра моей мечты” 
– Меня давно не отпускала мысль о создании масштабного проекта – 

развлекательного центра для детей возрастом 7+, которым надоели батуты и 

стандартные программы… После знакомства с коллективом этого центра и 

получаса пребывания на планируемой под сдачу территории, я поняла, что 

это оно – место для проекта моей мечты! 
Кристина заручилась поддержкой семьи и начала строительство. В 

новом пространстве будут космический лазертаг, квест-комнаты в стиле 

юрского периода, первый неоновый клуб с дискотеками и другие активности, 

«идей просто миллион». 
Открытие детского центра Family Quest запланировано на 1 

сентября. 
 

*** 
06.08.2019 
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 
Офіційний веб-портал КМДА 
https://podil.kyivcity.gov.ua/news/13993.html 
Під час шкільного ярмарку на Хрещатику на маленьких відвідувачів 

чекатиме велика зона розваг та майстер-класів 
Щорічно протягом останніх 20 років на вулиці Хрещатик за підтримки 

Київської міської державної адміністрації проводиться загальноміський 

шкільний ярмарок. Цьогоріч у суботу та неділю, 17 та 18 серпня, у столиці 

відбудеться загальноміський шкільний ярмарок на вул. Хрещатик. 

Ініціатором та організатором проведення ярмарку є КП «Міський магазин». 
Загальноміський шкільний ярмарок – це свято для дітей та батьків, під 

час якого організовуються виступи дитячих художніх колективів, показ 

колекцій дитячої форми, розваги для дітей, свято морозива. Крім того, 

організовується благодійна допомога для дітей із багатодітних сімей та 

переселенців із зони АТО. 
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«На шкільному ярмарку-2019 буде представлений величезний 

асортимент товарів від українських і зарубіжних виробників…», – 
повідомила виконувачка обов’язків директора КП «Міський магазин» 

Ірина Ящук. 
За її словами, крім широкого асортименту шкільних товарів, на 

маленьких відвідувачів ярмарку чекає велика зона розваг та майстер-класів, 

веселі конкурси та вікторини, ігри з аніматорами, Фестиваль дитячої 

творчості від Lola Kids Fest та Фестиваль дитячої моди від Ukrainian Kid’s 

fashion week тощо… 
У суботу та неділю шкільний ярмарок працюватиме з 09:00 до 20:00. 

Місце проведення ярмарку: непарний бік нижнього тротуару вулиці 

Хрещатик від будинку № 13/2 до будинку № 23-А (у межах вулиць 

Архітектора Городецького та Богдана Хмельницького) у Печерському 

районі. Джерело: https://kyivcity.gov.ua 
 

*** 
06.08.2019 
Бізнес-Схід 
https://bizshid.com/news/1391-podiaka-dorozhcha-za-prybutok-pereselenka-zasnuvala-na-donechchyni-

ekokramnytsiu-i-populiaryzuie-zdorovu-izhu?fbclid=IwAR0Vb4ESDcQaLWLUTMDAEVuKsJwb8CBhditqxfMJlrukXEA-
Zav-4pnZ57c 

“Подяка дорожча за прибуток”: переселенка заснувала на 

Донеччині екокрамницю і популяризує здорову їжу 
Катерина Стороженко у Добропіллі відкрила екокрамницю, де 

продає натуральні продукти: солодощі без цукру, лляну олію і безглютенове 

борошно. За такими до неї їдуть із сусідніх міст Донеччини. 
Родина Стороженків приїхала з Макіївки до Добропілля у 2014 

році. Перекладачка за фахом Катерина не знайшла роботи, у 2018 році 
заснувала власну справу. Зараз продає екотовари і популяризує здорове 

харчування, повідомляє “Бізнес-Схід” … 
“Коли ми переїхали, з’ясували, що продуктів для нас немає. Створили 

екокрамницю для себе і для інших людей… ми хотіли зробити щось 

корисне”, – сказала підприємниця. 
За підтримки чеської гуманітарної організації Катерина отримала 

обладнання – прес, на якому зараз робить олію. 
“Це захоплюючий процес, на який завжди хочуть подивитися 

клієнти…Ми закуповуємо насіння льону, кунжут, тмин, горіхи, з цього 

робимо олію… Також ми виготовляємо борошно, є інші корисні продукти”, – 
розповіла Катерина Стороженко. 

Катерина розповіла, що завдяки такому асортименту відчуває 

причетність до спільноти однодумців. 
“Десь 7 років тому ми з чоловіком стали вегетаріанцями, думали таких 

людей мало, але зараз бачимо, що їх стає все більше. Також нашими 

клієнтами є віряни, які дотримуються посту. На цьому бізнесі багато не 
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заробиш, але слова подяки від наших клієнтів дорожчі за прибутки…”, – 
сказала підприємниця. 

Незабаром в еколавці також з’явиться косметика з Індії та аюрведичні 

препарати. Катерина Стороженко працює над розширенням асортименту і 

всіляко популяризує здорову їжу на Донеччині. 
 

*** 
07.08.2019 
Кіровоградська обласна державна адміністрація 
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2019/07081903.html 
Діти пільгових категорій з області відпочивають у "Молодій 

гвардії" 
До Українського дитячого центру “Молода гвардія” (місто Одеса) на 

VIII тематичну зміну “Незламні. Вільні. Незалежні” з області направлено 24 

дитини пільгових категорій. З 7 до 27 серпня 2019 року в закладі 

оздоровлюватимуться та відпочиватимуть 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 3 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 

6 дітей учасників бойових дій, одна дитина, зареєстрована як внутрішньо 

переміщена особа… 
Департамент соціального захисту населення ОДА 

 
*** 

07.08.2019 
Вечірній Кам'янець 
http://vk-kp.info/novyny-mista-ta-rehionu/11633-vidpochynok-dlia-

malenkykh-kamianchan 
Відпочинок для маленьких кам'янчан 
На відпочинок до Дністра щойно відправили діток пільгових категорій, 

серед яких і сироти, і переселенці, і ті, хто позбавлений батьківського 

піклування.Двадцять дітей відпочинуть у с.Велика Слобода. 
 І це вже стало нашою гарною традицією з Володимир Мельниченко – 

оздоровлювати маленьких кам’янчан. Хороший настрій і смачне морозиво 

гарантуємо! 
Про це повідомляє міський голова Михайло Сімашкевич

17 на своїй 

сторінці у Facebook
18. 

 
*** 

07.08.2019 
Громадська організація «Бахмут Український» 
https://bahmutukr.org/6771-vydacha-rechej-dlya-ditej-ta-doroslyh/ 
Видача речей для дітей та дорослих. 

                                                 
17 Кам’янець-Подільський 
18 Див.:   https://www.facebook.com/simashkevich/posts/1276575555835929 
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У суботу, 10.08.2019, об 11.00 за адресою вул. Чайковського, 23 

відбудеться видача речей для дітей та дорослих. 
Запрошуємо переселенців та місцевих, що потребують допомоги. 

 
*** 

07.08.2019 
Бізнес-Схід 
https://bizshid.com/article/1397-khochu-shchob-volnovakha-bula-

komfortnoiu-pidpryiemets-z-donechchyny-rozbudovuie-vlasnyi-biznes-i-
stvoriuie-zruchnyi-prostir-dlia-mistian 

“Хочу, щоб Волноваха була комфортною” – підприємець з 

Донеччини розбудовує власний бізнес і створює зручний простір для 

містян 
Віталій Бабенко у бізнесі з 2012 року. Після початку війни залишив у 

Донецьку оздоровчий центр, який нещодавно там відкрив. За три роки у 

прифронтовій Волновасі разом з партнерами збудував два успішні бізнеси і 

зараз готується запустити нові соціальні проєкти. 
У 2014 році після початку війни Віталій Бабенко залишив Донецьк. 

Там до війни він збудував сучасний оздоровчий центр, де були йога, 

гомеопатія, лікувальна гімнастика та інші оздоровчі практики, повідомляє 

“Бізнес-Схід”. 
“Частково мені вдалося вивезти обладнання, частково центр 

пограбували навесні 2014 року, виїжджав вже під кулями”, – згадує Віталій 

Бабенко події п’ятирічної давнини. 
Підприємець повернувся до рідної Волновахи, на запрошення 

міжнародної компанії кілька років працював у Казахстані. Але у 2016 році 
повернувся додому. 

“Коли я приїхав, усе у місті було сумно. Я хотів змінити моє рідне 

місто, разом з друзями за власні заощадження ми збудували перший літній 

майданчик, де продавали роли та суші, з цього почалася моя нова історія у 

Волновасі, – розповідає Віталій. 
Це було влітку 2016 року. На облаштування того простору пішло 100 

дерев’яних піддонів та 10 000 цвяхів. Це місце швидко набуло популярності 

серед жителів Волновахи… 
Пізніше разом з партнерами підприємець відкрив готель та 

італійський ресторан. Пишається, що і у його маленькій Волновасі є такий 

сервіс. 
“У ресторані у нас працює шеф-кухар, який працював у кращих 

ресторанах Донецька, Києва та Львова. Також ми пропонуємо різні заняття 

для місцевих жителів – є фітнес зала, косметологія, є групи для занять йогою, 

також є дитяча гімнастика, у нас постійно є люди”. 
Досягти успіху допомогло об’єднання з однодумцями і постійна робота 

над собою… 
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На осінь запланували відкрити екозаправки та екотаксі у Волновасі. 

Частину прибутків спрямовуватимуть на соціальні потреби. 
“Хочу, аби наш бізнес був соціально орієнтованим, ми зараз 

наближаємося саме до соціального підприємництва. Щоб у Волновасі було 

комфортно жити усім. Частину прибутків будемо віддавати на потреби міста 

– лавочки поставити, встановити дитячі майданчики, щось прикрасити, 

зробити зручним і доступним для людей”, – ділиться планами Віталій… 
“… У нас вже є багато охочих прийти вивчати українську мову. Мої 

батьки з Дніпра та Хмельницького, але тут, на Донеччині, через 

російськомовне середовище вони теж стали говорити російською. Зараз я 

хочу навчитися говорити українською, мої друзі-підприємці теж проявили 

бажання, тому ми шукаємо викладача-куратора і самі влаштуємо ці курси”, – 
сказав Віталій Бабенко. 

Також Віталій Бабенко створив і очолює Асоціацію бізнесу 

Волновахи, куди входять вісім підприємців – представників малого і 

середнього бізнесу. Безкоштовно надають консультації та влаштовують різні 

заходи. Один з таких був напередодні виборів, коли запросили кандидатів на 

зустріч з бізнес-спільнотою. 
“Ми постійно привозимо спікерів: юристів, адвокатів, бізнес-

консультантів, щоб підприємці-початків отримали інформацію і маючи її 

вели успішний бізнес. Восени готуємося до серії тренінгів для бізнесу, 

будемо говорити, як його захистити, зараз це актуально”, – сказав Віталій 

Бабенко. 
 

*** 
08.08.2019 
Свои.City 
https://svoi.city/read/korotko/39446/opyt-anny-bondarenko-mama-v-

dekrete-smenila-bank-i-ushla-v-it-sferu 
Уехала из Донецка, родила двоих детей и ушла в IT: Анна 

Бондаренко о том, как у нее все получилось 
Убежать от войны, родить двоих детей и кардинально сменить 

профессию – всего за 5 лет жизнь переселенки Анны Бондаренко полностью 

изменилась. Сейчас молодая мама развивается в сфере IT, уделяет время 

детям и ни за что не хочет возвращаться к банковскому делу.  Как ей это 

удается, рассказывает сайт Запорожья. 
По личным убеждениям и в целях безопасности 
Анна с мужем родом из Харцызска – до войны жили в Донецке, но в 

2014 году уехали в целях безопасности. Девушка работала в банке – к тому 

времени у нее уже было более 10 лет банковского стажа, а ее муж – в частной 

фирме. Работодатели пошли  навстречу и дали паре возможность без потери 

работы переехать. С 2015 года и по сей день Анна с мужем живут в 

Мариуполе… 



75 
 

Уже в Мариуполе в семье Бондаренко появилось двое детей… 

Совмещать банковское дело с воспитанием двоих детей Анна не хотела, 

поэтому искала возможность самореализации. Наткнулась на курсы «IT-
Mom», которые проходили в Мариуполе. Это бесплатные курсы по веб-
разработке для мам в декретном отпуске. В группе было 20 человек, но до 

финиша вместе с Анной дошли всего семь участниц. 
Начинать с нуля 
«В первые дни на курсах…Было непонятно. Причем было настолько 

непонятно, что я не верила в свои силы. Единственное, что мотивировало – 
это поддержка близких, в частности, супруга, и какой-то дух соперничества. 

Я читала очень много статей, историй девушек и женщин, которые входили в 

сферу IT, искала источники вдохновения. Потому что на самом деле 

морально очень тяжело, когда ты специалист в одной сфере, а тут ты 

начинаешь «с нуля», ничего не понимаешь», – рассказывает Анна. 
Первый опыт 
После курсов Анна попросилась на стажировку в мариупольскую IT-

компанию. Была готова бесплатно работать, чтобы получить какой-то опыт. 

На курсах большую часть информации приходилось изучать самостоятельно. 

IT-компания очень помогла девушке. Сначала Анна сделала одно тестовое 

задание, потом еще одно пробное – вместе с сотрудниками компании. А уже 

третье задание стало коммерческим проектом… 
Кроме работы, девушка ведет очень активную социальную жизнь – она 

волонтерка «Общества Красного креста» и участвует в социальных 

проектах. Пока Анна зарабатывает не так много, как хотелось бы, но у нее 

хорошие стартовые позиции. 
«Я занимаюсь версткой  лендингов (Landing Page) – такая работа стоит 

где-то в районе $100 – 150…У меня уже есть какой-то опыт, поэтому могу 

сказать, что сразу уходить на фриланс очень тяжело. Нужно постоянно 

учиться, развиваться, нужно, чтобы кто-то тебе помогал» 
Анна освоила верстку и сейчас изучает PНP (язык программирования), 

чтобы можно было не только Landing Page создавать, а уже заниматься чем-
то более сложным. 

 
*** 

08.08.2019 
Gazeta.ua 
https://gazeta.ua/articles/settlers/_pereselenec-vidkriv-vlasne-sto/920323 
Переселенець відкрив власне СТО 
Донеччанин Володимир Яроцький відкрив у Мирнограді станцію 

техобслуговування (СТО). Ремонтує авто, знаходить клієнтів для конкурентів 

і мріє про подальше розширення власної справи. 
"Перед війною виплатив великий кредит, який брав для свого бізнесу, у 

мене все було добре – багатий досвід, багато клієнтів, багато роботи. Але 
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прийшов 2014 рік. Я з сумкою за плечима виїхав з Донецька, все залишилося 

там", – розповідає Володимир, пише сайт girnyk.dn.ua. 
Спочатку працевлаштувався на СТО найманим працівником, але мріяв 

знову мати власний бізнес і почав шукати можливості для цього. 
"На моєму СТО в Донецьку працювали 9 осіб, це був успішний малий 

бізнес. Вмію це робити, тому вирішив і в Мирнограде відкрити таку станцію 

технічного обслуговування. В інтернеті знайшов оголошення про те, що 

можна подати заявку на грант, адже потрібно було багато обладнання, 

ремонтувати автомобілі", – каже підприємець. 
Міжнародна організація з міграції (МОМ) придбала обладнання, в 

якому чоловік потребував, щоб почати роботу СТО. 
"Все, що заробляв до отримання гранту, витрачав на обладнання. На 

грантові гроші придбав підйомник, обладнання для комп'ютерної 

діагностики, гідравлічного монтажу, чищення інжекторів. Працювати стало 

набагато легше", – додав Володимир. 
За умовами гранту підприємець взяв на роботу в СТО двох осіб, 

знайшов приміщення. 
За словами чоловіка, однією з найбільших проблем сьогодні є брак 

кваліфікованих працівників. Зараз у нього проходять практику ще дві 

людини, яких Володимир вчить на місці, придивляється до їх роботи та 

ставленню до обов'язків. 
 

*** 
09.08.2019 
Gazeta.ua 
https://gazeta.ua/articles/settlers/_donechchanka-navchaye-zhinok-

samooboroni/920169 
Донеччанка навчає жінок самообороні 
Переселенка Анна Тарапата з Донецька розповіла, як почала писати 

гранти та навчати самообороні жінок у Черкасах. Вона тренер з тхеквондо та 

веде кілька дитячих груп, готує дітей до атіестаціям на пояси і до змагань 

всеукраїнського рівня… 
У лютому 2014 року Анна тренувати людей у приватному спортивному 

клубі у Черкасах. Спочатку вела тільки чоловічі групи. Через рік роботи 

тренувала вже дітей та жінок… Отримані навички вони можуть застосувати 

при самообороні. 
"Раніше не чула нічого про гранти. Взагалі, не знала, що комусь з-за 

кордону цікаво давати гроші на якісь соціальні проекти в Україні, – згадує 

Анна, – Якось потрапила в місцеву громадську організацію на навчання. Там 

розповіли про проекти та спробувала написати заявку на грант. Перший 

виграний грант був на 20 тисяч гривень. Купила спортивне спорядження, 

яким до сих пір тренуються діти. За 2015 рік написала 15 проектів, але тільки 

3 з них отримали фінансування". 
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Один із найбільших проектів Анни – "Шлях до нової себе". На нього 

виділили 80 тисяч грн від благодійної організації "Конвіктус Україна". За 2 

тижні у заходах взяли участь близько 80 переселенок та місцевих жінок, які 

потрапили у складні життєві обставини. Вік учасниць від 15 до 50 років. У 

програмі були заняття самооборони, зустрічі з юристом, психологом. 
"Під час тренувань жінки могли виплеснути свій гнів та страх… Гадаю, 

проект допоміг зберегти не одну сім'ю, – розповідає Анна, – Багато 

переселенок у Черкасах не змогли реалізувати себе у професії, що мали 

раніше до переїзду…". 
Про свої проекти та діяльність розповідає у соціальних мережах, 

зокрема на сторінці "Шлях до нової себе". Також має групу в Viber, там 

близько 180 жінок, що приходили на тренування. 
"Зараз буду шукати інвестиції та з вересня хотіла б продовжити проект. 

Бачу реальну потребу у ньому", – зазначає Анна. 
Анна Тарапата має 2 вищі освіти: спортивну та бухгалтерську. З 11 

років займатися тхеквондо. У 14 років взяла участь у чемпіонаті світу серед 

юніорів і посіла 6 місце, у 15 років – стала майстром спорту і виграла 

чемпіонат України серед дорослих. Анна неодноразова чемпіонка України, 

переможниця Кубка України і Універсіади України, призер міжнародних 

турнірів в Німеччині та Хорватії, учасниця чемпіонатів світу та Європи, в її 

багажі – відбір на Олімпійські ігри-2008 в Пекіні. У 214 році через обстріли 

біля будинку в Донецьку, разом з чоловіком та 2-річною дитиною переїхала 

на декілька місяців у Маріуполь. А потім родина поїхала у Черкаси. 
 

*** 
10.08.2019 
Переселенцы 
Новости переселенцев и востока 
http://vpl.in.ua/sotsialnyj-garderob-v-kramatorske-zarabotal-magazin-

besplatnoj-odezhdy/ 
Социальный гардероб: В Краматорске заработал магазин 

бесплатной одежды 
В Краматорске (Донецкая обл.) в обновленном помещении возобновил 

работу магазин бесплатной одежды, созданный на базе пространства 

поддержки благотворительного фонда «Каритас Краматорск». 
Работники фонда собственными силами сделали в комнате ремонт, 

рассортировали одежду в новые ящики, поставили стеллажи. По словам 

менеджера «Каритас Краматорск» Алины Нейштадт, здесь социально 

незащищенные люди могут бесплатно получить одежду и обувь. 
«Услуга заключается в том, что наши бенефициары, это люди 

социально незащищенные, это переселенцы. Те, у кого есть необходимость в 

вещах, могут к нам обратиться, могут приходить и брать здесь абсолютно 

бесплатно вещи», – отметила она. 
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Для удобства в магазине все вещи рассортированы в ящиках, которые 

подписаны. Тут есть мужская и женская одежда, детские вещи, а также обувь 

и верхняя одежда. Ранее же помещение не было приспособлено для 

посетителей. Социальный гардероб работает в Краматорске с июля 2018 года. 
За это время одежду и обувь здесь взяли более 650 человек, еще около 90 – 
принесли свои вещи для раздачи в магазине. 

Текстовая версия подготовлена  
РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс» 

 
*** 

10.08.2019 
#ШоТам 
https://shotam.info/pereselenka-rozbudovuie-kavovu-imperiiu-u-boryspoli/ 
Переселенка розбудовує кавову імперію у Борисполі (ВІДЕО) 
Ольга Арчібасова з Донецька розбудовує кавову імперію у Борисполі – 

відкрила виробництво кави, де смажать каву від майже зеленої до чорнющої.  
Тут читають лекції, як обрати зерно для себе і клієнтів. Та продають 

смажені зерна по всій країні. Почала кавову справу Ольга Арчібасова з 

Донецька. 
“Мала поїхати влітку 2014-го, бо не боялася висловлювати свою думку 

під час окупації”, – розповідає Ольга Арчібасова. 
Ольга Арчибасова покинула Донецьк в 2014 році. З того часу вона 

пройшла багато: від виїзду з міста в перервах між обстрілами до фінансових 

труднощів і пошуку нового житла. При цьому вона не боялася відкрито 

висловлювати свою проукраїнську позицію, допомагати іншим 

переселенцям і військовим, які захищають Україну на фронті. 
У Борисполі продавала в інтернеті чужу смажену каву. Аж 2016 

вирішила смажити каву сама, аби була ідеальна. 
“Ходила по бібліотеках, шукала секрети обсмаження, такі книжки 

навіть не сканують”, – говорить Ольга Арчібасова. 
Виграла 200 тисяч гривень гранту на ростер для обсмажування кави. 
“А якби і не виграла, то йшла б до своєї мрії поступово, буде в мене 

кавова імперія”, – каже Ольга Арчібасова. 
 

*** 
11.08.2019 
News.vn.ua 
http://news.vn.ua/2019/08/11/44765 
Вінничани допомагали переселенцям та діабетикам 
Юрій Лук’янович 
У Вінниці, в парку Дружби народів відбулося свято: «Переселенці для 

ДІА-діток: Разом проблеми вирішувати легше!». 
Захід проводиться для того щоб допомогти діткам, які хворіють на 

діабет. Відбулися благодійні аукціони, які організовують діа-дітки. 
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Відбулися майстер-класи з купажу та валяння іграшок,  Ініціатор свята 
– спілка громадських організацій Ліга Ніка, співорганізатор Ірина 

Баранович. 
На заході висвітлювались основні потреби маленьких діабетиків. 

Також учасники принесли солодощі, якими вони охоче пригощали присутніх 

вінничан. 
«Люди, які опинились в складній життєвій ситуації, майже без 

вибору – переселенці. Вони не тільки не зламались, а ще й адаптувались 

до нових умов, опанували нові навики. 
Учасниками, також, будуть люди, які опинились в не менш складних 

умовах – це родини, в яких дітки з діабетом. Ми всі можемо прийти, і 

придбати шедеври, зроблені ручками маленьких, але незламних, дуже 

сильних духом, вінничан. Вже цієї суботи на благодійному аукціоні. Зібрані 

кошти будуть одразу передані для закупівлі інсулінових помп», – 
повідомляють організатори. 

 
*** 

11.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/724273 
Из декрета в саперы: Переселенка рассказала, почему занимается 

разминированием Донбасса 
Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти 

Первомайска (Луганская обл.) Елена Чиж в 2018 году стала сапером 

Датской группы разминирования (DDG). 
Теперь она сантиметр за сантиметром расчищает на Донбассе дорогу 

будущим поколениям. «Моему сыночку 4 года. Мы убираем это все ужасное, 

и этим прокладываем дорогу, чтобы он смог спокойно выйти, как я раньше 

свое детство проводила. Здесь проживает много детей, таких как мой сын. 

Кто-то должен очистить эту землю, чтобы они жили в безопасной среде», – 
говорит она. 

Елена вышла в саперы сразу из декрета… 
Сейчас Елена живет в Золотом – соседнем городе по украинскую 

сторону линии разграничения. «Мне можно увидеть из окна мой бывший 

дом, но бывшим он никогда не будет. В душе – это мое детство, мое все», – 
поделилась она. 

О своей необычной работе близким Елена рассказала не сразу. 

«Родные-близкие до последнего не знали, чем я конкретно должна 

заниматься. Они узнали уже перед выходом на работу», – говорит 

переселенка. 
Сейчас 17 саперов из DDG ищут взрывоопасные предметы возле села 

Мирная Долина. По словам Елены, в группе много переселенцев из 

Донецкой области. В целом, команда из всей Украины: и Полтава, и Киев, и 

Тернополь. 
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Опасная работа научила Елену ценить жизнь во всем ее 

многообразии… 
В планах у Елены – расчистить весь Донбасс. «Надеемся, конечно, на 

самое лучшее. И будем очищать, и будем продолжать очищать. Дойдем и все 

очистим. Надеемся, что дети наши смогут ходить спокойно, как раньше – 
ничего не бояться, чтобы не было для них никаких препятствий, и также 

вернулся мир в наш дом»,  – подытожила Елена Чиж. 
Напомним, на Донбассе в 2018 году 43% жертв среди мирного 

населения было вызвано случаями, связанными с минами и взрывоопасными 

пережитками войны. Инциденты, связанные с минами, были основной 

причиной жертв среди детей. Чтобы сделать регион безопасным для людей, 

жизнью и здоровьем рискуют эксперты по разминированию. 
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по 

видеоматериалам пресс-службы Датского совета по делам беженцев 
 

*** 
11.08.2019 
#ШоТам 
https://shotam.info/skazhy-cheese-rodyna-pereselentsiv-zasnuvala-

syrovarniu-iaka-pidkoryla-ukrainu/ 
“Скажи Cheese”: родина переселенців заснувала сироварню, яка 

підкорила Україну (ВІДЕО) 
Сироварня “Скажи Cheese” робить десятки видів живих сирів, які 

продають у по всій Україні! 
Родина переселенців Людмили та Володимира Юркових з Донецька 

два роки варить сири в Краматорську разом із братом Людмили Сергієм 

Долгопольським. 
Бізнес почали з останніх 300 гривень – купили молоко на першу 

головку сиру. 
Рецепти улюбленого “Осетинського” підгледіли в Інтернеті, але в 

процесі додавали до технології і свої нюанси. Кажуть, сир дуже реагує на 

настрій, з яким його готуєш.   
Випробували  свій продукт на ринку. Там доти продавалася хіба що 

бринза. А Юркови принесли дорожчий у півтора раза м’який сир. Багато хто 

казав, що покупців на нього не буде. Насправді ж поціновувачі знайшлися. І, 

до речі, залишаються вірними особливому смаку й досі! 
Нові сировари почали потрошку, але щодня збільшували об’єми. До 

того ж і експериментували з добавками. Тепер в асортименті є сир з кропом, 

горіхами, оливками, прованськими травами і паприкою. А ще родина 

гурманить, злегка підсмажуючи сир або готуючи його на грилі. Для цього 

годиться кіпрський м’ятний «Халумі», виробництво якого теж освоїли. 
А знаєте, які у команди «Скажи CHEESE» грандіозні плани з поміткою 

«мега»? Відкрити 5 сироварень поблизу 5 українських міст-мільйонників! І, 
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можливо, навіть розводити власних корів у майбутньому. Володимир навіть 

планує колись вивести свої сири на експорт. 
 

*** 
11.08.2019 
Gazeta.ua 
https://gazeta.ua/articles/settlers/_hinkali-adzharske-hachapuri-ne-

dostavlyayemo-pereselenec-vidkriv-gruzinske-kafe/920743 
Хінкалі, аджарське хачапурі не доставляємо – переселенець відкрив 

грузинське кафе 
Леван Гахокідзе – шеф-кухар, ресторатор і хранитель традицій 

грузинської кухні з Донецька. Незадовго до початку війни на Донбасі він 

працював з рестораном у Білорусі. Вирішив остаточно переїхати до родичів у 

Донецьк, вести там бізнес і будувати дім для великої сім'ї. Але у травні 2014 

року довелося все кинути і поїхати. 
Леван розповів про свій досвід створення кафе в Одесі, пишуть на 

ресурсі "Свої.city" 
"Я з дружиною об'їхав усе Грузинське верхогір'я. Шукав бабусь-

прабабусь, нас цікавили усі, хто старше 70 років. Вони знали старовинні 

рецепти своєї землі – хінкалі, хачапурі, кубдарі (пироги з м'ясом. – ред). Усе 

це представлено в нашому кафе, страви з різних куточків Грузії". 
Кафе "Перлина Грузії" в Одесі знаходиться у торговельному кварталі 

Fresh Market на вулиці Пантелеймонівській, 110. Заклад існує рік і вісім 

місяців. Це сімейна справа. Левану с дружиною допомагають донька і син. 

Для Левана грузинська кухня – частина культури батьківщини предків… 
Скільки ресурсів знадобилось і де їх шукали? 
У 2014 році в Донецьку родина Левана лишилась усього. 
"Після виїзду з Донецька ми на запрошення їздили по містах, 

допомагали відкривати ресторани і кафе грузинської кухні. Якось 

трималися, але були великі витрати на сім'ю. Перед від'їздом з Донецька 

багато грошей пішло на ремонт будинку. Ми не могли припустити, що все 

так станеться. Забрати обладнання не вдалося. Забрали якусь частину 

одягу на літо-осінь і все. Ще й у Кирилівці нас пограбували" 
На оренду і ремонт закладу в Одесі Леван витратив власні кошти, 

гроші на обладнання та розвиток отримав від міжнародних організацій. В 

Одесі він познайомився з переселенкою, яка і розповіла йому про міжнародні 

фонди. 
"Перший раз потрапили на програму фонду "Відродження". 

Працювали і паралельно два з половиною місяці навчалися. Отримали певний 

результат у бізнесі, підтягнули знання. Але там грант я не отримав. Грант 
отримала дружина, у фонді "Карітас", а потім і я". 

Хто розробляв дизайн закладу? 
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Леван сам розробляв дизайн, це для нього важливо. Більш того, коли 

він допомагає іншим запустити ресторан чи кафе грузинської кухні, то 

приділяє дизайну багато уваги… 
Кухня 
"У нас автентична грузинська кухня, і до нас приходять за смаком і за 

якістю". 
Поруч із "Перлиною Грузії" Леван відкрив кафе з європейською та 

українською кухнею. Воно на стадії розвитку, бо ресторатора знають 

насамперед як майстра грузинських страв… 
"Наші страви ексклюзивні, готуються за правилами. Ми з дружиною – 

кухарі, ліцензовані в Грузії. Бринзу і сулугуні нам готують грузини, лимонади 

веземо з Грузії, спеції теж. Навіть температура електричної печі така, як у 

традиційній печі"… 
Додаткові активності 
Леван дає майстер-класи для дітей і дорослих. За час існування кафе 

він провів п'ять занять з приготування хінкалі і одне – з приготування 

аджарського хачапурі… 
Торік у закладі святкували День Тбілісі… 
Зараз Леван веде перемовини, щоб восени провести "хінкальну 

дуель"… 
Чи був попередній досвід у ресторанній справі? 
До переїзду з Донецька Леван відкрив або допоміг запустити 24 

заклади: два в Мінську, в Криму, Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Ужгороді. Часто 

робив це на запрошення… 
 

*** 
12.08.2019 
Національний олімпійський комітет України 
На Прикарпатті #OlympicLab знайомив дітей з олімпійськими 

цінностями 
Днями, у рамках проєкту Національного олімпійського комітету 

України #OlympicLab обласним відділенням НОК в с. Новоселиця 

Долинського району Івано-Франківської області на базі лікувально-
оздоровчого комплексу «Дружба» було втілено в життя напрямок 

«Загальнолюдські та олімпійські цінності». 
Участь в заході взяли понад 300 дітей, які перебували на відпочинку в 

таборі. Серед них, зокрема, і діти-переселенці зі сходу України. 
На урочисту частину відкриття завітали голова відділення 

Національного олімпійського комітету в Івано-Франківський області, 

заслужений тренер України з боксу та заслужений працівник фізичної 

культури та спорту України Мирослав Карабін; директор Долинського 

районного центру фізичного здоров'я «Спорт для всіх» Роман Лопух; 
керівник справами Долинської районної ради Зеновій Мандрик; майстер 

спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасниця ХХVІІІ та 
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ХХІХ літніх Олімпійських ігор  Ірина Шепетюк; майстер спорту України 

міжнародного класу з легкої атлетики, учасниця ХХVІ, ХХVІІІ та ХХІХ 

літніх Олімпійських ігор Тетяна Ляхович; майстер спорту України 

міжнародного класу з боксу, учасник ХХVІІІ літніх Олімпійських ігор, 

чемпіон світу з боксу 2017 року за версією світової боксерської асоціації 

Віктор Поляков та інші спортсмени й діячі регіону. 
За програмою напрямку «Загальнолюдські та олімпійські цінності», 

діти переглянули тематичні відеодобірки, після перегляду яких олімпійці 

розкрили дітям суть олімпійських цінностей, їх значення в повсякденному 

житті, а також навели приклади, коли втілювали ці цінності в життя. 
Діти ж, своєю чергою, активно ділились своїми розповідями, власним 

розумінням людських цінностей та історіями їх застосування в реальному 

житті. Завершився захід врученням пам'ятних подарунків із символікою 

Національного олімпійського комітету України та традиційним фото на 

згадку. 
 

*** 
12.08.2019 
Інтерньюз-Україна 
https://internews.ua/project/life-in-a-valise 
Інтерактивна інсталяція про вимушене #ЖиттяСпочатку 
Вмісти життя у валізу (ВІДЕО) 
виклик 
Дім позаду, невідомість попереду 
У вас є обмаль часу на збори, одна валіза і одне життя, яке доведеться 

починати спочатку. Що ви візьмете з собою? Речі першої необхідності чи 

шкільний фотоальбом? Улюблену іграшку сина чи його теплі речі? Ви не 

знаєте, коли повернетесь і чи повернетесь взагалі. Вам не вдасться забрати 

рідні запахи та відчуття дому. 
Понад 1,5 млн вимушених переселенців з Криму, Донецької та 

Луганської областей пережили цей страшний досвід. Але чи усвідомили 

повною мірою ці події решта українців? 
рішення 
Інтерактивне мистецтво як ключ до порозуміння 
Що відчувають люди, коли поспіхом збирають речі і тікають від війни? 

Як залишити рідний двір і сад, якщо можеш не повернутися ніколи? Як 

розпочати нове життя в іншому місті лише з однією валізою? Ми спробували 

передати непростий досвід вимушених переселенців через інтерактивне 

мистецтво. Так виникла інсталяція «Вмісти життя у валізу». 
Її мета – сприяти подоланню стереотипів та упереджень, що існують 

стосовно ВПО, а також поглибити взаєморозуміння між переселенцями та 

жителями великих мирних міст України. Інсталяція почергово працювала у 

Києві, Львові та Одесі протягом одного місяця – з травня по липень 2019 

року. 
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Для реалізації ідеї ми обладнали дві інтерактивні кімнати. Перша – 
відтворювала атмосферу звичайної української квартири. У ній потрібно за 

обмежений проміжок часу зібрати речі за наданим списком. Після цього 

відвідувачі переходили у наступну кімнату, де одягали VR-окуляри. На 360-
відео максимально реалістично представлені типові локації, через які 

довелося пройти переселенцям. Це і контрольно-пропускний пункт, і вокзал, 

і соціальне забезпечення, і пансіонат, і в кінці-кінців – орендована квартира. 
«Часто людські історії перетворюються на статистику, якою складно 

викликати співпереживання. А коли через такі мистецькі підходи ви 

відчуваєте на собі, як воно – бути переселенцем, то це і є та глибинна річ, яка 

торкається людини та впливає на її ставлення до проблеми», – зазначив Алім 

Алієв з «Кримського дому» на відкритті інсталяції у Києві. 
Ще одним завданням проєкту було повернути у порядок денний медіа 

тему ВПО. Адже останнім часом вона все рідше з’являлася в 

інформаційному просторі. Це, в свою чергу, викликало у суспільстві хибне 

переконання, що проблеми переселенців уже вирішені. На відкритті 

інсталяції у кожному місті ми збирали представників ГО, Мінсоцполітики, 

місцевих органів влади та самих переселенців, які ділилися своїми історіями 

та роздумами про те, що держава та суспільство можуть зробити для ВПО. 
результат 
Відчути і зрозуміти нових сусідів 
За три місяці роботи інсталяції ми отримали: 
    976 відвідувачів у трьох містах; 
    121 матеріал у медіа, у тому числі 15 телевізійних сюжетів; 
    110 публікацій-згадок у соцмережах з хештегом проєкту 

#ЖиттяСпочатку. 
Широкому медійному розголосу посприяло, зокрема, і те, що до 

комунікації проєкту вдалося долучити лідерів думок: 
    20 представників профільних громадських організацій (Донбас SOS, 

ВОСТОК SOS, «Кримський дім», програма «Радник з питань ВПО»); 
    інсталяцію відвідали Міністр соціальної політики України Андрій 

Рева та народна депутатка у сфері захисту прав ВПО Наталія Велесова; 
    про подію написала у Facebook Катерина Кіт, дружина мера 

Львова Андрія Садового. 
І найголовніше: відвідувачі прихильно поставилися до інсталяції. 

Комунікація мовою емоцій та мистецтва пробудила почуття емпатії у людей, 

які ніколи не переживали подібного досвіду. У соціальних мережах та Книзі 

відгуків гості мали змогу поділитися враженнями від побаченого та 

відчутого. Нижче – лише деякі з відгуків (фото цих дописів з Книги можна 

переглянути за посиланням): 
Див.:   

https://drive.google.com/drive/folders/1FeThSRTvq5eXdQuRHsgl9tlzCwtfYEBg 
«Возможно, когда-то, это все закончится. Но только если мы будем 

все вместе. Спасибо за эту инсталляцию». 
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«Прониклась ситуацією людей, що опинилися у показаному становищі. 

Біль за людей пронизує до сліз». 
«Проект меня впечатлил до самого сердца, растрогал, возбудил 

непомерное сострадание к нашим людям, которые подверглись той 

нелегкой, непростой жизненной ситуации – вынужденному переезду. Я 

желаю 1,5 миллиону людей – счастья, терпения, надежды на самую лучшую 

жизнь. Самое страшное позади». 
«Неймовірні враження. Дуже важливо відвідати цей захід людям, які 

негативно ставляться до ВПО, які загалом не розуміють в чому справа». 
«Чудова інсталяція! Потрібна кожному громадянину України. Бо не 

вистачає зараз у суспільстві співчуття та взаєморозуміння. Саме це врятує 

нас! Саме це врятує Україну!». 
Проєкт був реалізований за кошти Чорноморського фонду 

регіонального співробітництва Німецького фонду Маршалла (BST). 
Дякуємо партнерам за те, що повірили в нашу ідею та допомогли втілити її в 

життя. 
 

*** 
12.08.2019 
Справжня варта 
https://varta.kharkov.ua/news/city/1207328 
До Дня міста харків’ян потішать безкоштовними екскурсіями 
Юлія Гуш   
23 серпня в Харкові будуть проходити безкоштовні екскурсії, 

приурочені до Дня міста і Дня незалежності України. 
Дані екскурсії є частиною проекту «Відкрита долоня», який 

реалізується в місті вже третій рік поспіль. За словами директорки 

Харківського організаційно-методичного центру туризму Валентини 

Холодок, в його межах проводиться низка різних безкоштовних заходів для 

всіх охочих. Як складова соціального туризму, вони в першу чергу 

орієнтовані на соціально незахищені верстви населення, на пенсіонерів, 

людей з інвалідністю, воїнів АТО, вимушених переселенців… 
Екскурсії стартують 23 серпня о 11.00 і будуть тривати до самого 

вечора.   
 

*** 
12.08.2019 
Коломия сьогодні 
https://kolomyia.today/shhorichna-aktsiya-shkilnyj-portfelyk-46763 
ЩОРІЧНА АКЦІЯ «ШКІЛЬНИЙ ПОРТФЕЛИК» 
Єпархіальний благодійний фонд Карітас Коломия проводить 

щорічну акцію «Шкільний портфелик» понад 10 років. 
Її мета – забезпечити дітей, котрі опинилася у складних життєвих 

обставинах, шкільним приладдям. На превеликий жаль, наші бенефіціари, а 
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це сироти, напівсироти, діти учасників АТО, діти вимушених переселенців 
та діти з кризових сімей, не мають змоги придбати усе необхідне для школи, 

тому звертаються до вас з проханням допомогти. 
Найнеобхідніші канцтовари: 
• Рюкзак, портфель; 
• Зошити в клітинку (12-18-24 аркуші); 
• Зошити в косу лінійку (12-18-24 аркуші); 
• Зошити в лінійку звичайну (12-18-24 аркуші); 
• Обкладинки для зошитів; 
• Пенал, ножиці; 
• Дерев’яна лінійка (до 15 см); 
• Ручки синього кольору; 
• Прості олівці; кольорові олівці; закрита точила; 
• Гумка для стирання; 
• Альбом для малювання; фарби акварельні, гуаш, пензлики; 
• Пластилін, дошка та ніж для пластиліну; 
• Набір кольорового паперу; 
• Набір кольорового картону; 
• Набір білого картону; 
• Клей ПВА; 
• Дитячі книги українською мовою. 
Також ви можете здійснити миттєву пожертву через додаток 

«Приват24», просканувавши QR-код із зображення. 
Закликаємо усіх небайдужих долучитися до щорічної акції, та принести 

втіху і радість у домівки тих, хто цього найбільше потребує. Допоможемо 

нашим дітям стати гідними людьми, починаючи з найменшого – навчання в 

школі. 
 

*** 
13.08.2019 
Reporter UA 
https://reporter-ua.com/2019/08/13/349708_v-zaporozhe-prohodit-

blagotvoritelnaya-akciya-shkolnyy-portfel 
В Запорожье проходит благотворительная акция «Школьный 

портфель» 
В Запорожье проходит благотворительная акция «Школьный 

портфельчик», организатором которой выступает благотворительный 

фонд «Каритас».  
Акция направлена на поддержку малообеспеченных семей, детей с 

инвалидностью и вынужденных переселенцев. В ее рамках неравнодушные 

запорожцы могут купить для маленьких школьников портфели, тетради, 

краски и другие школьные принадлежности, а затем передать через 

волонтеров детям.  
По словам волонтеров, таким образом в прошлом году по всей 

Украине удалось укомплектовать более двух тысяч школьных портфелей. 

Свои ранцы получили двести маленьких запорожцев. Благотворители 

надеются, в этом году акция станет еще более масштабной.  
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Список школьных принадлежностей, которое «Каритас» традиционно 

собирает во время Всеукраинской акции «Школьный портфель»: 
… 
Каждый год материальную и финансовой помощь во время акции 

предоставляют разнообразные жертвователи – частные лица, бизнес-
структуры, церковные общины, международные благотворители. И уже 29 
августа запорожские школьники получат свои школьные портфели, 

укомплектованные всем необходимым для учебы. 
 

*** 
12.08.2019 
ІА "Конкурент" 
https://konkurent.in.ua/publication/44699/uroki-ekskursii-festivali-chim-

zhive-lisivnichiy-molodizhniy-tsentr-na-volini-video/ 
Уроки, екскурсії, фестивалі: чим живе Лісівничий молодіжний 

центр на Волині (відео) 
Лісівничий молодіжний центр діє на базі Воротнівського лісництва 

ДП «Ківерцівське ЛГ» вже рік і 10 місяців… 
У квітні-травні 2019 року працівники молодіжного центру на чолі з 

керівником Валентиною Юхимчук провели 15 відкритих «лісових» уроків у 

школах області, охопивши 960 учнів волинських шкіл. Молодіжний 

лісівничий центр активно співпрацює з громадськими організаціями, які 

опікуються людьми вразливих категорій. Так, на базі Воротнівського 

лісництва відбулося 18 заходів, у яких взяли участь 450 осіб, серед яких діти 

із синдромом Дауна, діти – переселенці, наші герої – воїни АТО… 
 

*** 
13.08.2019 
Полiцiя Донеччини 
http://police.dn.ua/news/view/diti-pereselentsi-pobuvali-v-gostyah-u-

politsii-ohoroni 
Діти-переселенці побували в гостях у поліції охорони 
Для дитячої групи з благодійного фонду «Карітас» відбулася 

пізнавальна екскурсія до Маріупольського відділу поліції охорони. 
Поліцейські приймали маленьких переселенців з Донецька, 

Новоазовська та інших тимчасово окупованих населених пунктів. 
Діти дізналися цікаві історії зі служби, приміряли екіпіровку поліції та 

поспілкувалися з кінологом і його вихованцями – службовими собаками. А 

ще – взяли участь у правовій вікторині. 
Співробітники поліції пригостили малечу солодощами та подарували 

на пам'ять сувеніри. 
Приємно було бачити щиру зацікавленість юних гостей, їх довіру до 

роботи поліцейських. Діти уважно слухали про правила безпеки, а деякі 

зізналися, що у майбутньому хочуть стати поліцейськими. 
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*** 
13.08.2019 
Українське радіо 
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=89818 
У Києві проходить "Школа швидкої драми" 
Від 10 серпня у Києві триває "Школа швидкої драми", яку проводять 

PostPlayТеатр і Postplaylab. Більше про школу в ефірі Радіо Культура 

розповіла менеджерка проекту Олександра Тетеріна. 
За її словами, щодо тем була умова – це має хвилювати кожного 

учасника. 
"Теми різні: від проблем переселенців до проблеми віку – старіння чи 

дорослішання. Ми не сподівалися, що будуть такі темпи, бо учасники почали 

великими об’ємами писати тексти і вже деякі звучали в аудиторії, але будуть 

ще переписувати, доробляти. Це дуже цікаві історії мають бути"… 
"Здебільшого це була теорія за власними прикладами, викладали перші 

два дні куратори самого проекту Максим Курочкін та Анастасія Косодій, 
вони чинні драматурги. Попереду будуть ще зустрічі, починаючи від 

сьогодні, з Наталею Ворожбит, драматургинею, а завтра і післязавтра з 
драматургинею Юлією Гончар та Деном Гуменним. Вони розповідатимуть 

власні історії і здебільшого відповідати на питання учасників, які точно є" 
Упродовж 12 днів учасники Школи створюють про те, що хвилює їх в 

сьогоденні. 22 серпня на театральному майданчику будуть представлені 

ескізи цих робіт. 
Серія освітньо-пригодницьких бесід, що мають на меті допомогти 

авторам-початківцям зрозуміти не лише своє призначення та можливості, а й 

зламати застарілі уявлення про сучасну п’єсу. 
 

*** 
13.08.2019 
Times.DN.UA 
https://times.dn.ua/news/fresh/nayti_svoyu_nishu_pereselenka_otkryla_igr

ushechnyy_biznes_s_nulya_v_druzhkovke/609332/ 
Найти свою нишу. Переселенка открыла игрушечный бизнес «с 

нуля» в Дружковке 
Ежегодно в городах Донецкой области, опоясывающих 

оккупированные районы, появляются новые предприниматели. Одни 

продолжают старое дело, другие осваивают новые профессии. Чтобы 

открыть бизнес, некоторые обращаются за помощью к международным 

организациям, вторые рассчитывают на собственные силы, третьи – 
пользуются поддержкой местной и областной власти. Каждый выбирает свой 

путь. 
Переселенки из Ясиноватой Наталья и Елена Держипильские 

живут в Дружковке. Здесь у них – магазин-мастерская, где мать и дочь шьют 

игрушки и обучают своему ремеслу других. Наталья – швея. В донецком 
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техникуме девушка научилась шить, а в Харькове получила высшее 

образование по специальности «модельер». Когда часть Донбасса отошла под 

контроль вооруженных сторонников России, Наталья с мамой переехали к 

родственникам в Дружковку. На новом месте девушка работала в ательє… 
Покинув работу в ателье, 19-летняя Наталья в 2016 году решила 

открыть собственное дело. Тогда же они с мамой получили первые 

небольшие гранты. Наталья – от международной организации, а ее мама – от 

местной организации, которая оказывает помощь людям с инвалидностью. 

На полученные деньги Держипильские купили оборудование для ремонта 

одежды. В итоге начали шить дома. Но не одежду, а игрушки. Девушка 

прошла курсы по изготовлению игрушек – училась онлайн и посещала 

платные мастер-классы. Затем Наталья вместе с мамой вышли на новый 

уровень и арендовали помещение, в котором совмещены студия и магазин 

игрушек. 
«Изначально я хотела шить на дому. Купила оборудование под ремонт 

одежды. Старт игрушек пошел без капитала. Мы покупали ткань на то, что 

есть. Тем самым дело понемногу окупалось, и мы смогли купить 

последующие материалы. И все же оборот был маленький. Через 3-4 месяца 

мы получили второй грант от международной организации. Еще благодаря 

одному небольшому гранту от Датского совета я купила 

профессиональный фотоаппарат, потому что важно продвигать свой товар в 

социальных сетях. В конце 2018 года мы получили последний грант, за счет 

которого мы купили вышивальную машину, мебель и еще часть 

оборудования», – рассказала девушка. 
Самая популярная игрушка у покупателей – портретная кукла. 
«Люди присылают нам фото, а мы делаем копию человека – повторяем 

аксессуары, цвет волос, все, что захочет заказчик», – объясняет Наталья. 
Портретная кукла пользуется спросом не только в Донецкой области, 

но и по всей Украине, и даже за границей. В Америку, Италию, Австрию 

игрушки Держипильских улетают благодаря хорошо продуманному 

маркетингу. Наталья подчеркивает: нужно не только занять свою нишу, но 

и постоянно о себе заявлять. На международный рынок они пытаются выйти 
через сервис Etsy. За границей кукла в среднем стоит около 80 долларов.  

«Мы есть на выставках, ярмарках. Также в этом году мы вышли на 

новый уровень – начали сотрудничать с компаниями, выполняем оптовые 

заказы», – говорит молодая предпринимательница. 
У Держипильской заказывают игрушки также областные компании и 

организации. 
На изготовление одной куклы средней сложности уходит от 3 до 5 

дней… 
В магазине-студии Держипильских можно не только заказать куклу, 

но и пройти мастер-класс по самостоятельному шитью грушки… 
Сейчас, по словам девушки, ее бизнес самоокупается, но о кадровом 

расширении пока говорить рано… 
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Сегодня она также участвует в областном конкурсе для молодых 

предпринимательниц. Его проводит Донецкая торгово-промышленная 

палата уже третий год. Конкурс называется «Почему я выбираю 

собственный бизнес». Имена победительниц будут объявлены в сентябре на 

бизнес-форуме «Business4Women» в Мариуполе… 
Материал подготовлен в рамках проекта, который реализуется при 

финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской 

Республики в рамках Transition Promotion Program. Мнения, изложенные в 

этом материале, принадлежат авторам и не отражают официальную 

позицию МИД Чешской Республики. 
 

*** 
14.08.2019 
1.zt.ua 
Перший житомирський інформаційний портал 
https://www.1.zt.ua/news/misto/zavdyaki-finansoviy-pidtrimtsi-yes-

vimusheni-pereselentsi-vidkrivayut-i-rozvivayut-vlasniy-biznes-na-
zhitomirshchini.html 

Завдяки фінансовій підтримці ЄС вимушені переселенці 

відкривають і розвивають власний бізнес на Житомирщині 
Власна зуботехнічна лабораторія, постійні клієнти і стабільний дохід – 

це зараз зубний технік Костянтин Кот розвиває власну справу в 

Коростені, а ще декілька років тому він ледве міг оплатити зйомне житло. 

Костянтин – вимушений переселенець з Луганщини. Він добре знає, як це в 

одну мить залишити свою домівку і почати нове життя. 
“Коли почалися бойові дії, я залишався у рідному місті Хрустальний, 

думав, що це не надовго, скільки там ті бої триватимуть місяць-два? Всі 

родичі виїхали, а я лишився. Коли ж стало зрозуміло, що ніхто не буде 

розвивати ці території, нічого не буде рухатися, я зібрався і  поїхав 

працювати в Київ. В Хрустальному у мене зарплата була дуже хороша, коли 

я влаштувався у Києві в зуботехнічну лабораторію…Оплата була дуже 

маленька. Не вистачало навіть, щоб оплатити житло”, – пригадує 

Костянтин. 
Тоді чоловік чітко вирішив, що має розпочинати власну справу, але 

грошей на те, щоб придбати обладнання, у нього не було. 
“У мене гостро стояло питання, як купити пічку для кераміки. Вона 

була дуже дорога, вживана коштує більше 60 тис. грн. звідки взяти ці гроші, 

якщо не маєш змоги навіть квартиру оплатити? Таку можливість  я отримав, 

отримавши грант фонду «Відродження». Тоді потроху почав працювати, як 

ФОП в Ірпені під Києвом. Але винаймати офіс у Києві все одно було не по 

кишені. Тоді і прийняв рішення переїжджати в Коростень, де зняти житло 

можна було вп’ятеро дешевше ніж у столиці”, – розповідає чоловік. 
 Переїхавши у Коростень, Костянтин практично усі зароблені кошти 

вкладав в купівлю нового обладнання, необхідного для роботи. А ще шукав 
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грантові програми. Так і натрапив на проект представництва Міжнародної 

організації з міграції (МОМ) в Україні «Зміцнення самозабезпечення 

переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні». 
Чоловік заповнив заявку, пройшов тренінг, захистив бізнес-план і отримав 

фінансування на купівлю зуботехнічних столів. 
”… Тепер мені стало значно простіше працювати… можна 

зосередитись на роботі, це суттєво впливає і на якість, і на швидкість”, – 
розповідає Костянтин. 

Проект, учасником якого був Костянтин, профінансований Урядом 

Федеративної Республіки Німеччина, що діє через Німецький Банк 

Розвитку (KfW) та втілений Міжнародною організацією з міграції (МОМ) – 
Агентством ООН з питань міграції.  

Таких успішних історій, як у Костянтина, у Житомирській області є 

досить багато, зізнається представниця Фонду громади Житомира Марина 

Хайнак. Ця благодійна організація з 2015 року працює з вимушеними 

переселенцями і разом з Представництвом МОМ в Україні допомагає 

внутрішньо переміщеним особам залучати ресурси для відкриття власної 

справи. 
“Ця програма з’явилася після початку бойових дій на сході України, 

коли багатьом українцям довелося переїхати з окупованих територій. Наш 

партнер – Міжнародна організація з міграції знайшла донорів у 
Європейському союзі, і, дякуючи такій співпраці, люди мають змогу 

отримувати невеликі гранти на розвиток свого бізнесу. Важливо, що 

допомога надається не у вигляді коштів, не у вигляді кредитів, які потрібно 

повертати. Це безповоротна допомога, яку люди отримують у вигляді 

необхідного обладнання.  Для того, щоб потрапити в програму, потрібно 

подати заявку, відвідати тренінг із бізнес-планування, підготувати бізнес-
план, який може стосуватися або розширення свого бізнесу, або 

започаткування чогось нового. Також важливою родзинкою програми є те, 

що вона також підтримує і самозайняте населення. Якщо людина має 

навички або вміння, скажімо, з пошиття чи ремонту одягу, то вона мала 

змогу подати заявку на отримання швейного обладнання,і  у подальшому 

отримувати додатковий дохід для своєї родини”, – зазначає Марина Хайнак.  
За її словами щорічно, починаючи з 2015 року, у Житомирській області 

порядку 200 людей отримували підтримку, розмір залучених ресурсів 

учасниками з Житомирщини вимірюється десятками мільйонів гривень. 
“Підтримка різна. Якщо це самозайнята людина, то це були гранти у 

розмірі 650 євро, якщо це бізнес, то від 2,5 тис євро (з можливістю докласти 

гроші і купити необхідне обладнання), і зараз з’явилась можливість взагалі 

виділяти кошти в сумі 5 тис євро.  
Важливим критерієм відбору учасників є створення робочих місць, і 

дійсно, завдяки підтримці багато наших учасників такі робочі місця 

створили”, – зазначила Марина Хайнак. 
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Нині Костянтин Кот продовжує розвивати справу, навчає стажерів, 

яких у подальшому планує взяти на роботу, і радіє, що завдяки участі у 

проекті зміг суттєво поліпшити матеріальний стан своєї родини. 
“На те, щоб отримати можливість займатися власною справою в 

окремому приміщенні з усім необхідним обладнанням, мені довелося 

працювати 3-4 роки. Але якби я робив все це сам без грантової підтримки, я б 

прийшов до результату років через 10-12”, – констатує Костянтин Кот. 
 
 

4.   ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

 
 

02.08.2019 
Delo.ua 
https://delo.ua/business/kreditovanie-vnutrennih-pereselencev-v-ukraine-

356338/ 
Кредитование внутренних переселенцев в Украине: доступные 

ипотечные программы 
Украинскими банками предусмотрены различные программы 

кредитования. Но категориям людей, имеющих статус "переселенцев", 
сложно рассчитывать на выдачу займов 

По закону внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить 

любой кредит на общих основаниях. Но у каждого банка предусмотрена 

собственная внутренняя политика, а потому сложным клиентам отказывают в 

выдаче средств. 
Сумму до 20 тысяч грн можно занять относительно просто. Например, 

на сайте "Кредиты Онлайн"
19 есть списки МФО, которые дают 

микрокредиты ВПЛ. А вот кредиты на покупку жилья оформить гораздо 

сложнее. 
С чем связаны трудности получения кредита для ВПЛ? 
Проблемы при получении кредита в банках связаны с отсутствием 

залогового имущества на территории Украины. Большинство переселенцев с 

крымской, донецкой, а также с луганской пропиской не может предоставить 

поручителей. Еще один момент – работа без официального трудоустройства 

или социальные перечисления с минимальной заработной платы. 
Программы кредитования для ВПЛ 
Один из наиболее актуальных кредитов для ВПЛ – ипотека. Лица, 

оставшиеся без жилья, могут претендовать на льготную программу для 

переселенцев. Одно из предложений действует в "Ощадбанке". Каждый 

желающий может проконсультироваться со специалистами и узнать, как 

взять такой кредит. 
                                                 
19 Див.:   https://kreditsonline.com.ua/ 
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Преимущества ипотечного кредитования для переселенцев заключены 

в следующем: 
➡ первоначальный взнос от 10% (в стандартном варианте для 

остальных граждан – от 30%); 
➡ срок кредитования до 30 лет (по другим программам – до 20 лет); 
➡ сниженная процентная ставка (18,99% годовых); 
➡ оформление страховки на недвижимость, взятую в ипотеку, а также 

на жизнь заемщика (на срок пользования кредитом); 
➡возможность отказаться от ипотеки в течение 14 дней со дня 

подписания договора.  
С 10 апреля 2017 года действует госпрограмма для переселенцев и 

участников АТО "Доступное жилье". Государство обязуется 

компенсировать 50% стоимости квартиры. Но ее площадь не должна 

превышать 73,5 квадратных метра Также по условиям программы: 
➡ переселенец должен подтвердить свой статус; 
➡совокупный семейный доход ВПЛ – не более 5 средних заработных 

плат; 
➡ у заемщика не должно быть в собственности жилья на 

подконтрольной Украине территории (или ее площадь не превышает 13,5 

квадратных метра на человека).  
Для каждой области предусмотрена своя квота. С 2017 года 273 семьи 

ВПЛ приобрели жилье по госпрограмме. 
 

*** 
07.08.2019 
0412.ua – Сайт міста Житомира 
https://www.0412.ua/news/2475373/vnutrisno-peremisenim-osobam-

sukaut-zaminu-gotelu-zitomir 
Внутрішньо переміщеним особам шукають заміну готелю 

"Житомир" 
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради 

звернувся до усіх небайдужих мешканців Житомирської ОТГ з проханням 

допомогти у пошуках житла для переселенців. 
"Якщо у вас є вільні житлові приміщення (1-2х – кімнатні квартири), 

просимо вас надати можливість розміститися в них на правах оренди 

найбільш незахищеним родинам внутрішньо переміщених осіб, які 

мешкають в готелі «Житомир»", – йдеться у зверненні. 
У міському бюджеті передбачено кошти для сплати вартості оренди. 

Телефон для довідок: 067-411-79-89, 47-06-67, 47-09-17. 
Пізно ввечері 06 серпня на сторінці у соцмережі міського голови 

Сергія Сухомлина теж з'явився відеокоментар: 
“Житомир не залишає напризволяще людей, які втекли від жахів війни. 
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З 2014 року вони проживали у готелі «Житомир». Багато хто зараз 

спекулює на цій темі, тому потрібні пояснення. 
Нині у місті близько 2-х тисяч людей зі статусом внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО). 
Коли в Україні розпочалася війна і вони залишили свої оселі, ми 

зробили все можливе, щоб забезпечити їх необхідним. Ми разом збирали 

дітей у школу, влаштовували в садочки, проводили наші засідання вечорами 

та на вихідних, щоб оперативно заселити людей і дати дах над головою. 
Ми розуміли, що війна – наша спільна біда. 
Всі ці роки надавали і продовжуємо надавати вимушеним 

переселенцям соціальну допомогу: вони користуються пільгами, харчування 

дітей у садочках та школах для них безкоштовне тощо. 
Утримання готелю «Житомир» обходилося міському бюджету у 

близько 1,5 млн гривень щороку. 
Про плани по його приватизації ми попереджали заздалегідь. Минулого 

року, коли виставляли приміщення на аукціон, зустрічалися з мешканцями і 

наголошували, що вони житимуть там максимум до весни. І вони на це 

погоджувалися. 
Готель продали. Ми мали звільнити його до 2 серпня. Але, за 

домовленістю з новим власником, відтермінували цей процес. 
Люди залишаться до тих пір, поки кожна з сімей не отримає нове 

житло! 
На останній сесії міської ради депутати ухвалили рішення: соціально-

незахищеним сім’ям виділяються кошти на компенсацію вартості оренди 

квартир, а решті – пропонуємо переселитися у гуртожиток або так само 

знімати житло. 
Крім того, зараз ми розглядаємо програму, відповідно до якої держава 

та місто співфінансують 50/50 придбання житла для ВПО. Квартири будуть 

власністю міста і надаватимуться для проживання внутрішньо переміщеним 

особам, поки триває війна. 
Багато хто з цих людей сьогодні вже відчуває себе повноцінним членом 

громади. Тож, досить спекулювати на цій темі! 
А міська влада продовжить підтримувати вимушених переселенців, які 

потребують допомоги і соціалізації, враховуючи при цьому права та інтереси 

решти житомирян”. 
 

*** 
12.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/724660 
В МинВОТ рассказали о ситуации с выселением переселенцев из 

отеля «Житомир» 
Ускорение решения жилищного вопроса переселенцев, проживающих 

в отеле «Житомир» (г. Житомир, Житомирская обл.), находится на контроле 
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в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и 

ВПЛ (МинВОТ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 
Отмечается, что по информации Департамента социальной защиты 

Житомирского городского совета по состоянию на 9 августа в отеле, 

который был продан и теперь является частной собственностью, проживало 

89 переселенцев, среди которых 68 трудоспособных лиц, а также 7 семей, 

которые наиболее социально и материально незащищены (многодетная 

семья, лица с инвалидностью I, II групп, пенсионеры, лежачие пенсионеры). 
«Департаментом социальной защиты городского совета г. 

Житомира принимаются меры по поиску временного жилья для ВПЛ. 
Недавно Житомирским городским советом было принято решение о 

выделении средств в сумме 825 тыс. грн. Из них для 68 ВПЛ – 680 тыс. грн 

на обустройство жилья или самостоятельного решения вопроса жилья, и для 

21 ВПЛ наиболее социально незащищенных – 145 тыс. грн на аренду жилья 

до конца года», – информируют в МинВОТ. 
В ведомстве добавили, что Житомирским горсоветом было принято 

решение о предоставлении временного жилья для 68 трудоспособных ВПЛ в 

общежитии Центра профессионально-технического образования и выделении 

по 10 тыс. грн каждому для обустройства жилья в общежитии. 
«Некоторые ВПЛ решили самостоятельно искать жилье и написали 

заявления на получение 10 тыс. грн. Сейчас осталось только 4 семьи из числа 

трудоспособных, которые не желают переселяться в общежитие. Поиск 

жилья для наименее защищенных ВПЛ продолжается и сейчас местные 

власти нашли однокомнатную квартиру еще для одной семьи пенсионеров. 

Уже внесена арендная плата за первый и последний месяцы, арендная плата 

также будет вноситься до конца года за счет выделенных средств из 

местного бюджета», – сообщили в МинВОТ. 
«Еще одна семья получила денежную компенсацию в приблизительном 

размере 1 млн грн для приобретения квартиры в г. Житомир. Таким образом 

осталось 5 семей ВПЛ из числа социально незащищенных, для которых и 

дальше местная власть продолжает искать жилье», – добавили в ведомстве. 
Также в Житомире местные власти решили приобрести для 

переселенцев временное жилье, использовав возможности субвенции 50% × 

50% (местный / государственный бюджет). Из местного бюджета на эти 

цели планируют направить средства в размере 800 тыс. грн…. 
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5. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ВІДГУКИ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
 

31.07.2019 
Информационно-аналитический портал «ВМЕСТЕ» 
https://vmestezp.org/obshhestvo/127943/v-zaporozhskoy-oblasti-na-uchete-

sostoi 
В Запорожской области на учете состоит 55 тысяч беженцев 
По информации Департамента социальной защиты населения 

облгосадминистрации, в региональной Единой информационной базе 

данных внутренне перемещенных лиц по состоянию на начало июля 
находилось 54,9 тысячи человек. Среди них 2,4 тысячи человек с 

инвалидностью,  8,3 тысячи детей. 
Как сообщили в Департаменте, ежемесячную адресную помощь 

переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, получали 8 тысяч семей. Сумма средств 

Государственного бюджета Украины, направленную в текущем году на эту 

выплату, составила более 69,5 миллионов гривен. 
Следует отметить, что численность ВПЛ в регионе за 2014-2018 годы 

уменьшилась со 120 тысяч до 55 тысяч человек. За этот период из 

Государственного бюджета потрачено на эти цели 655 миллионов гривен. 

Расселяли перемещенных лиц в области в общежитиях, на базах отдыха, 

детских оздоровительных учреждениях, санаториях и тому подобное. 
 

*** 
31.07.2019 
Сватівська районна державна адміністрація 
http://svt.loga.gov.ua/oda/press/news/priznacheno_derzhavnu_socialnu_do

pomogu_vnutrishno_peremishchenim_osobam_23 
Призначено державну соціальну допомогу внутрішньо переміщеним 

особам 
31  липня заступник голови райдержадміністрації Ганна Лемешко 

провела засідання комісії з розгляду питань щодо призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
За результатами розгляду подання управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, з урахуванням актів обстеження 

матеріально-побутових умов сімей, комісією були прийняті рішення щодо 

призначення (відновлення) соціальних виплат 16-м внутрішньо переміщеній 

особі. 
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*** 
31.07.2019 
Офіційний сайт Бахмутської міської ради 
http://artemrada.gov.ua/news/24527 
Відбулось засідання комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, які мешкають на 

території м. Бахмута 
30.07.2019 року о 16.30 в  каб. №212 приміщенні адміністративної 

будівлі Бахмутської міської ради відбулось засідання комісії з питань 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, які мешкають на території м. Бахмута, та були розглянуті наступні 

питання: 
    1.Про призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, які мешкають на території м. Бахмута; 
    2.Про відмову в призначенні (відновленні) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам, які мешкають на території м. Бахмута; 
Згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 

року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам», прийняті наступні рішення: 
   – призначити (відновити) соціальні виплати 94 внутрішньо 

переміщеним особам, які мешкають на території м. Бахмута; 
   –   відмовити в призначенні (відновленні) та припинити соціальні 

виплати   3 внутрішньо переміщеним особам, які мешкають на території м. 

Бахмута. 
 

*** 
01.08.2019 
112.ua 
https://ua.112.ua/suspilstvo/u-chervni-pensii-vyplatyly-601-i-tysiachi-

pereselentsiv-502237.html 
У червні пенсії виплатили 601-й тисячі переселенців 
Всього минулого місяця на виплати пенсій переселенцям перерахували     

2,8 млрд гривень 
У червні 2019 року виплату пенсій проведено 601,2 тис. особам з-поміж 

внутрішньо переміщених осіб (АР Криму, Донецької та Луганської 

областей). Про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду України у 

відповідь на інформаційний запит 112.ua. 
"У червні 2019 року виплату пенсій проведено 601,2 тис. особам з-

поміж внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума виплачених їм пенсій 

становить      2,8 млрд гривень", – повідомили в Пенсійному фонді. 
Зазначимо, що станом на 29 липня 2019 року, за даними Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, на обліку 

перебувають 1 млн 395 тис. 99 переселенців з тимчасово окупованих 
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територій Донецької та Луганської областей та АР Крим, при тому не 

вказано, скільки з них є отримувачами пенсії. 
Варто додати, що забезпечення реалізації прав зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема на пенсійне забезпечення, 

визначається законом України "Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" від 20.10.2014 № 1706 та відповідними 

нормативно-правовими актами Кабінету міністрів України. 
Згідно з п. 1 постанови Кабінету міністрів України "Про здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" від 05.11.2014 № 637 
призначення та продовження виплати, зокрема пенсій (щомісячного 

довічного грошового утримання), ВПО здійснюються за місцем перебування 

таких осіб на обліку, що підтверджується відповідно довідкою. 
Припинення виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам 

органами Пенсійного фонду України здійснюється в разі скасування 

реєстрації особи як внутрішньо переміщеної особи, про що органами 

соціального захисту населення вноситься інформація до Єдиної 

інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб. 
Виплата пенсій одержувачам, в тому числі одержувачам, які належать 

до внутрішньо переміщених осіб, припиняється, зокрема, у зв'язку із 

закінченням строку виплати (пенсії з інвалідності та у зв'язку із втратою 

годувальника); смертю пенсіонера; неотриманням пенсії протягом 6 місяців 

поспіль; в інших випадках, передбачених законом. 
У разі, якщо територіальними органами Пенсійного фонду України 

було припинено пенсійні виплати внутрішньо переміщеним особам з 

причин, визначених чинними нормативно-правовими актами, на підставі 

інформації, що надійшла до органів Пенсійного фонду України (з 

урахуванням повноважень органів Фонду на час ухвалення такого рішення), 

відновлення виплат здійснюється при зверненні зазначених осіб із заявою 

про поновлення виплати пенсії до органів Пенсійного фонду України, після 

отримання рішення Комісії щодо призначення (відновлення) соціальних 

виплат. 
Зазначимо, за даними Національної системи моніторингу ситуації 

за внутрішньо переміщеними особами, в Україні середній дохід 

внутрішньо переміщених осіб станом на березень дорівнював 2667 грн на 

місяць. 
 

*** 
01.08.2019 
Фонд соціального страхування України 
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/951664 
Надання медико-соціальних послуг за І півріччя 2019 року 
Забезпечення застрахованих осіб, у тому числі потерпілих внаслідок 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

медичними та соціальними послугами протягом І півріччя 2019 року 
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здійснювалось відповідно до вимог Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 
Згідно із зведеними звітними даними робочих органів виконавчої 

дирекції Фонду протягом 6 місяців 2019 року лікування в реабілітаційних 

відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань 

отримали 13049 застрахованих осіб і члени їх сімей, у тому числі 34 
внутрішньо переміщені особи. 

Впродовж І півріччя 2019 року у закладах охорони здоров’я було 

проліковано та забезпечено медичною реабілітацією 5762 потерпілих 

внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

серед яких внутрішньо переміщені особи становлять 234 потерпілих на 

виробництві. 
Лікарськими засобами та виробами медичного призначення за І 

півріччя 2019 року було забезпечено 14425 осіб, в тому числі 647 внутрішньо 

переміщених осіб. 
Протягом І півріччя 2019 року санаторно-курортним лікуванням 

забезпечено 3124 особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, із яких     

212 є внутрішньо переміщеними особами. 
Протягом звітного періоду відповідно до укладених договорів було 

забезпечено 1753 потерпілих на виробництві технічними та іншими засобами 

реабілітації (протезно-ортопедичними та іншими виробами), серед яких –           
77 внутрішньо переміщених осіб. 

Спеціальними засобами пересування (колясками) забезпечено 96 

потерпілих, в тому числі – 6 внутрішньо переміщених осіб. 
Впродовж зазначеного періоду виплати на спеціальний медичний 

догляд отримали 681 особа з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, на 

постійний сторонній догляд – 2257 осіб, на побутове обслуговування – 2793 
потерпілих, серед яких відповідно 142, 274 та 286 – внутрішньо 

переміщених осіб. 
Також здійснювалось фінансування витрат на додаткове харчування 

109 потерпілим, в тому числі для 18 внутрішньо переміщених осіб. 
Зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними 

лінзами, та слуховими апаратами було забезпечено 118 потерпілих. 
Крім цього, впродовж І півріччя 2019 року проводилась компенсація 

витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на 

транспортне обслуговування для 3220 інвалідів, в тому числі – для                       

82 внутрішньо переміщених осіб. 
Загальна чисельність внутрішньо переміщених осіб, що 

забезпечувались медичними та соціальними послугами з урахуванням вимог 

постанови правління Фонду від 12.12.2018 № 27 «Про затвердження 

Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та 

соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та 
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професійного захворювання, для внутрішньо переміщених осіб» за звітний 

період складає 1336 осіб. 
Таким чином, за результатами проведеного аналізу встановлено, що 

протягом І півріччя 2019 року, відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», застраховані особи 

та потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, забезпечувались медичними та соціальними послугами згідно з 

визначеною потребою в необхідному обсязі та відповідно до вимог чинного 

законодавства. 
 

*** 
01.08.2019 
Новоушицька районна державна адміністрація Хмельницької 

області 
http://www.nu-rda.gov.ua/index.php?pages=novunu 
Вирішувались питання призначення житлових субсидій 
31 липня під головуванням першого заступника голови 

райдержадміністрації П.Мазура відбулось засідання комісії з розгляду заяв 

громадян з питань призначення державних соціальних допомог та субсидій 

малозабезпеченим сім’ям, та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. 
Членами комісії було розглянуто 8 заяв щодо призначення державних 

соціальних допомог, 6 з яких задоволені. 
Також на розгляд комісії надійшло 7 справ по призначенню субсидій. 

За рішенням комісії 5 із них були задоволені. Решті заявникам було 

відмовлено. 
За рішенням комісії пільги на житлово-комунальну послугу надано за 

фактичним місцем проживання 4 пільговикам. 
 

*** 
01.08.2019 
Олександрійська районна державна адміністрація 
http://olex.kr-

admin.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=12443:%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%
81%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97&Itemid=190 

Відбулося чергове засідання районної комісії 
Під головуванням першого заступника голови районної державної 

адміністрації Коваля Ю.Л. 01 серпня 2019 року проведено чергове засідання 

комісії з питань надання населенню та малозабезпеченим сім’ям 

соціальних допомог, пільг, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам та одноразової матеріальної допомоги. На комісії розглянуто 1 

справу щодо призначення житлової субсидії на виняткових умовах, 3 справи 

щодо призначення (відновлення) або відмови у призначенні 

(відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, 3 
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справи щодо призначення державної допомоги малозабезпеченим сім"ям та 2 

справи щодо надання одноразової матеріальної допомоги з питань, що 

стосуються соціального захисту. По 8 справам прийнято рішення на користь 

громадян. 
 

*** 
01.08.2019 
Троїцька районна державна адміністрація 
Луганська область 
http://tr.loga.gov.ua/oda/press/news/vidbulos_zasidannya_komisiyi_z_pita

n_priznachennya_vidnovlennya_socialnih_viplat_1 
Відбулось засідання комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх 

фактичного проживання/перебування 
За результатами розгляду поданих документів, з урахуванням актів 

обстеження матеріально-побутових умов сімей, комісією були прийняті 

рішення щодо призначення (відновлення) соціальних виплат                   9 
внутрішньо переміщеним особам: призначення (відновлення) виплати 

щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем 

проживання –         7 особам, відновлення виплати особі, яка здійснює догляд 

за особою, яка досягла 80 років – 1 особі, призначення (поновлення) виплати 

пенсії за фактичним місцем проживання ВПО з моменту припинення її 

виплати – 1 особі. 
 

*** 
01.08.2019 
Офіційний сайт Лебединської міської ради 
https://lebedyn.com.ua/robota-komisi%D1%97-z-pitan-priznachennya-

vidnovlennya-socialnix-viplat-vnutrishno-peremishhenim-osobam/ 
Робота комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам 
31 липня працювала комісія з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
Під час роботи члени комісії розглянули подання для призначення 

(відновлення) усіх видів соціальної допомоги, пенсій, компенсацій, субсидій 

та пільг 4 внутрішньо переміщеним особам. На підставі актів обстеження 

матеріально-побутових умов, яким підтверджено місце їх фактичного 

проживання, члени комісії прийняли рішення надати дозвіл на призначення 

(відновлення) соціальних виплат. 
 

*** 
01.08.2019 
За Збручем 
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https://zz.te.ua/pereselentsi-pil-hovyky-zmozhut-bezkoshtovno-izdyty-u-
hromads-komu-transporti-ternopolia/ 

Переселенці-пільговики зможуть безкоштовно їздити у 

громадському транспорті Тернополя 
Безкоштовно отримати «Соціальну карту Тернополянина» можуть 

внутрішньо переміщені особи, які мають право безоплатного проїзду у 

громадському транспорті. 
Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого 

комітету міської ради 31 липня. 
– З метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб, яким 

законодавством надано право безоплатного проїзду електронними квитками 

«Соціальна карта Тернополянина» пропонується видавати їх на безоплатній 

основі на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи, виданої управлінням соціальної політики Тернопільської міської 

ради, – пояснив Володимир Сулима, начальник управління соціальної 

політики. – У нас проживає близько 300 осіб – пенсіонерів та осіб з 

інвалідністю з числа переселенців. Раніше вони не могли отримати пільгову 

персоніфіковану карту Тернополянина, оскільки не прописані у Тернополі. 

Тепер же вони можуть виготовити картку без прописки, на основі нашої 

довідки. 
Для того, щоб переселенцям-пільговикам виготовили пільгову 

«Соціальну карту Тернополянина» їм необхідно звернутися у товариство з 

обмеженою відповідальністю «Системний зв’язок», що на вулиці 

Чорновола,1. Там треба заповнити анкету на виготовлення електронного 

квитка «Соціальна карта тернополянина». Для цього із собою необхідно 

мати: оригінал та копію реєстраційного номера облікової карти платника 

податків – ідентифікаційного коду; оригінал та копію документу, що 

посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт громадянина України); 

оригінал та копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи, виданої управлінням соціальної політики Тернопільської міської 

ради; оригінал та копію документу, що підтверджує право на пільговий 

безоплатний проїзд; фотокартку для документів. Замовити пільгову картку 

також можна онлайн
20

. Виготовляють карту упродовж 25 робочих днів з 

моменту подачі заявки. 
 

*** 
01.08.2019 
0362.ua – Cайт міста Рівне. 
https://www.0362.ua/news/2470608/mobilni-socialni-ofisi-u-serpni-

pracuvatimut-u-vsih-rajonah-rivnensini 
“Мобільні соціальні офіси” у серпні працюватимуть у всіх районах 

Рівненщини 

                                                 
20 Див.:   https://fayna-karta.te.ua/pilgova-karta/ 
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У “мобільному соціальному офісі”  можна дізнатись  про призначення 

субсидії, соціальну допомогу, надання пільг, встановлення статусу 

багатодітної сім'ї, призначення та перерахунку пенсії, соціальний захист 

демобілізованих, членів сімей загиблих у АТО й соціальний захист родин 

внутрішніх переселенців. 
Так, 7 серпня фахівці прийматимуть мешканців Деражненської ОТГ 

Костопільського району, а 8 серпня, спеціалісти працюватимуть у 

Зарічненській селищній раді.  
Загалом до кінця серпня “мобільні соціальні офіси” відвідають 30 

сільрад  у всіх 16 районах області. 

№ з/п Назва району 
Назва сільської/ селищної ради, 

територіальної громади 

Дата виїзду 

«мобільного 

соціального офісу» 

Години 

прийому 

громадян 
1. Березнівський Городищенська 

сільська рада 
22.08.2019 10.00-12.00 

2. Володимирецький Половельська 

сільська рада 
14.08.2019 10.00-12.00 

Красносільська 

сільська рада 
14.08.2019 14.00-16.00 

3. Гощанський Бочаницька 

сільська рада 
29.08.2019 09.30-11.30 

Дулібська      

сільська рада 
29.08.2019 12:00-14:00 

Жаврівська    

сільська рада 
29.08.2019 14:30-15:30 

4. Демидівський Вовковиївська 

сільська рада 
14.08.2019 10.00-13.00 

5. Дубенський Мирогощанська 

сільська рада 
13.08.2019 10.00-12.00 

Привільненська 

сільська рада 
27.08.2019 10.00-12.00 

6. Дубровицький Залузька 

сільська рада 
14.08.2019 10.00-13.00 

7. Зарічненський Зарічненська 

селищна рада 
08.08.2019 11.00 год. 

Новорічицька 

сільська рада 
20.08.2019 11.00 год. 

8. Здолбунівський Будеражська 

сільська рада 
22.08.2019 10.00 год. 

Бущанська 

сільська рада 
22.08.2019 12.00 год. 

9. Корецький В.Клецьківська сільська рада 16.08.2019 10.00-14.00 
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Харалузька 

сільська рада 
23.08.2019 10.00-14.00 

10. Костопільський Деражненська ОТГ 07.08.2019  10.00-12.00 
МалолюбашанськаОТГ 21.08.2019 10.00-12.00 

11. Млинівський Новоукраїнська 

сільська рада 
15.08.2019 10.00-11.00 

Мальованська 

сільська рада 
15.08.2019 11.30-12.30 

12. Острозький Новомалинська 

сільська рада 
14.08.2019 10.00-12.00 

Межиріцька 

 сільська рада 
14.08.2019 12.30-14.30 

Оженинська 

сільська рада 
30.08.2019 10.00-12.30 

13. Радивилівський Підзамчівська 

сільська рада 
21.08.2019 10.00-13.00 

Башарівська 

сільська рада 
21.08.2019 14.00-17.00 

14. Рівненський Радухівська  

сільська рада 
27.08.2019 10.00-18.00 

Новоукраїнська 

сільська рада 
29.08.2019 10.00-17.30 

15. Рокитнівський Блажівська 

сільська рада 
14.08.2019 10.00-13.00 

16. Сарненський Кричильська 

сільська рада 
15.08.2019 10.00-12.00 

Коростська 

сільська рада 
15.08.2019 13.00-14.00 

 

*** 
02.08.2019 
Хмельницька облаcна державна адміністрація 
https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=132 
Основні Заходи 
… 
 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 
районних державних адміністрацій, 

міських (міст обласного значення) рад 
Хмельницької області 

на період з 05 по 11 серпня 2019 року 
… 
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08.08.2019 Деражнянський район – 

Засідання комісії з розгляду пропозицій, заяв та скарг з 

питань субсидій та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

… 

09.08.2019 Дунаєвецький район – 

Засідання комісії з надання пільг при нарахуванні 

субсидії, державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

… 
Заступник начальника  

організаційного відділу апарату облдержадміністрації   А.Бадя 
 

*** 
Без дати 
Куп'янська міська рада 
http://kupyansk-rada.gov.ua/zvits/ 
Звіти про виконання запланованих заходів 
… 
Звіт про поточну діяльність станом на 02.08.2019 року 
Станом на 02.08.2019 року в УПСЗН КМР фактично на обліку 

перебуває 1518 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку 

– 369, дітей – 338, осіб з інвалідністю – 83, пенсіонерів – 728. 
01.08.2019 року було проведено засідання робочої групи з питань 

перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеними особами, щодо 

фактичного місця проживання. На засіданні робочої групи було 

розглянуто підсумки перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеними 

особами, щодо фактичного місця проживання.Розглянувши акти перевірки 

фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб, комісія 

вирішила підтвердити факт проживання 28 особам. 
… 

*** 
02.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723747 
Помощь юристов: На Луганщине открывается первая 

общественная приемная УХСПЧ 
В Старобельске (Луганская обл.) открывается первая в области 

общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам 

человека (УХСПЧ). Теперь, жителям Луганщины будет легче получить 

правовую помощь. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Украинского 

Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ). 
«Отныне получить помощь от УХСПЧ станет легче, ведь мы 

открываем первую общественную приемную в Луганской области. Адрес 
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приемной: г. Старобельск, ул.Чернышевского, 23 "а" (бывший кинотеатр 

"Дружба"), кабинет 109», – говорится в сообщении. 
Отмечается, что в общественной приемной будут предоставлять 

юридические консультации по вопросам: 
    получения пенсии и других социальных выплат; 
    статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), процедуры его 

получения и преимуществ такого статуса; 
    пересечения линии разграничения; 
    установления факта инвалидности и подтверждения его связи с 

вооруженным конфликтом; 
    другие вопросы. 
Кроме того, в УХСПЧ сообщили о закрытии общественной приемной в 

Славянске (Донецкая обл.). Однако, напомнили, что юридическую помощь 

УХСПЧ в Донецкой области можно получить в Краматорске, Покровске (до 

переименования – Красноармейск), Мариуполе и Торецке (до 

переименования – Дзержинск). 
Уточняется, что необходимые контакты можно посмотреть на сайте 

УХСПЧ по ссылке
21. 

 
*** 

06.08.2019  
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/predstavnik-upovnovazhenogo-v-

p%D1%96vdennix-oblastyax-ta-prezident-go-10-kv%D1%96tnya-p%D1%96dpisali-memorandum-pro-
sp%D1%96vpraczyu/ 

Представник Уповноваженого в південних областях та президент 

ГО «10 квітня» підписали меморандум про співпрацю 
Представник Уповноваженого Верховної Ради України в південних 

областях Олександр Остапенко та президент ГО «10 квітня» Марина 

Курочкіна підписали Меморандум про співпрацю. 
ГО «10 квітня» працює в сфері захисту права уразливих груп: 

біженців, внутрішньо переміщених осіб, осіб без громадянства чи під 

ризиком без громадянства, та всіх інших, хто з тих чи інших причин не 

здатен захистити себе самостійно. 
Представництво Уповноваженого в південних областях вже має 

позитивний досвід співпраці з ГО «10 квітня» в рамках спільних 

моніторингових візитів, у підготовці звернень заявників до Уповноваженого, 
проведення публічних обговорень. 

Метою Меморандуму є об’єднання зусиль сторін задля здійснення 

спільної діяльності з захисту конституційних прав людини та громадянських 

свобод в Україні, зокрема шукачів притулку, біженців та осіб, що 

потребують додаткового захисту, осіб без громадянства, внутрішньо 

                                                 
21 Див.:   https://helsinki.org.ua/advice-centres/ 
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переміщених осіб та осіб, що постраждали у зв’язку з тимчасовою окупацією 

частини території України Російською Федерацією. 
Підписаний Меморандум передбачає спільний моніторинг діяльності 

Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби 

України, Національної поліції, органів прокуратури та судів щодо захисту 

прав осіб в місцях несвободи. Зокрема, у пунктах тимчасового тримання 

іноземців та осіб без громадянства та транзитних зонах аеропортів та 

морських портів. 
Також планується консультування та використання правових засобів 

впливу для просування необхідних змін у законодавстві, підзаконних актах 

та практиці державних органів і органів місцевого самоврядування з захисту 

прав осіб, які потребують захисту. 
Крім того, Меморандумом передбачається організація та проведення 

спільних наукових та науково-просвітницьких заходів в форматі 

конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей, розробка та реалізація 

спільних проектів та/або програм, спрямованих на утвердження верховенства 

права та посилення гарантій прав і свобод людини. 
 

*** 
06.08.2019 
Костянтинівська районна державна адміністрація 
http://www.krda.dn.gov.ua/zasidannya-komisi%D1%97-z-pitan-priznachennya-

vidnovlennya-socialnih-viplat-vnutrishno-peremishhenim-osobam-19/ 
Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам 
Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам провела заступник голови 

Костянтинівської райдержадміністрації Вікторія Лоцман. 
Для розгляду на комісії від внутрішньо переміщених осіб отримано 14 

заяв щодо призначення (відновлення) соціальних виплат в т.ч: 8 – на виплату 

пенсій (щомісячного грошового утримання), 6 – на виплату щомісячної 

адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території, державної допомоги на дітей одиноким матерям. 
За результатами засідання було прийнято 14 позитивних рішень щодо 

продовження відповідних виплат. 
 

*** 
06.08.2019 
Радехівська районна державна адміністрація 
http://rrda.lviv.ua/novyny-lviv/16095-priznacheno-socaln-viplati-

vnutrshno-peremscheny-osob.html 
Призначено соціальні виплати внутрішньо переміщеній особі 
На виконання  Постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 

року №365 «Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат  

внутрішньо переміщеним особам» 6 серпня відбулося чергове засідання 
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комісії по призначенню (відновленню) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам при Радехівській райдержадміністрації, яке провів 

керівник апарату Радехівської районної державної адміністрації Степан 

Вавреньчук. Учасники засідання розглянули питання щодо призначення 

соціальних виплат новоприбулій внутрішньо переміщеній особі. За 

результатами проведеного обстеження фактичного проживання ВПО та 

рішенням комісії ухвалили призначити  соціальні виплати (пенсії та адресної 

допомоги внутрішньо переміщеній особі).   
 

*** 
06.08.2019 
Краматорська  міська  рада 
http://www.krm.gov.ua/news/view/27421 
Інформація по управлінню праці та соціального захисту населення 

за липень 2019 року 
Надходження та витрати грошових коштів за липень 2019 року 
       Фінансування з Державного бюджету. 
       Надійшло 9437642,65 грн., в тому числі перераховано: 
… 
- щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання – 7622651,54 грн.; 
… 
Відділом по роботі з внутрішньо переміщеними особами протягом 

січня прийнято та видано довідки про взяття на облік як внутрішньо 

переміщених осіб 513 особам, призначено адресну допомогу внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг 979 особам. 
Відділом державних соціальних інспекторів за звітний період для 

призначення всіх видів соціальних виплат складено 1593 актів обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї, з яких: 
… 
-1351 актів згідно Порядку призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам. 
… 

Управління праці та соціального захисту населення 
 

*** 
06.08.2019 
Попасная.City 
https://popasnaya.city/read/plans/39289/v-popasnij-planuyut-vidkriti-

centr-gromadskoi-bezpeki 
В Попасній планують відкрити Центр громадської безпеки 
Громадська організація «Синергія» розробила проект та отримала 

грант на відкриття Центру громадської безпеки у Попасній. 



109 
 

Про це стало відомо 6 серпня на засіданні в Попаснянській міській 

раді. 
Центр планують створити по вулиці Суворова. Термін реалізації 

проєкту – з серпня 2019 року по лютий 2020 року. 
Майданчик стане центром громадської активності, правової допомоги, 

неформальним місцевим медіа-центром, центром зустрічі громадськості з 

представниками органів влади. 
Центр буде надавати правову допомогу для вирішення юридичних 

питань мешканцям міста, що постраждали від конфлікту, внутрішньо-
переміщеним особам, молоді та людям похилого віку, людям з інвалідністю, 

жінкам, що постраждали від гендерно-зумовленого насильства, а також 

представникам місцевих громадських організацій. 
Для роботи Центру планують залучати експертів та тренерів. 
Бюджет запланованого проєкту – 410 тисяч гривень. З них 259 тисяч 

гривень – кошти гранту, які витратять на придбання обладнання, меблів, 

заробітну плату команди проєкту, організацію заходів та інформаційну 

кампанію. Заробітну плату керівника, будівельно-монтажні роботи, оренду 

приміщень, житлово-комунальні послуги профінансують автори проекту – 
громадська організація «Синергія»(кошторис – 151 тисяча гривень). 

 
*** 

06.08.2019  
КримSOS 
http://krymsos.com/ru/reports/analitichni-zviti-po-vpo/vnutrishnye-

peremishchennya-v-ukrayini-oglyad-situatsiyi-za-lipen-2019-roku/ 
Внутреннее перемещение в Украине: обзор ситуации за июль 2019 
Читайте в обзоре о таком: утвержден новый порядок пересечения 

линии разграничения на востоке Украины, круглый стол по решению 

жилищных вопросов для ВПЛ, поездка в «Гетманскую столицу», летняя 

ярмарка вакансий в Запорожье, кулинарный мастер-класс для детей ВПЛ в 

Полтаве 
Читайте в обзоре ситуации с внутренним перемещением в Украине за 

июль 2019 на украинском
22 и английском

23 языках. 
 

*** 
06.08.2019  
Донбасс SOS 
http://www.donbasssos.org/gor_lin_july/ 
Горячая линия в июле 2019 г. 
Результаты работы Горячей линии ГО «Донбасс СОС» в  июле. 

                                                 
22 Див.:   http://krymsos.com/files/8/c/8c51662-------------------------------------------------2019.pdf 
23 Див.:  http://krymsos.com/files/9/e/9e81602-public-report-idps-july-2019-726-.pdf  
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Ознайомитися з англійською версією можна тут

24 

                                                 
24 Див.:   https://drive.google.com/file/d/1I25Qbtc71rK8RkepUMRVYzXgyP1YbbBk/view 
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*** 
07.08.2019 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
http://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE-

%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-
%C2%AB%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-
%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-
%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE 

Про координаційний семінар: «Практичні аспекти забезпечення 

соціальних прав внутрішньо переміщених осіб» 
У Запоріжжі відбувся координаційний семінар: «Практичні аспекти 

забезпечення соціальних прав внутрішньо переміщених осіб». В ньому 

взяли участь представники Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації (далі – Департамент) заступник директора 

Катерина Кривошей, головний спеціаліст відділу державних допомог, 

компенсацій та пенсійного забезпечення Ірина Грабчак і  головний 

спеціаліст відділу адресного надання пільг та субсидій Вадим Чернов. 
Також в заході брали участь модераторка, менеджер програми 

Радник Валерія Вершиніна, модераторка, радниця з питань ВПО 

Анастасія Перепелиця, адвокати регіональної команди Право на Захист і 

центру з надання безоплатної правової допомоги, головні спеціалісти 

районних та міських управлінь соціального захисту населення області й інші 

запрошені. 
До обговорення булі внесені теми про: відсутність реєстрації 

постійного місця проживання на НКТУ; наявність реєстрації постійного 

місця проживання на КТУ; соціальні виплати для ВПО, що 

працевлаштувалися після закінчення шести місячного терміну; адресну 

допомогу дітям, батьки яких розлучилися; право на адресну допомогу для 

осіб, що перемістилися в межах одного населеного пункту; актуальні 

питання соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб; 
міжнародний досвід і шляхи вирішення проблем в Україні. 

Також розглядалось питання: координації діяльності органів 

місцевого самоврядування, ОТГ та системи соціального захисту з метою 

посилення соціальної інтеграції ВПО; особливості призначення допомоги 

малозабезпеченим сім’ям ВПО;  отримання  довідки про взяття на облік 

ВПО у тому випадку, коли у паспорті громадянина України не вклеєно фото 

при досягненні 25 та 45 – річного віку. 
Проводився огляд релевантної судової практики Право на Захист в 

регіоні.   Аналізувались практичні аспекти забезпечення соціальних прав 

внутрішньо переміщених осіб системою безоплатної вторинної правової 

допомоги . 
У виступах учасники семінару вносили конкретні пропозиції та 

ділились досвідом щодо практичного вирішення проблем ВПО відповідно до 

вимог сьогодення. 
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*** 
07.08.2019 
Час Закарпаття 
http://chas-z.com.ua/news/75649 
Учасники Координаційної зустрічі обговорили алгоритм дій задля 

сприяння розвитку громад на Закарпатті 
У вівторок, 6 серпня, в Ресурсному центрі Кольпінга відбулася 

Координаційна зустріч з обговорення підвищення компетентностей та 

розвитку громад Закарпатської області на основі потреб населення. 
У заході, організованому за сприяння радниці з питань ВПО Анжели 

Бабкіної, взяли участь представники Департаменту соцзахисту 

населення ОДА, Служби у справах дітей Закарпатської ОДА, голова 

Полянської ОТГ та Перечинської ОТГ, Регіонального та Ужгородського 

центрів з надання БВПД, ГО «Закарпаття – Донбас» та ін.Учасники 

зустрічі обговорили практичні аспекти впровадження наказу Міністерства 

соцполітики України від 14.06.2018 номер 890 "Про деякі питання 

діяльності об'єднання територіальної громади щодо соціальної 

підтримки населення та захисту прав дітей». 
Зокрема, йшлося про доцільність створення мультидисциплінарної 

команди з числа фахівців державних та громадських організацій для 

здійснення виїздів в ОТГ з метою захисту прав місцевих мешканців,                        

внутрішніх переселенців, дітей, учасників АТО та бойових дій, а також 

інших вразливих категорій населення. 
Як зазначила Анжела Бабкіна, наразі важливо створити карту потреб 

територіальних громад, яка б відображала реальні потреби місцевих 

мешканців у відповідних соціальних послугах. 
Директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко поінформував присутніх про діяльність центру та бюро 

правової допомоги, а також наголосив, що фахівці системи БПД на 

Закарпатті завжди готові надати фахову юридичну підтримку усім, хто її 

потребує. Фахівці зазначили, що за безоплатною правовою допомогою слід 

звертатися до найближчих місцевих центрів та бюро правової допомоги в 

області, або телефонувати за єдиним контакт-номером 0800213103 

(цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в 

Україні), інформують в Регіональному центрі з надання БВПД у 

Закарпатській області. 
 

*** 
07.08.2019 
Сватівська районна державна адміністрація 
http://svatovo.ws/news/rayadministration/18785_priznacheno_derzhavnu_

sotsialnu_dopomogu_vnutrishno_peremischenim_osobam.html 
Призначено державну соціальну допомогу внутрішньо переміщеним 

особам 
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7 серпня під керівництвом заступника голови райдержадміністрації 

Ганни Лемешко відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам. 
За результатами розгляду подання управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, з урахуванням актів обстеження 

матеріально-побутових умов сімей, комісією були прийняті рішення щодо 

призначення (відновлення) соціальних виплат 18-м внутрішньо 

переміщеним особам. 
 

*** 
08.08.2019  
Міністерство соціальної політики України 
https://www.msp.gov.ua/news/17457.html 
На Запоріжжі обговорили питання впровадження соціальних 

проектів 
У Департаменті соціального захисту населення Запорізької 

облдержадміністрації (далі - Департамент) відбулася зустріч представників 

об’єднаних територіальних громад з представниками проекту «Радник 

Мінсоцполітики з питань ВПО» Валерією Вершиніною – керівником 

проекту та Анастасією Перепелицею – радницею з питань ВПО у 

Запорізькій області, які поінформували учасників зібрання про основну 

мету, завдання та напрямки діяльності в рамках загальнонаціонального 

проекту «Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом 

посилення регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від 

конфлікту» та запропонували взяти участь в конкурсі. 
За результатами конкурсу в 19 областях будуть відібрані по три 

об’єднані територіальні громади, в яких за участю експертів мають 

реалізовуватись основні заходи проекту: 
 тренінги з вивчення методології проведення оцінки потреб надання 

соціальних послуг в межах ОТГ; 
 безпосередня оцінка потреб мешканців громади у соціальних послугах 

з методичною та менторською підтримкою експертів програми; 
 розробка та/або оновлення соціальних паспортів ОТГ, на основі 

результатів оцінки потреб та за експертної підтримки фахівців програми 

щодо стандартів захисту прав і свобод людини, консультацій щодо 

налагодження відносин з місцевими органами влади та локальними 

партнерами, рекомендацій щодо розробки проектів соціальних паспортів 

громад; 
 імплементація рекомендацій з впровадження соціальних послуг у 

громадах, розроблених експертами програми та інші заходи. 
Заступник директора Департаменту Ірина Разуваєва ознайомила 

учасників заходу з ситуацією стосовно організації надання соціальних послуг 
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в ОТГ і висловила готовність  надавати всебічну підтримку в реалізації 

проекту в Запорізькій області. 
 

*** 
08.08.2019 
Міністерство юстиції України 
https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-razom-z-partnerami-proveli-

pershiy-trening-zadlya-pobudovi-spromojnostey-steykholderiv-u-sferi-biznesu-ta-
prav-lyudini 

Мін’юст разом з партнерами провели перший тренінг задля 

побудови спроможностей стейкхолдерів у сфері бізнесу та прав людини 
У січні 2019 року Міністерство юстиції розпочало роботу над 

імплементацією Керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини 
в Україні. 

Першим кроком такої імплементації стало проведення у співпраці з 

Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та 

Данським інститутом з прав людини Національного оцінювання базових 
показників у сфері бізнесу та прав людини в Україні. Дослідження мало на 

меті виявити прогалини в законодавстві та державній політиці, оцінити 

відповідність практик ведення бізнесу стандартам корпоративної 

відповідальності у сфері прав людини. 
Детальніше про дослідження тут: https://minjust.gov.ua/m/informatsiya-

schodo-rezultativ-provedennya-natsionalnogo-otsinyuvannya-bazovih-pokaznikiv-
u-sferi-biznesu-ta-prav-lyudini-v-ukraini 

Наступним кроком імплементації Керівних принципів є проведення 

серії тренінгів для стейкхолдерів політики у сфері бізнесу та прав людини. 
Так, сьогодні Мін’юст за підтримки партнера – Проєкту Ради Європи 

«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» – 
проводить перший тренінг задля побудови спроможностей стейкхолдерів у 

сфері бізнесу та прав людини. 
Учасниками тренінгу стали представники бізнес-спільноти, органів 

державної влади та неурядових організацій. 
В ході заходу були розглянуті такі питання, як: 
∙ взаємодія між стейкхолдерами та їхня участь при розробці політики у 

сфері бізнесу та прав людини; 
∙ кращі практики впровадження політики у сфері бізнесу та прав 

людини іноземних держав; 
∙ особливості впровадження політики у сфері бізнесу та прав людини на 

територіях збройного конфлікту. 
Надалі Директоратом з прав людини, доступу до правосуддя та 

правової обізнаності планується проведення інших тренінгів із залученням 

експертів у сфері бізнесу та прав людини для побудови ефективної роботи 

щодо цього напряму політики. 
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*** 
08.08.2019 
Куп'янська районна державна адміністрація 
http://kuprda.gov.ua/news/id/15626 
Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам 
07 серпня 2019 року о 14:00 в управлінні праці та соціального захисту 

населення Куп’янської райдержадміністрації під головуванням 

заступника голови Куп'янської райдержадміністрації Польохи Олени 

Іванівни відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам… 
На засіданні розглянуто 10 заяв на подовження соціальних виплат. За 

рішенням комісії вирішено подовжити здійснення виплат громадянам, які 

підтвердили місце фактичного проживання. 
 

*** 
08.08.2019 
Діловий Стрий 
http://stryi.in.ua/suspilne-zhyttya/item/06-08-08.html 
НА СТРИЙЩИНІ ПРИЗНАЧИЛИ СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 
8 серпня заступник голови районної державної адміністрації Оксана 

Мелень провела чергове засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
На комісії розглянуто дві заяви від осіб, які тимчасово проживають 

на території Стрийського району в зв’язку з переміщенням із зони 

антитерористичної операції, та звернулися до управління соціального 

захисту населення щодо призначення щомісячної адресної допомоги на 

проживання, та подання управління соціального захисту населення 

Стрийської РДА щодо припинення виплати щомісячної адресної допомоги 

на проживання одній внутрішньо переміщеній особі за місцем фактичного 

проживання. 
На підставі поданих документів та актів обстеження матеріально-

побутових умов проживання внутрішньо переміщених осіб, комісія 

прийняла відповідні рішення щодо призначення соціальних виплат 

заявникам відповідно до Постанови КМУ від 08.06.2016 №365 «Деякі 

питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам». 
 

*** 
08.08.2019 
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 
https://pechersk.kyivcity.gov.ua/news/18141.html 
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За рішенням Печерської РДА 40 внутрішньо переміщених осіб 

отримали соціальні виплати 
08 серпня в Печерській райдержадміністрації відбулось засідання 

комісії з питань призначення/відновлення соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам. Фотозвіт 
Під час засідання розглянуто 44 заяву щодо призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 08 червня 2016 

року № 365.   
За результатами розгляду справ, комісією прийнято рішення 

призначити соціальні виплати всім заявникам, зокрема: 
- управлінню праці та соціального захисту населення Печерської 

райдержадміністрації призначити соціальні виплати 40 внутрішньо 

переміщеним особам; 
- Головному управлінню Пенсійного фонду України в місті Києві 

(відділ обслуговування громадян №6 управління обслуговування громадян) 
призначити пенсійні виплати 4 заявникам. 

Довідково: 
За детальною інформацією можна звернутись до управління праці та соціального 

захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за тел.: 

(044) 254 20 99, (044) 280 00 29.    
 

*** 
08.08.2019 
Березанська міська рада 
http://berezan-rada.gov.ua/news/8310_kontrol-za-provedennyam-socalnih-

viplat 
КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ 
Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного 

проживання/перебування затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 08.06.2015 № 365. 
Порядок визначає механізм здійснення контролю за проведенням 

виплати внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного 

проживання/перебування незалежно від факту реєстрації місця 

проживання/перебування пенсій (щомісячного довічного грошового 

утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги 

та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, 

субсидій та пільг (далі – соціальні виплати) за рахунок коштів державного 

бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 
Контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам здійснюють спеціалісти структурного підрозділу з 

питань соціального захисту населення, шляхом відвідування не рідше ніж 
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одного разу на шість місяців фактичного місця проживання/перебування 

внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою 

Мінсоцполітики. Спеціалістами відділу державних соціальних 

інспекторів з початку 2019 року було здійснено 150 обстежень. 
Москаленко Л.А., 

начальник  управління соціального захисту населення та праці 
 

*** 
09.08.2019 
Міністерство інформаційної політики України 
https://mip.gov.ua/news/3169.html 
МІП підтримало інформаційну кампанію щодо діяльності «гарячої 

лінії» для ВПО 
Протягом червня-липня 2019 року за сприяння Міністерства 

інформаційної політики України та Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України ГО 

«Донбас СОС» проводила інформаційну кампанію, спрямовану на 

поширення відомостей щодо роботи «гарячої лінії» Донбас СОС для 

постраждалого від конфлікту на сході України населення. 
 

 
 
За телефоном «гарячої лінії» внутрішньо переміщені особи та особи, 

що проживають на тимчасово окупованих територіях можуть безкоштовно 

отримати інформаційну та правову підтримку. 
Зокрема, було запущено в ротацію 2 аудіоролика на радіостанціях, що 

мовлять на території Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також 

розміщено 18 бігбордів та скролбордів у даних областях і в містах Дніпро та 

Харків. 
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Крім того, інформація про роботу гарячої лінії «Донбас СОС» була 

висвітлена у випусках видання «Донбас Інформ», призначеного для 

мешканців зони конфлікту на Донбасі. 
«Ця кампанія є складовою діяльності Міністерства з інформаційної 

реінтеграції окупованих територій. Важливо показувати людям, які живуть 

там, що ми підтримуємо з ними зв’язок і використовуємо всі можливі засоби 
– в тому числі й інформаційні, – аби допомогти їм. МІП підтримує 

громадські організації, які допомагають постраждалим від збройної агресії 

Російської Федерації, бо реінтеграція Донбасу та Криму значно ефективніша, 

коли держава і громадськість працюють разом», – зазначив Віктор 

Литвінов, завідувач Сектору інформаційної реінтеграції Криму та 

Донбасу МІП. 
 

*** 
09.08.2019 
Запорізька обласна державна адміністрація 
https://www.zoda.gov.ua/news/46655/minregion-profinansuje-28-

projektiv-onovlennya-shkil,-ditsadkiv,-likaren-ta-zhitla-dlya-vpo-v-oblasti.html 
Мінрегіон профінансує 28 проєктів оновлення шкіл, дитсадків, 

лікарень та житла для ВПО в області 
У рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України разом з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України реалізує соціально значущі проєкти у дев’яти 

областях. До їх складу входить і Запорізька область. 
Це проєкти оновлення шкіл, дитсадків, лікарень та житла для 

внутрішньо переміщених осіб та інших об’єктів соціальної інфраструктури. 

Загалом у рамках програми вже схвалено фінансування 294 проєктів 

загальною вартістю понад 7 млрд грн. 
Як повідомили в Управлінні зовнішніх зносин та ЗЕД 

облдержадміністрації, у Запорізькій області буде реалізовано 28 проєктів з 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної сфери (ЗОШ, ДНЗ, 

медичні заклади, гуртожитки)  на суму 893,4 млн грн. Їх реалізація 

дозволить підтримати та поліпшити якість життя ВПО. 
Постановою КМУ було затверджено переліки субпроєктів, що 

фінансуються в 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам (Пул 1, Пул 2а, Пул 3, Пул 4). 
До Пулу 1 включено три субпроєкти, що  розташовані в Приморському 

районі: капітальний ремонт будівель Приморської центральної лікарні, 

розширення закладу та реконструкція будівлі сімейного гуртожитку 

квартирного типу. Загальна вартість цих проектів – 90298,130 тис. грн. До 

Пулу 2 входять дев’ять субпроєктів на суму 112412,101 тис. грн у містах 

Мелітополь та Запоріжжя. Це: капітальний ремонт будівні і фасаду 

Мелітопольського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1, 
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капітальний ремонт фасаду з утепленням загальноосвітньої школи I-III 
ступеня № 7, № 1, гімназії № 9, дошкільного навчального закладу № 41 

«Барвінок», №47 «Берізка» у місті Мелітополь;  капітальний ремонт 

приміщень будівлі Запорізької загальноосвітньої школи № 53, реконструкція 

колегіуму «Мала гуманітарна академія». 
До Пулу 3 включено шість субпроєктів на суму 218686,739 тис. грн. 

Серед них: реконструкція будівлі Запорізького міського палацу дитячої та 

юнацької творчості; капітальний ремонт Мелітопольського палацу культури 

залізничників, ЗОШ I-III ступеня № 8, ДНЗ № 8 «Зірочка», дитяча музична 

школа № 1 у Мелітополі; реконструкція будівлі Гуляйпільської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів. 
Останній Пул налічує 10 субпроєктів у містах Запоріжжя, Бердянськ, 

Мелітополь та Гуляйпільській ОТГ. Це такі проєкти: термомодернізація 

будівлі головного корпусу Запорізької обласної клінічної лікарні, 

реконструкція ЗНВК № 13 з будівництвом будівлі під дошкільний 

навчальний заклад у Запоріжжі; реконструкція вбудовано-прибудованих 

приміщень житлового будинку під квартири у Бердянську, реконструкція 

навчального закладу гімназії №1 «Надія», ЗОШ №7; капітальний ремонт 

Мелітопольської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15, дитячо-
юнацької спортивної школи № 3, інфекційної лікарні  Територіального 

медичного об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів 

лікування та швидкої медичної допомоги», Мелітопольського міського 

пологового будинку;  реконструкція будівель дитячого садка «ЗДО ясла-
садок «Сонечко» комбінованого типу» в м. Гуляйполе. Загальна вартість 

Пулу – 472 021,08 тис. грн. 
Як зазначили в Управлінні, одним із перших  пройшов відбір проєкт 

реконструкції поліклініки з розширенням на 300 відвідувачів у м. Приморськ 

вартістю 45,9 млн грн. Тут уже виконано зовнішню та внутрішню цегляні 

кладки стін, встановлено покрівлю  та віконні блоки, частково виконано 

цементну стяжку під влаштування підлоги, утеплення фасадів, установлено 

внутрішнє освітлення, опалення, каналізацію та вентиляцію приміщення. 

Очікується, що до жовтня цього року поліклініка вже буде приймати 

відвідувачів. 
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю 
*** 

 
09.08.2019 
Хмельницька обласна державна адміністрація 
https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=132 
Основні Заходи 
… 
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ 
районних державних адміністрацій,  

міських (міст обласного значення) рад Хмельницької області 
на період з 12 по 18 серпня 2019 року 

… 

12.08.2019 Летичівський район – 
Засідання комісії з призначення і відновлення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам 

… 

13.08.2019 Віньковецький район – 

Засідання комісії з надання додаткових пільг 

населенню при призначенні субсидій, державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та 
призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

… 

13.08.2019 Ярмолинецький район – 

Засідання комісії по розгляду питань, пов’язаних з 

наданням населенню субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та пічного 

рідкого побутового палива, призначення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям з дітьми 

… 

15.08.2019 Старосинявський район – 
Засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних  з 

призначенням (відновленням) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

… 

16.08.2019 Дунаєвецький район – 

Засідання комісії з надання пільг при нарахуванні 

субсидії, державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

… 
Заступник керівника 

апарату облдержадміністрації  Андрій Дикий 
 

 
*** 

09.08.2019 
Кремінська районна державна адміністрація 
http://krem.loga.gov.ua/oda/press/news/shchomisyachnu_adresnu_dopom

ogu_dlya_pokrittya_vitrat_na_prozhivannya_otrimuyut_583 
Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання 

отримують 583 сім’ї ВПО, що перебувають у Кремінському районі 
Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання 

отримують 583 сім’ї ВПО, що перебувають у Кремінському районі.  
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Від початку окупації Кримського півострова та збройного конфлікту на 

території Донецької, Луганської областей, Україна зіткнулася із найбільшою 

в її історій гуманітарною кризою – внутрішнім вимушеним переміщенням 
населення. 

Станом на 9 серпня 2019 року, згідно єдиної Web – орієнтованої 

інформаційної технології формування сегменту «Облік ВПО», в 

управлінні соціального захисту населення Кремінської районної державної 
адміністрації перебуває 19176 внутрішньо переміщених осіб. Близько 88 

відсотків з усієї кількості громадян цієї категорії – це діти до 18 років та 

особи похилого віку. Зокрема, 833 дитини до 18 років та 15958 пенсіонерів.  
Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, отримують 583 сім’ї.  
Діти внутрішньо переміщених осіб забезпечуються оздоровчими та 

відпочинковими послугами. За інформацією управління соціального 

захисту, наразі оздоровлено 80 дітей.  
При зверненні до Управління внутрішньо переміщені особи 

забезпечуються всіма видами допомог, соціальними, реабілітаційними, 

санаторно-курортними та іншими послугами. 
 

*** 
09.08.2019  
Селидівська  міська  рада 
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/informatsiya-pro-diyalnist-

upravlinnya-sotsialnogo-zakhistu-naselennya-miskoji-radi-65 
Інформація про діяльність управління соціального захисту 

населення міської ради 
за період 02.08.2019 по 08.08.2019. 
1. 02.08.2019 проведено засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
На засіданні було розглянуто 36 подань управління соціального 

захисту населення на призначення (відновлення) або про відмову в 

призначенні (відновленні) пенсій та соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам. 
Прийнято рішення про: 
- призначення (відновлення) пенсій та соціальних виплат 33 заявникам; 
- відмову в призначенні (відновленні) пенсій та соціальних виплат               

3 заявникам. 
2. 06.08.2019 проведено засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
На засіданні було розглянуто 58 подань управління соціального 

захисту населення на призначення (відновлення) або про відмову в 

призначенні (відновленні) пенсій та соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам. 
Прийнято рішення про: 
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- призначення (відновлення) пенсій та соціальних виплат 57 заявникам; 
- відмову в призначенні (відновленні) пенсій та соціальних виплат               

1 заявнику. 
3. Прийнято заяв, з них: 
… 
- 58 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 
- 38 про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг; 
… 
7. Призначено допомог, з них: 
… 
- 45 щомісячних адресних допомог внутрішньо переміщеним особам; 
… 

 
*** 

09.08.2019  
Селидівська  міська  рада 
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zasidannya-komisiji-z-pitan-viplat-vpo-104 
Засідання комісії з питань виплат ВПО 
09.08.2019, о 08:30 в приміщенні виконкому Селидівської міської ради 

під головуванням першого заступника міського голови Інни Терещенко 
відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам. 
На засіданні було розглянуто 38 подань управління соціального 

захисту населення на призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. 
Прийнято рішення про: 
- призначення (відновлення) пенсій та соціальних виплат 37 заявникам; 
- відмову в призначенні (відновленні) пенсій та соціальних виплат               

1 заявнику. 
 

*** 
10.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/724592 
«Право на защиту»: Изменены номера «горячей линии» 
Изменены номера горячей линии БФ «Право на защиту» (БФ «Право 

на захист»), по которым переселенцы совершенно бесплатно могут 

получить помощь в острых и проблемных вопросах, касающихся: 
 процедуры регистрации лица как ВПО; 
 оформления и получения переселенцами отдельных видов 

документов; 
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 социальных и пенсионных выплат (в том числе и в случаях 

прекращения выплат пенсий) 
 адресной помощи и условий ее получения; 
 пересечения границы и линии соприкосновения; 
 трудоустройства и самозанятости; 
 трудовых споров, в том числе по задолженности по заработной 

плате, возникшие в связи с конфликтом; 
 имущественных вопросов и оформления наследства; 
 вреда, причиненного жизни, здоровью, жилью и имуществу 

(ранения, полученные гражданскими лицами, смерть 

родственников, разрушенное / поврежденное жилье). 

 
 
Кроме того, можно обратиться за помощью в однин из офисов в 

регионах Украины: в Бахмуте, Днепре и Запорожье, Курахово и Львове, 

Мариуполе и Северодонецке, Славянске и Киеве. 

 
 

*** 
12.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://www.dnews.dn.ua/news/724747 
Проверки и соцвыплаты: В Волновахском районе отчитались о 

работе с переселенцами 



124 
 

В Волновахском районе (Донецкая обл.) на 12 августа состоят на учете    

51 554 внутренне перемещенных лица (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-
служба Волновахской райгосадминистрации. 

«По состоянию на 12.08.2019 управлением социальной защиты 

населения райгосадминистрации учтено 51 554 лица и выдано справок (за 

неделю 142 лица обратились впервые), перемещенных с временно 

оккупированной территории и районов проведения антитеррористической 

операции», – говорится в сообщении. 
Так, по информации пресс-службы, из них обратились за назначением 

или продлением социальных выплат 4 916 лиц, 4 778 лицам выплата 

государственной помощи назначена (продлена), 50 дел находятся на 

доработке, 11 лицам из зоны АТО не назначена (не продлена) госпомощь, в 

связи с тем, что не поступили электронные дела из других управлений. 
Кроме того, за назначением ежемесячной адресной помощи для 

покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-
коммунальных услуг, обратились 22 595 семей (за неделю обратились 105 
лиц). Назначили адресную денежную помощь (за период конфликта) 20 563 
семьям. 

Также сообщается, что, по состоянию на 12 августа, на проверку 

фактического места проживания были предоставлены списки на 66 514 ВПЛ, 
фактически проверены 66 399 граждан (99,9%). В течение последней недели 
специалистами управления проверено 322 человека. 

8 августа состоялось заседание комиссии по ВПЛ, на котором принято 

решение назначить социальную помощь 305 лицам, а 17 лицам – отказать. 

Соцвыплаты не были прекращены ни одному переселенцу… 
 

*** 
12.08.2019 
Краматорська  міська  рада 
http://www.krm.gov.ua/  
Документи 
… 
12.08.2019 12:51 
Протокол дорадчих органів №36 вiд 09.08.2019 
«Протокол №36 засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»
25 

… 
 

*** 
12.08.2019 
Скадовська міська рада 
Скадовський район, Херсонська область 
https://skadovsk.org/news/1565620755/ 

                                                 
25 Див.:   https://drive.google.com/file/d/1vbfLyvagjXZva9B_p_4gCl6qarrhrp-R/view 
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Інформаційний сніданок для внутрішньо переміщених осіб 
09 серпня відбувся інформаційний захід для внутрішньо переміщених 

осіб за ініціативи інформаційно-консультаційного центру «Усі разом» та       

ГО «Десяте квітня», яка є виконавчим партнером Агенції ООН. Нинішній 

інформаційний сніданок, як діалогова платформа, мав на меті обмін досвідом 

з вирішення житлової проблеми для переміщених осіб, надання правової  

підтримки, виконанню існуючих програм та пільг. 
У ході діалогу було представлено досвід м. Харкова по створенню і  

роботі соціального отелю. Про правову підтримку внутрішньо переміщених 

осіб у місті поінформував  юрист Центру з надання первинної правової 

допомоги Скадовської міської ради Кеба С.В. 
 

*** 
13.08.2019 
Голос України 
http://www.golos.com.ua/article/320440 
У прифронтовому селищі Лебединське відкриють агентський пункт 

із надання пенсійних послуг 
У прифронтовому Лебединському у вересні запрацює агентський 

пункт із надання пенсійних послуг. Про це поінформували у головному 

управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області. Завдяки відкриттю 

нового пункту жителі Лебединського, Сопиного, Бердянського та Калинівки 

зможуть отримати консультації та роз’яснення щодо пенсійного 

забезпечення, замовити та отримати довідки з Державного реєстру 

застрахованих осіб про доходи та страховий стаж, здійснити попередню 

правову оцінку документів на призначення і перерахунок пенсії тощо. 
Агентський пункт буде розташований у будівлі Лебединської сільради. 

Нині у приміщенні завершується ремонт. Для пункту придбали меблі та 

обладнання. 
«На Донеччині працюють уже 43 агентські пункти (віддалені робочі 

місця, створені поза межами приміщень Пенсійного фонду області) та 134 
віртуальні (інтерактивні) робочі місця в усіх територіальних громадах, – 
поінформувала начальник головного управління Пенсійного фонду України 

в Донецькій області Наталія Рад. – Там надаються послуги засобами 

скайп-зв’язку. Впродовж півріччя за допомогою цієї системи було надано 7 

тисяч 600 консультацій і роз’яснень щодо пенсійного забезпечення та змін у 

законодавстві». 
Сім агентських пунктів Пенсійного фонду діють на лінії зіткнення: у 

Світлодарську, Миронівському, Верхньоторецькому, Новгородському, 

Чермалику, Новотроїцькому, Гранітному. Через них людям надали понад 4,5 

тис. консультаційних послуг. 
Відкриття агентських пунктів та дистанційні форми обслуговування 

дають можливість максимально наблизити пенсійні послуги до людей та 

зменшити потік звернень до управлінь Пенсійного фонду. 
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За інформацією ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області, 
загалом на території регіону на лінії зіткнення розташовані 84 населені 

пункти. Потреба на виплату пенсій 66,8 тис. особам, які проживають на лінії 

зіткнення, становить 324,3 млн грн. Виплата пенсій здійснюється своєчасно і 

в повному обсязі через 39 поштових відділень та 26 відділень банківських 

установ. 
На обліку в управліннях Пенсійного фонду області перебувають 

1222,7 тисячі пенсіонерів. З них 514,8 тисячі є внутрішньо переміщеними 

особами   (42 відсотки від загальної кількості). 
 

*** 
13.08.2019 
Телеканал Z 
https://ztv.zp.ua/zaporizki-dity-pilgovyky-vidpravylysya-na-chergovu-

zminu-do-taboriv/ 
Запорізькі діти-пільговики відправилися на чергову зміну до таборів 
Для запорізьких дітей триває оздоровча кампанія. Так, за рахунок 

бюджетних коштів на оздоровлення та відпочинок до Міжнародного 

дитячого центру «Артек» та Українського дитячого центру «Молода 

гвардія», що в Одесі, направлено 78 дітей. Наразі там розпочалася восьма 

зміна.  
Як повідомили у Департаменті соціального захисту населення 

облдержадміністрації, ці дитячі заклади приймають на оздоровлення та 

відпочинок дітей круглий рік. Туди направляють дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки… 
До ДПУ «МДЦ «Артек» на восьму зміну направлено 37 дітей пільгових 

категорій, з них: … одна дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена 

особа;… 
До УДЦ «Молода гвардія» також відправлено 41 дитину пільгових 

категорій, з них: …одна дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена 

особа;… 
У Департаменті нагадують, що відповідно до чинного законодавства 

діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мають право 

на отримання путівки за місцем постійного проживання. Діти, 

зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, можуть отримати путівку 

за місцем фактичного проживання. 
Для того, щоб отримати путівку, батькам або іншим законним 

представниам таких дітей необхідно звернутися до управлінь соціального 

захисту населення райдержадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування. Слід взяти до уваги, що для забезпечення путівками дітей, 

які навчаються в закладах освіти м. Запоріжжя, їх батьки або інші законні 

представники мають звертатися до територіальних відділів освіти. 
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*** 
14.08.2019  
Міністерство соціальної політики України 
https://www.msp.gov.ua/news/17460.html 
Урядом вжито заходів для забезпечення соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб 
14 серпня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України 

„Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 

жовтня 2014 р. № 505 і № 509”, якою передбачено: 
-  врегулювати питання виплати грошової допомоги особам з 

інвалідністю І групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної 

комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої 

допомоги, АТ „Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання / 

перебування таких осіб; 
-   надати право на отримання грошової допомоги особам, які досягли 

пенсійного віку, та особам, які досягли 18-річного віку та продовжують 

навчання за денною формою в закладах освіти; 
-  підвищити загальний розмір грошової допомоги, що виплачується на 

сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з 

інвалідністю). 
Реалізація акта дасть можливість посилити соціальний захист 

внутрішньо переміщених осіб та забезпечити адресність надання грошової 

допомоги. 
 

*** 
14.08.2019 
День 
https://day.kyiv.ua/uk/news/140819-vyshgorodskyy-sud-postanovyv-

styagnuty-z-rf-shkodu-na-koryst-rodyny-vymushenyh 
Вишгородський суд постановив стягнути з РФ шкоду на користь 

родини переселенців з Луганської області 
13 серпня, Вишгородський районний суд Київської області 

постановив стягнути з держави Російська Федерація шкоду на користь 

родини вимушених переселенців з Луганської області Валентини та Сергія 

Світличних. Позовна заява була підготовлена юридичною командою руху 

«Сила права». Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті команди 

руху "Сила права"
26. 

Ціна позову громадян України проти держави-агресора складає                    

2 187 633,92 грн, з них 2 138 034,08 грн (або 70 тисяч євро) – компенсація 

моральної шкоди та 49599,84 грн (або 1623,92 євро) – компенсація майнової 

шкоди, заподіяної родині Російською Федерацією внаслідок збройної агресії 

                                                 
26 Див.:   https://sila-prava.org/uk/news-uk/rosiya-zaplatit-2-18-miljoni-
pereselen/?fbclid=IwAR3ADpYhb4qawgfSZR7cYZrmtWiCaGdaWoZkH_hwJ4lQHKh7o3mTixR2CW8 
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проти України та окупації частини території Луганської області нашої 

країни. 
Родина Світличних вимушена була покинути окупований Алчевськ у 

липні 2014 року та з того часу мешкає у Вишгороді. Боротьбу з агресором на 

юридичному фронті Валентина та Сергій, разом з «Силою права», 
розпочали у листопаді 2015-го. Результатом 19-місячної судової епопеї стало 

рішення Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного 

цивільного суду – судді-доповідача Юлії Черняк, суддів Бориса Гулька, 

Дмитра Луспеника, Сергія Хопти та Олени Білоконь – від 14 березня 2018 

року. Суд задовольнив заяву Світличних про встановлення юридичного 

факту їх вимушеного переселення з території Луганської області внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації частини 

території України. 
«Рішення вищої судової інстанції на користь Світличних дозволило 

нам перейти до другого етапу юридичного наступу – подання позовної заяви 

на стягнення з РФ шкоди, – зазначив Голова руху «Сила права» Андрій 

Сенченко. – Ми щиро дякуємо судді Вишгородського районного суду 

Київської області Глібу Чіркову за професіоналізм та чітку проукраїнську 

позицію. Кожне таке рішення – влучний постріл в агресора. Нагадаю, що 

звернутися до будь-якого суду країни з аналогічними заявами, 

підготовленими нашою юридичною командою, може кожен громадянин 

України». 
 

6. СТАТИСТИКА ТА СОЦІОЛОГІЧНІ ДАНІ, ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 
Без дати 
Представництво ООН в Україні 
http://un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4736-opytuvannya-mom-

mayzhe-80-vidsotkiv-vpo-kotri-shukayut-robotu-tse-zhinky 
ОПИТУВАННЯ МОМ: МАЙЖЕ 80 ВІДСОТКІВ ВПО, КОТРІ 

ШУКАЮТЬ РОБОТУ, – ЦЕ ЖІНКИ 
Ситуація із зайнятістю серед переселенців зберігає тенденцію до 

покращення. Про це свідчать результати дослідження
27, які представила 

Міжнародна організація з міграції (МОМ) спільно з Міністерством з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб України й Міністерством соціальної політики України. Останній 

раунд цього опитування проводився в січні–березні 2019 року за фінансової 

підтримки Бюро з питань населення, біженців та міграції 

Держдепартаменту США. 

                                                 
27 Див.:   http://ukraine.iom.int/sites/default/files/nms_round_13_ukrainian.pdf 
або   №27(170) Додаток 8.pdf 
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Станом на березень 2019 року працевлаштованими були 48% ВПО, що 

на 5% вище за цей показник у вересні минулого року. Більшість 

працевлаштованих переселенців мають стабільну роботу: понад дві третини з 

них (71%) не змінювали місця роботи вже понад 12 місяців. Такою ж є 

частка працевлаштованих ВПО, котрі зазначили, що нинішня робота 

відповідає їхній кваліфікації. 
Тимчасом як рівень безробіття серед переселенців знижується, 

дослідження показує, що переважна більшість (79%) безробітних ВПО, котрі 

активно шукають роботу, є жінками. Серед респондентів, які повідомили про 

те, що стикалися з труднощами в пошуку роботи, теж переважають жінки. 
З точки зору добробуту внутрішньо переміщені особи також не є 

однорідною групою. Результати аналізу вказують на те, що рівень 

середньомісячного доходу на члена домогосподарства ВПО різниться 

залежно від типу населеного пункту. У сільській місцевості цей показник є 

найнижчим    (1 710 грн), а у великих містах він вищий (3 090 грн). ВПО, 
котрі проживають у великих містах, удвічі частіше оцінювали власну 

фінансову ситуацію як «коштів вистачає на харчування, необхідний одяг, 

взуття, базові потреби» порівняно з тими, котрі мешкають у селах (51% і 
23%, відповідно). 

«У рамках Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо 

переміщеними особами МОМ продовжує регулярно збирати й аналізувати 

диференційовані дані щодо різних категорій ВПО. Ми допомагаємо 

найуразливішим. З 2014 року в Україні понад 422 000 переселенців і людей, 

що зазнали наслідків конфлікту, отримали допомогу від Міжнародної 

організації з міграції, – зазначив Хазім Торліч, в.о. Голови Представництва 

МОМ в Україні. – Розуміння різних вимірів міграції, зокрема її ґендерного 

аспекту та відмінностей між містом і селом, допомагає урядовим та 

гуманітарним організаціям орієнтуватися в комплексному явищі вимушеного 

переселення». 
«Позитивним є той момент, що рівень інтеграції ВПО до 

приймаючих територіальних громад зростає за різними показниками. Це 

певною мірою свідчить про злагодженість дій органів державної влади і 

громадянського суспільства на шляху до досягнення цієї мети. Водночас 

однією з основних проблем, яка цьому перешкоджає, є відсутність житла в 

більшості переміщених осіб. Вирішення вказаної проблеми – це 

багатосторонній процес, що потребує кроків як з боку ВПО, так і з боку 

влади та приймаючих територіальних громад. Відтак, з метою сприяння 

вирішенню порушеного питання, Урядом запроваджено механізм розподілу 

та надання житлових приміщень для тимчасового проживання ВПО з 

урахуванням критеріїв їхньої вразливості. Це дозволить в усіх областях 

застосовувати однаковий підхід щодо ефективного використання коштів з 

державного бюджету на придбання тимчасового житла для ВПО», – 
наголосила Вікторія Вороніна, Заступниця Міністра з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. 
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МОМ регулярно проводить опитування щодо ситуації з внутрішньо 

переміщеними особами в Україні з березня 2016 року. В останньому, 13-му 

раунді, 2 402 респондентів було опитано шляхом особистих інтерв’ю та 4 028 
― телефоном. 

 
*** 

31.07.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723460 
Ситуация с трудоустройством переселенцев улучшилась, – отчет 
 

 
Фото: скриншот отчета МОМ 
 
В начале 2019 года уровень занятости внутренне перемещенных лиц 

(ВПЛ) улучшился в сравнении с прошлым годом. Как сообщают «Донецкие 

новости», об этом говорится в отчете Национальной системы 

мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной 

организацией по миграции в июле 2019 года. 
Согласно документу, в марте 2019 года доля занятых ВПЛ составила 

48%, из которых 2% были самозанятые. 
Отмечается, что для населения Украины в целом уровень занятости 

заметно выше и остается стабильным. Так, согласно данным 

Государственной службы статистики Украины, доля занятых лиц среди 

населения в возрасте 15-70 лет составляла 58% в период с июля по сентябрь 

2018 года, и 57% в период с октября по декабрь 2018 года. 
«Разница между уровнем занятости до и после перемещения была 

крупнейшей в промышленном секторе. В частности, наблюдается 6% 
снижение количества ВПЛ, работающих в промышленном секторе после 

перемещения», – говорится в отчете. 
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Доля переселенцев с долгосрочной занятостью (более 12 месяцев) в 

январе-марте 2019 года составила 71%, и столько же ВПЛ отметили, что 

нынешняя работа соответствует их квалификации, среди них большинство 

(81%) проживали на подконтрольной украинским властям территории 

Донецкой и Луганской областей. Также остается городом с самой высокой 

занятостью среди переселенцев Киев – здесь трудоустроены 87% ВПЛ. 
Согласно опросу, наибольший уровень занятости переселенцев: 
    в сфере услуг – 21%; 
    в торговле – 17%; 
    в государственном управлении – 13%; 
    в сфере образования – 13%; 
    в промышленности – 12%. 
 

 
Фото: скриншот отчета МОМ 
 
Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости 

переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 

44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили 

свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или 

«вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев 
считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. 

Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. 

28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания 

вооруженного конфликта, не намерены – 34% ВПЛ. 84% переселенцев 
сообщили, что интегрировались в новых громадах полностью или частично. 
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Переселенцы также оценили свои нынешние условия проживания и назвали 

главные причины, по которым посещают или не посещают 

неподконтрольные украинским властям территории Донбасса. 
 
*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 

24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам 

размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были 

проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных 

интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 
домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены 

методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые 

вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме 

того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения 

на КПВВ на Донбассе. 
 

*** 
31.07.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723478 
Эксперты проанализировали уровень доходов переселенцев 

 

 
Фото: скриншот отчета МОМ 
 

В первом квартале 2019 года 50% внутренне перемещенных лиц 

(ВПЛ) оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на 

питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Как сообщают 

«Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы 

мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной 

организацией по миграции в июле 2019 года. 
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Согласно опросу, наибольшая доля переселенцев, проживающих в 

крупных городах, оценили финансовую ситуацию своих домохозяйств как 

«средств хватает на базовые потребности» – 51%. При этом наибольшая доля 

домохозяйств ВПЛ, проживающих в малых городах и селах, оценивали 

свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» – 44% 
и 56%, соответственно. 

«Среднемесячный доход на члена домохозяйства ВПЛ увеличился по 

сравнению с предыдущим раундом и составил 2667 грн в январе-марте 2019 

года, что является наивысшим среднемесячным показателем доходов с июня 

2017 года. Данные 13-го раунда указывают на то, что среднемесячный доход 

почти половины домохозяйств ВПЛ (43%) не превышает 5000 грн», – 
говорится в отчете. 

При этом уровень среднемесячного дохода на члена домохозяйства 

ВПЛ значительно ниже, чем этот показатель для среднестатистического 

украинского домохозяйства. Так, для всего населения Украины он составил 

4696 грн в период с июля по сентябрь 2018 года. Более того, уровень 

среднемесячного дохода переселенцев продолжал быть низким в сравнении с 

фактическим прожиточным минимумом, который, по расчету 

Министерства социальной политики Украины, равнялся в марте 2019 

года 3586 грн. 
Согласно оценке переселенцами своих финансовых возможностей, 

зарплаты в размере от 7 тыс. грн до 11 тыс. грн получают 20% ВПЛ, и только 

у 14% доходы выше 11 тыс. грн. 
 

 
Фото: скриншот отчета МОМ 
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Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости 

переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых 

самозанятых всего 2%... 
 

*** 
01.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723583 
Переселенцы назвали главные источники своих доходов 

 
Фото: скриншот отчета МОМ 
 
В первом квартале 2019 года 61% внутренне перемещенных лиц 

(ВПЛ) назвали зарплату основным источником доходов, среди них 

большинство оценивали свою финансовую ситуацию как «средств хватает на 

питание, необходимую одежду, обувь, базовые потребности». Как сообщают 

«Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы 

мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной 

организацией по миграции в июле 2019 года. 
Согласно опросу, на втором месте главным источником доходов для 

55% переселенцев является государственная помощь. 
«Доля респондентов, которые получают помощь от государства, 

остается большой, и это показывает, что ВПЛ в значительной степени 

продолжают нуждаться в государственной поддержке», – говорится в 

отчете. 
Среди других часто упоминаемых источников доходов были пенсия по 

возрасту или выслуге лет (33%) и социальная помощь (21%). Доля ВПЛ, 
которые назвали источником доходов гуманитарную помощь, была 

незначительной (3%). 
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Фото: скриншот отчета МОМ 
 
Уровень среднемесячного дохода переселенцев в крупных городах 

составляет 3090 грн, в малых городах – 2374 грн, в сельской местности – 
1710 грн. При этом хоть среди всего населения Украины уровень 

среднемесячного дохода также выше в больших и малых городах, чем в 

селах, он больше, чем у ВПЛ (4792 грн в больших и малых городах, 4510 грн 

– в селах). 
Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости 

переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых 

самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили 

свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или 

«вынуждены экономить даже на питании». 
 
*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 

24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам 

размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были 

проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных 

интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 
домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены 

методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые 

вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме 

того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения 

на КПВВ на Донбассе. 
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*** 
02.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723708 
Здесь есть надежда: Почему переселенцы не хотят возвращаться 

на Донбасс 
В первом квартале 2019 года только 23% переселенцев сообщили, что 

намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, 
что на 5% меньше, чем в конце 2018 года. Как сообщают «Донецкие 

новости», об этом говорится в отчете Национальной системы 

мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной 

организацией по миграции в июле 2019 года. 
Согласно отчету, не намерены возвращаться домой даже после 

окончания войны на Донбассе 34% ВПЛ. Затруднились ответить на вопрос о 

возвращении 23% переселенцев. При этом доля переселенцев, которые 

сообщали, что находятся в нынешнем месте жительства более 3-х лет, в 

сравнении с 2018 годом увеличилась с 69% до 73%. 

 
Скриншот отчета МОМ 
 
На вопрос о планах на три месяца ответы были следующие: 

 намерены оставаться в своем нынешнем месте жительства – 84%; 
 затруднились ответить – 7%; 
 возвращение в место жительства до перемещения – 2%; 
 переезд в другую область в пределах Украины – 1%; 
 переезд за границу – 1%; 
 не ответили на вопрос – 1%. 

Намерения не возвращаться на Донбасс были большими среди 

переселенцев, проживающих дальше от неподконтрольной Украине 

территории Донетчины и Луганщины. Этот результат опроса сохраняется с 

2017 года. При этом, согласно опросу, 51% ВПЛ имеют близких членов 
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семьи, которые сейчас проживают на неподконтрольных территориях. Среди 

переселенцев, имеющих там близких родственников, чаще выражают 

намерения относительно возвращения (47%), чем те ВПЛ, которые не имеют 

там близких родственников (39%). 

 
 
Некоторые переселенцы свои намерения и ситуацию с возвращением 

на Донбасс поясняют так: 
    Ключевой информант (женщина, 39 лет): «Молодежь уехала без 

возврата. Вернулись только пенсионеры. Это естественный отбор. Те, кто 

может остаться здесь, в большинстве случаев – это молодые люди». 
    ВПЛ (женщина, 44 года) из Донецкой области: «Из всей семьи 

только я могу вернуться. Мне жаль дом. Там у меня есть родственники. 

Некоторые из них вернулись. Не потому, что они хотели жить там, а потому, 

что им не с чего платить за квартиру». 
    Ключевой информант (мужчина, 55 лет): «Большинство хотели 

бы остаться [на подконтрольной Украине территории]. Почему? Потому что 

все те районы были заминированы, и, по сути, ситуация только ухудшается. 

Здесь есть надежда, люди приспосабливаются, государство заботится»… 
 

*** 
05.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723952 
Переселенцы рассказали об уровне интеграции в местные громады 
В первом квартале 2019 года 50% переселенцев сообщили, что они 

интегрированы в местные громады, еще 36% ВПЛ считают, что 

интегрированы частично. Как сообщают «Донецкие новости», об этом 

говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга 
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ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по 

миграции (МОМ). 
Согласно опросу, в целом суммарная часть (86%) ВПЛ, которые 

сообщили об определенном уровне интеграции, существенно не изменилась с 

конца 2018 года (84%). В то же время доля переселенцев, которые сообщили, 

что они не интегрированы в местные громады, в первом  квартале 2019 года 
составляла 9%, в конце 2018 года таких было 14%. 

По самооценке респондентами их интеграции в местные громады, 

большая часть интегрированных переселенцев – 68% проживают в Киеве и 

третьей зоне (Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, 

Херсонская и Черкасская области) – 62%. 
 

 
Скриншот отчета МОМ 
 
Переселенцы также назвали условия успешной интеграции в местные 

громады: 
 жилье – 88%; 
 постоянный доход – 76%; 
 занятость – 48%; 
 семья и друзья в том же месте – 45%; 
 доступ к социальным услугам – 42%; 
 поддержка со стороны местного сообщества – 29%; 
 легкий доступ к документам – 21%; 
 возможность голосовать на местных выборах – 11%... 
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*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 

24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам 

размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были 

проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных 

интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 
домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены 

методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые 

вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме 

того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения 

на КПВВ на Донбассе. 
 

*** 
05.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723941 
Эксперты выяснили условия проживания переселенцев в Украине 
В Украине 49% переселенцев из Донбасса живут в арендованных 

квартирах, 9% – в арендованных домах, и 4% – в арендованных комнатах. 

Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете 

Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном 

Международной организацией по миграции (МОМ). 
«Доля ВПЛ, проживающих с родственниками или принимающими 

семьями, составляла 13% и осталась почти неизменной по сравнению с 

двумя предыдущими раундами. 14% ВПЛ живут в собственном жилье. 5% 
продолжают проживать в общежитиях, и 3% – в Центрах коллективного 

проживания ВПЛ. 36% ВПЛ сообщили, что меняли квартиры по крайней 

мере один раз в нынешнем месте жительства. Высокая цена жилья была 

основной причиной переезда в другое помещение, о чем сообщили 61% 
ВПЛ, которые переехали», – говорится в отчете. 

Среди других часто упоминаемых причин переезда среди переселенцев 

были плохие условия проживания (41%) и выселения, инициированные 

собственником жилья (22%). 
Согласно опросу, 88% переселенцев владели жильем до перемещения, 

и 81% сообщили о наличии у них официальных документов, 

подтверждающих право собственности. Так, в первом квартале 2019 года, 
17% ВПЛ было известно, что их жилье повреждено (10%) или разрушено 

(7%). Кроме того, 66% переселенцев сообщили, что их жилье не пострадало 

в результате боевых действий на Донбассе, а из 97% ВПЛ, которые 

сообщили, что их жилье было повреждено или разрушено, ответили, что 

причиной этого был вооруженный конфликт. 
«Половина ВПЛ (53%) сообщили, что их жилье остается пустым, в 

жилье 28% проживают родственники, и жилье 2% занято другими лицами с 
их разрешения», – сказано в отчете… 
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*** 
05.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723947 
Переселенцы назвали причины посещения неподконтрольного 

Донбасса 
В первом квартале 2019 года доля переселенцев, которые посещали 

свое место проживания на неподконтрольном украинским властям Донбассе, 

составила 45%, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. 
Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете 

Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном 
Международной организацией по миграции (МОМ). 

 
Скриншот отчета МОМ 
 
Согласно опросу, главными причинами поездок на неподконтрольную 

Украине территорию Донбасса 66% переселенцев назвали проверку и 

содержание жилья, 57% ВПЛ ездили навестить друзей или семьи. «Эти 

результаты остаются неизменными в течение всего периода проведения 

исследования», – говорится в отчете. 
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Скриншот отчета МОМ 
 
Среди причин, по которым переселенцы не посещают 

неподконтрольную Украине часть Донбасса, следующие: 
 считают, что это опасно для жизни – 45%; 
 нет необходимости посещать – 44%; 
 из-за отсутствия финансовых возможностей – 21%; 
 по политическим мотивам – 16%; 
 из-за состояния здоровья – 14%; 
 там не осталось имущества или родственников – 10%. 
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*** 

06.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://www.dnews.dn.ua/news/723335 
Переселенцы из Донбасса рассказали о ситуации с поиском работы 
В первом квартале 2019 года среди переселенцев – 54% 

трудоспособного населения, из которого у 48% была работа, а еще 6% 
активно искали ее и были готовы выйти на работу в течение двух недель. Как 

сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете 

Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном 

Международной организацией по миграции (МОМ). 
Согласно опросу, среди безработных переселенцев, которые активно 

искали работу, было 79% женщин и 21% мужчин. Среди экономически 

неактивного населения 21% переселенцев-пенсионеров, 15% ВПЛ заняты 

работой по дому, уходом за детьми и другими лицами в домохозяйстве, еще 

5% были лицами с инвалидностью, 4% – студенты и 1% – безработные. 
Среди 6% ВПЛ, которые активно искали работу, 32% были 

безработными менее года, 36% оставались без работы от 1 до 4-х лет, еще 

13% были безработными более 4-х лет, а 9% никогда не работали ранее. 

Большинство (90%) переселенцев, которые активно искали работу, 

сообщили, что сталкивались с трудностями, из них об этом заявили 92% 
женщин и 84% мужчин. 

Наиболее частые проблемы переселенцев при поиске работы 

следующие: 
 нехватка вакансий в целом – 58%; 
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 низкая заработная плата на предлагаемых вакансиях – 52%; 
 отсутствие вакансий, соответствующих квалификации – 25%; 
 неудобный график работы – 22%; 
 необходимость долго добираться к месту работы – 17%; 
 трудности сочетания работы и семейных обязанностей – 14%; 
 дискриминация в связи со статусом ВПЛ – 14%; 
 отсутствие знаний и навыков – 10%; 
 дискриминация по возрасту – 9%. 

«Непосредственное трудоустройство рассматривается среди 

безработных ВПЛ как эффективный способ поддержки, о чем сообщали 82% 
опрошенных. Среди ВПЛ, которые ищут работу, 60% делают это через 

друзей и родственников, 52% – через интернет, и 39% – через 

государственные центры занятости», – отмечают эксперты… 
 

*** 
07.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/724192 
Социальные услуги: Чем довольны и недовольны переселенцы 
В первом квартале 2019 года большинство переселенцев отмечали 

высокий уровень удовлетворенности доступностью всех базовых 

социальных услуг. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в 

очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с 
ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции 

(МОМ). 
Согласно отчету, 87% переселенцев были довольны доступом к 

образованию, 64% – доступностью трудоустройства и 69% – доступом к 

медицинским услугам. 
«Неудовлетворенность доступом к базовым социальным услугам среди 

ВПЛ было связано в основном с нехваткой денег, о чем сообщили 43% 
респондентов», – говорится в отчете. 

Среди других причин, по которым переселенцы недовольны 

социальными услугами, следующие: 
 недостаток информации – 33%; 
 отсутствие возможностей трудоустройства – 26%; 
 транспортная доступность – 19%; 
 негативное отношение – 16%; 
 отсутствие необходимых документов – 11%; 
 коррупция – 10%. 
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Скриншот отчета МОМ 
… 
*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 

24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам 

размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были 

проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных 

интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 
домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены 

методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые 

вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме 

того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения 

на КПВВ на Донбассе. 
 

*** 
31.07.2019 
Информационно-аналитический портал «ВМЕСТЕ» 
https://vmestezp.org/obshhestvo/127943/v-zaporozhskoy-oblasti-na-uchete-

sostoi 
В Запорожской области на учете состоит 55 тысяч беженцев 
По информации Департамента социальной защиты населения 

облгосадминистрации, в региональной Единой информационной базе 

данных внутренне перемещенных лиц по состоянию на начало июля 
находилось 54,9 тысячи человек. Среди них 2,4 тысячи человек с 

инвалидностью, 8,3 тысячи детей… 
Следует отметить, что численность ВПЛ в регионе за 2014-2018 годы 

уменьшилась со 120 тысяч до 55 тысяч человек… 
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*** 
Без дати 
Куп'янська міська рада 
http://kupyansk-rada.gov.ua/zvits/ 
Звіти про виконання запланованих заходів 
… 
Звіт про поточну діяльність станом на 02.08.2019 року 
Станом на 02.08.2019 року в УПСЗН КМР фактично на обліку 

перебуває 1518 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку 

– 369, дітей – 338, осіб з інвалідністю – 83, пенсіонерів – 728… 
 

*** 
04.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/723875 
На Донетчине посчитали переселенцев: Где чаще всего 

регистрируются ВПЛ 
В Донецкой области по состоянию на 1 августа официально 

зарегистрировано 491 735 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). 
«По состоянию на 01.08.2019 на территории Донецкой области учтено    

414 271 семья и 491 735 лиц, перемещенных с временно оккупированной 

территории и районов проведения антитеррористической операции», – 
говорится в сообщении. 

Из них: 
 лица трудоспособного возраста – 106 535; 
 дети – 63 351; 
 лица с инвалидностью – 17 313; 
 пенсионеры – 304 536. 

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 832 человека. 

Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число 

переселенцев, продолжают: 
 Волновахский район – 51 449; 
 Краматорск – 47 982; 
 Славянск – 38 964; 
 Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 841; 
 Константиновка – 22 991; 
 Марьинский район – 20 131; 
 Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 475; 
 Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 966; 
 Селидово – 15 839. 

Напомним, в Украине по состоянию на 29 июля учтены 1 млн 395 тыс. 

99 переселенцев из Донбасса и Крыма… 
По материалам Донецкой областной  
военно-гражданской администрации 
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*** 
05.08.2019  
Міністерство соціальної політики України 
https://www.msp.gov.ua/news/17445.html 
Обліковано 1 397 304 внутрішньо переміщених осіб 
Станом на 5 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази 

даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 397 304 
переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей та АР Крим. 
 

*** 
05.08.2019  
112.ua 
https://ua.112.ua/suspilstvo/kilkist-zareiestrovanykh-v-ukraini-

pereselentsiv-za-rik-skorotylasia-maizhe-na-120-tys-liudei-502620.html 
Кількість зареєстрованих в Україні переселенців за рік скоротилася 

майже на 120 тисяч 
Станом на 5 серпня на облік в Україні взяли майже 1,4 мільйона 

внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму 
Станом на 5 серпня на облік в Україні взяли майже 1,4 мільйона 

внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму, що на 120 тис. менше, 

ніж у минулому році. Про це повідомляє прес-служба Міністерства 

соціальної політики… 
Нагадаємо, станом на 6 серпня 2018 року на обліку в Україні 

перебували   1 млн 516 тис. переселенців… 
 

*** 
05.08.2019 
ZARAZ.INFO 
https://zaraz.info/na-luganshhine-podschitali-kolichestvo-pereselentsev-iz-

donetskoj-luganskoj-oblastej-i-kryma/ 
На Луганщине подсчитали количество переселенцев из Донецкой, 

Луганской областей и Крыма 
Луганская область стабильно занимает второе место в Украине по 

количеству зарегистрированных внутренне перемещенных лиц с начала 

конфликта на востоке Украины, передает Департамент соцзащиты 

населения Луганской обладминистрации. 
По состоянию на 1 августа в Единой информационной базе данных о 

внутренне перемещенных лицах в Луганской области зарегистрировано          

273 тысячи 311 человек, которые вынужденно покинули свои дома из-за 

вооруженной агрессии Российской Федерации, в том числе: из Донецкой 

области – 6807 человек, из АР Крым и Севастополя – 156 человек и с 

неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области –    
264 тысячи 470 человек. 
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Большую часть ВПЛ составляют женщины – это 60% и 40% – 
мужчины. 

 
*** 

07.08.2019 
6262.com.ua – Сайт міста Слов'янська 
https://www.6262.com.ua/news/2475405/ak-zminuvalasa-kilkist-vpo-u-

slovansku-ta-ukraini-za-5-rokiv-infografika 
Як змінювалася кількість ВПО у Слов’янську та Україні за 5 років 

(інфографіка) 
У 2014 році частини Донецької та Луганської областей були окуповані 

проросійськими найманцями. Тоді багато людей почали покидати власні 

домівки і виїжджали на неокуповану територію України. Тоді ми вперше 

зіштовхнулися з поняттям "внутрішньо переміщені особи". 
Більшість вимушених переселенців переїхали на територію вільної 

України. Багато з них залишилися в Донецькій області, щоб знаходитись 

недалеко від своїх домів. Слов’янськ входить в п’ятірку міст Донецької 

області, де проживає найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб. 
Ми проаналізували кількість ВПО в Україні (з 2016 по 2019 рік) та по 

Слов’янську (2015 – 2019 роки). Виявилося, що з роками по Україні загалом 

кількість внутрішньо переміщених осіб зменшується. 
2014 – невідомо 
2015 – невідомо 
2016 – 1 млн 795 тис 363 
2017 – 1 млн 492 тис 125 
2018 – 1 млн 512 тис 042 
2019 – 1 млн 395 тис 099 
У цей же час кількість зареєстрованих переселенців у Слов’янську 

майже кожен рік збільшувалася. Хоча між 2018 та 2019 роками їх кількість 

зменшилася. 
2014 – невідомо 
2015 – 10 тис 929 
2016 – 21 тис 585 
2017 – 36 тис 258 
2018 – 46 тис 255 
2019 – 37 тис 576 
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*** 
08.08.2019 
Запорізька обласна державна адміністрація 
https://www.zoda.gov.ua/news/46644/zaporizki-fahivtsi-vivchajut-

praktichni-aspekti-zabezpechennya-sotsialnih-prav-vnutrishno-peremishenih-
osib.html 

Запорізькі фахівці вивчають практичні аспекти забезпечення 

соціальних прав внутрішньо переміщених осіб 
…За інформацією Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації, у регіональній Єдиній інформаційній базі даних 
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внутрішньо переміщених осіб за станом на початок липня перебувало            

54,9 тисячі осіб. Серед них: 2,4 тисячі осіб з інвалідністю, 8,3 тисячі дітей. 
 

*** 
09.08.2019 
Кремінська районна державна адміністрація 
http://krem.loga.gov.ua/oda/press/news/shchomisyachnu_adresnu_dopom

ogu_dlya_pokrittya_vitrat_na_prozhivannya_otrimuyut_583 
Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання 

отримують 583 сім’ї ВПО, що перебувають у Кремінському районі 
…Станом на 9 серпня 2019 року, згідно єдиної Web – орієнтованої 

інформаційної технології формування сегменту «Облік ВПО», в 

управлінні соціального захисту населення Кремінської районної державної 

адміністрації перебуває 19176 внутрішньо переміщених осіб. Близько 88 

відсотків з усієї кількості громадян цієї категорії – це діти до 18 років та 

особи похилого віку. Зокрема, 833 дитини до 18 років та 15958 пенсіонерів…  
 

*** 
10.08.2019 
Слово і Діло 
https://www.slovoidilo.ua/2019/08/10/infografika/suspilstvo/dynamika-

mihracziyi-ukrayini-zareyestrovano-najbilshe-pereselencziv 
Динаміка міграції в Україні: де зареєстровано найбільше 

переселенців 
В Україні станом на початок серпня налічується 1 млн 398 тис. 917 

внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій Донбасу та Криму. 
При цьому кількість зареєстрованих переселенців збільшилася порівняно з 

червнем на 9 тис. 125 осіб. «Слово і Діло» відстежило динаміку змін у 

міграції населення з окупованих територій України. 
За даними Міністерства соціальної політики, отриманими на запит 

«Слова і Діла», найбільше переселенців, як і раніше, зареєстровано в 

Донецькій області – 492 тис. 160 осіб, в Луганській – 273 тис. 652 особи, в 

Києві – 151 тис. 126 особи. Західні області України найменш привабливі для 

внутрішньо переміщених осіб: у Тернопільській області – лише 2 тис. 117 
осіб, у Чернівецькій – 2 тис. 447 осіб. 

Кількість зареєстрованих переселенців протягом липня збільшилася           

на 9 тис. 125 осіб, але порівняно з липнем 2018 року кількість ВПО змінилась    

на 117 тис. 320 осіб. Найактивніше реєстрували переселенців у Донецькій 

області (3 тис. 592 осіб), Києві (1 тис. 374 осіб) та Луганській області (1 тис. 

408 осіб), а знялися з реєстрації лише 8 людей у Вінницькій та 6 – у Сумській 

областях. 
У липні держава надала переселенцям 255,3 млн грн матеріальної 

допомоги для покриття витрат на проживання та оплату житлово-
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комунальних послуг. Для порівняння в травні минулого року ця сума склала 

247,1 млн грн… 
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*** 
11.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/724642 
Адресная помощь: Сколько денег получили переселенцы в регионах 

Украины (Инфографика
28) 

В Украине в июле государство выплатило внутренне перемещенным 

лицам (ВПЛ) 255,3 млн грн материальной помощи для покрытия расходов на 

проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые 

                                                 
28 У публікації використовується інфографіка «Слово і діло». Див. в попередньому матеріалі 
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«переселенческие» деньги). Об этом, согласно данным Министерства 

социальной политики Украины, сообщает «Слово і діло». 
Это больше, чем в июле 2018 года, когда было выделено 247,1 млн грн. 
Отмечается, что по сравнению с июлем 2018 года количество ВПЛ 

уменьшилось на 117 тыс. 320 человек. 
Так, больше всего сумма выплат возросла в Донецкой области –                 

до 64,8 млн грн. Возросла также в Киеве – 34,6 млн грн, Харьковской –          
26,2 млн, Киевской – 21,3 млн, Луганской областях – 20 млн грн… 

 
*** 

11.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/724639 
От Мариуполя до Селидово: Где больше всего зарегистрировано 

переселенцев на Донетчине 
В Донецкой области по состоянию на 8 августа официально 

зарегистрировано 492 602 внутренне перемещенных лица (ВПЛ). 
«По состоянию на 08.08.2019 на территории Донецкой области учтено    

414 932 семьи и 492 602 лица, перемещенных с временно оккупированной 

территории и районов проведения антитеррористической операции», – 
говорится в сообщении. 

Из них: 
 лица трудоспособного возраста – 106 856; 
 дети – 63 430; 
 лица с инвалидностью – 17 332; 
 пенсионеры – 304 984. 

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 861 человека. 

Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число 

переселенцев, продолжают: 
 Волновахский район – 51 554; 
 Краматорск – 48 008; 
 Славянск – 39 144; 
 Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 851; 
 Константиновка – 23 012; 
 Марьинский район – 20 183; 
 Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 544; 
 Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 985; 
 Селидово – 15 890. 

Напомним, в Украине по состоянию на 5 августа учтены                               

1 млн 397 тыс. 304 переселенца из Донбасса и Крыма… 
По материалам Донецкой областной  
военно-гражданской администрации 
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*** 
13.08.2019 
ОстроВ 
https://www.ostro.org/general/society/news/574070/ 
В Украине возросло число переселенцев – данные Минсоцполитики 
Количество официально зарегистрированных переселенцев менее, чем 

за месяц увеличилось на 6536 человек. Об этом свидетельствуют данные на 

сайте Министерства социальной политики Украины. 
По состоянию на 12 августа, по данным Единой информационной 

базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 399 550 
переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и 

Луганской областей и АР Крым. 
Ранее, 22 июля 2019 года, были обнародованы данные об официально 

зарегистрированных 1 393 014 переселенцах. 
 
 

7. МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА 

                                                                                                                                    

 
31.07.2019 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація 
https://adm.dp.gov.ua/ua/news/vzhe-75-ditej-pereselenciv-ta-atovciv-z-

dnipropetrovshchini-projshli-navchannya-u-litvi 
Вже 75 дітей переселенців та АТОвців з Дніпропетровщини 

пройшли навчання у Литві 
Із Литви до Дніпра повернулися 15 дітей учасників АТО та 

переселенців. Майже рік вони навчалися у міжнародний гімназії  Вільнюса. 

Загалом до проекту приєдналися вже 75 хлопців та дівчат. Ті, хто показав 

найкращі результати, отримали можливість продовжити освіту у балтійській 

країні.  
В аеропорту Дніпра кілька десятків людей створюють святкову 

атмосферу – надувають кульки та пригощають солодощами. Так батьки 

готуються зустрічати своїх дітей, яких не бачили вже майже рік… 
Не обійшлося й без сюрпризу від дітей. Тільки-но батьки відпустили із 

обіймів, повеселили їх танцем. За майже рік навчання у Литві підлітки 

здружилися. Потоваришували й з однолітками з різних куточків світу. Учні 

«Вільнюського дому литовців» – представники понад 20 країн. 
 

*** 
31.07.2019 
Вечерний Бахмут 
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http://bahmut.com.ua/news/last_news/7409-v-avguste-v-bahmute-proydet-
trening-proon-po-sozdaniyu-biznes-idey-i-startapov.html 

В августе в Бахмуте пройдет тренинг ПРООН по созданию бизнес-
идей и стартапов 

Открыта предварительная запись. 
В августе 2019 года в рамках проекта ПРООН "Тренинг ПРООН по 

созданию бизнес-идей, стартапов и бизнес-планов" планируется 

проведение тренингов продолжительностью 5 дней каждый. Об это 

сообщает пресс-служба городского совета. 
В нашем городе такой тренинг пройдет с 26 по 30 августа. 
Цель тренингов – помочь в создании, восстановлении или 

расширении предпринимательской деятельности. ПРООН планирует 

дальнейшую грантовую поддержку для участников тренинга. 
Участники будут обеспечиваться питанием, компенсацией стоимости 

проезда, проживанием (по необходимости), всем учебными материалами и 

т.п. 
Обязательное условие – присутствие участника в течение всех 5 дней 

обучения. 
В тренингах могут принять участие как жители города, так и 

переселенцы. 
Регистрация участников будет проходить с помощью интернет-формы 

по ссылке
29. 

Дополнительная информация по участию в проекте ПРООН доступна 

в городском центре занятости (ул Защитников Украины, 13, каб. №6, тел. 

+38-0627-48-23-81). 
 

*** 
01.08.2019  
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 
http://loga.gov.ua/oda/press/news/12_ditey_z_luganskoyi_oblasti_vidvidali

_inklyuzivniy_tabir_u_polshchi 
12 дітей з Луганської області відвідали інклюзивний табір у Польщі 
Така подорож для дітей зі Сходу України організована вже вдруге. 

Цього разу Польщу відвідали 12 діток з проблемами здоров’я із Луганської 

області та діти, які мають статус ВПО. 
Підготовка до інклюзивного табору тривала майже півроку. 
Як розповідає директор Луганського центру соціокультурної 

адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями Тетяна 

Баранцова, дітям з Луганщини дуже сподобалось в Польщі, а насичена 

програма дала можливість юним учасникам розкрити свої таланти. 

                                                 
29 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fvv7l6MIk-
_qmjd4Qf7E0osP8CHC2BSOOlWQKfzTdlO6aA/viewform?fbclid=IwAR0b9A-
iWVWdLOKiy26xYGktgunmNAh2eJCMOl3On195vnHm7kGMdGl_mio 
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Так, в перший день для дітей організували зустріч в муніципалітеті             

м. Вроцлав та участь у фестивалі. Також протягом десяти днів на них 

очікували інклюзивні заняття в басейні, різноманітні майстер-класи,  

екскурсії. 
Організаторами табору виступила Фундація PTACH, а також 

Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з 

обмеженими фізичними можливостями, Луганська обласна молодіжна 

ГО «АМІ-Схід» за підтримки Луганської облдержадміністрації. 
До організації активного відпочинку дітей долучились жителі 

Вроцлава та українці, які проживають у місті, волонтери та організації – 
Dolnośląski спеціальний шкільно-виховний Центр для незрячих та слабозорих 

дітей, японські волонтери, транспортна компанія Naszbus. 
 

*** 
Без дати 
Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької област 
http://www.toretsk-vca.gov.ua/novini/3607-bezkoshtovni-treningi-zi-stvorennya-biznes-idej-startapiv-ta-

biznes-planiv?fbclid=IwAR3HARcsOm0C8OeTgfB2EqAd_jpCi_dkL2zI__LRNEOxUU5c-aloqShw3C8 

Безкоштовні тренінги зі створення бізнес-ідей, стартапів та 

бізнес-планів! 
До уваги  мешканців міста, представників бізнесу, внутрішньо-

переміщених осіб! 
Проведення безкоштовних тренінгів зі створення бізнес-ідей, стартапів 

та бізнес-планів! 
Користуйтеся нагодою та не втрачайте можливості! 
Організація Об’єднаних Націй, за фінансової підтримки Євросоюзу, 

урядів Польщі та Японії реалізує проект «Підтримка ЄС для Сходу 

України – відновлення та розбудова миру». 
В межах проекту на території Донецької та Луганської областей 

планується проведення серії тренінгів зі створення бізнес-ідей, стартапів та 

бізнес-планів. 
Мета програми: 
 навчити учасників, як розпочати, відновити або розширити свій 

бізнес; створити бізнес-план; ознайомити з перспективними сферами ділової 

активності в цільових регіонах; 
 допомогти у набутті навичок, необхідних для доступу до грантів і 

кредитів, що надаються різними фінансовими установами та програмами 

технічної допомоги в цільових регіонах. 
Участь у навчальній програмі передбачає детальну розробку 

щонайменше одного бізнес-плану кожним слухачем тренінгів на основі 

обраних бізнес-ідей. Кожному слухачеві буде надана можливість 

представити та захистити свій бізнес-проект перед групою та отримати 

зворотній зв’язок від тренерів – експертів. 
Навчання буде корисне особам, які планують подаватися на конкурс 

бізнес-грантів! 
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Інформація про умови та особливості чергової програми малих грантів 

буде оприлюднена на офіційному веб-сайті ПРООН ua.undp.org 
Тренінги пройдуть: 
м. Торецьк – 22-26 вересня 2019 
смт. Новгородське – 16-20 вересня 2019 року 
Сесія складається з 5  безкоштовних одноденних тренінгів з різної 

тематики тривалістю 8 годин з 9.00 до 18.00 годин. Впродовж дня 

передбачено дві кавові та одна обідня перерви. 
Допускається участь для одного слухача в одному навчанні! 
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ необхідно за посиланням! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fvv7l6MIk-

_qmjd4Qf7E0osP8CHC2BSOOlWQKfzTdlO6aA/viewform 
Додаткову інформацію про участь у навчанні можна отримати у 

додатках: 
Навчальний план тренінгу

30 
Резюме навчальної програми з розвитку навичок підприємництва 

на сході України
31 

Навчальна программа з розвитку навичок підприємництва на 

сході України
32 

або у відділі розвитку малого бізнесу та підприємництва військово-
цивільної адміністрації:  

+38 (095) 205-76-20, (06247) 4-00-80 
Контактна особа: Вікторія Євстигнеєва 
Контактна особа з боку ПРООН – координатор ПРООН у Донецькій 

області Олексій Махніборода 
+38 (050) 477-12-59 

Відділ розвитку малого бізнесу та підприємництва 
військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

 
*** 

01.08.2019 
Факты и комментарии 
https://fakty.ua/313389-uspeshnye-biznes-ledi-pomogut-nachat-svoe-delo-

vynuzhdennym-pereselenkam 
Успешные бизнес-леди бесплатно помогут начать свое дело 

вынужденным переселенкам 
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ» 
Женщины-переселенки, которые сейчас живут в Киеве, Днепре и 

Херсоне, могут бесплатно пройти курс обучения основам ведения бизнеса 

(для начинающих). Для этого им нужно до 4 августа прислать по 

электронной почте заявку в адрес проекта «Я знаю, ти можеш!». Его 

                                                 
30 Див.:  https://drive.google.com/file/d/1TPBtjuqu4JplWiSpMPMx1kwf4uMxDF1t/view 
31 Див.: https://drive.google.com/file/d/16dS8HhhWj4xYiMNLk6Vb-kZ8ifQ4PbiO/view  
32 Див.: https://drive.google.com/file/d/1IZ0ExFYswEM3LInTCWoSRkhdSFh_vjag/view  
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инициировали две общественные организации из Украины и Германии 
при поддержке Министерства иностранных дел ФРГ. 

– Мы подчеркиваем, что пройти обучение приглашаются переселенки 
вне зависимости от национальности и вероисповедания, в том числе 

крымские татарки,– сообщила «ФАКТАМ» координатор проекта «Я знаю, 

ти можеш!» Елена Танасийчук, представляющая общественную 

организацию «Елеос-Украина». – Чтобы учеба была более эффективной, мы 

пригласили в качестве менторов девять успешных бизнес-леди (среди них 

есть и крымские татарки). Мы рассудили так: профессиональные 

преподаватели объяснят нашим будущим слушательницам теорию ведения 

бизнеса, а успешные бизнес-леди поделятся практическим опытом. Не все 

эти предпринимательницы имеют опыт преподавательской работы, поэтому с 

31 июля мы обучаем их общению с аудиторией, умению доходчиво 

передавать свои знания и опыт. 
 
– Как конкретно будут организованы занятия? 
 
– Учеба пройдет в два этапа, каждый из которых рассчитан на три дня. 

В Киеве первый этап стартует 19 августа, в Днепре – 20, в Херсоне – 21. 
Второй этап пройдет в сентябре. Одна из ключевых задач проекта 

заключается в том, чтобы слушательницы определились, какой конкретно 

бизнес они хотели бы открыть (наши наставники помогут им в этом), а затем 

подготовили бизнес-план. Планируется, что лучшие из этих проектов 

получат финансовую поддержку на закупку оборудования. 
 
– Могут ли у вас пройти обучение переселенки, у которых уже есть 

свой бизнес, но они считают, что им не хватает теоретических знаний? 
 
– Да, мы принимаем заявки и от тех, кто только хочет начать свое дело, 

и от начинающих бизнесвумен. Заявки следует присылать на электронный 

адрес: eleos. ukraine@gmail.com с пометкой в теме: «для Олени 

Танасійчук»… 
 

*** 
02.08.2019 
Урядовий портал 
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/22-ukrayinski-proyekti-peremogli-v-

konkursi-zhan-mone-programi-yes-erazmus-voni-otrimayut-750-tis-yevro-na-
rozvitok-yevropejskih-doslidzhen 

22 українські проєкти перемогли в конкурсі Жан Моне програми ЄС 

Еразмус+ – вони отримають 750 тис. євро на розвиток європейських 

досліджень 
Міністерство освіти і науки України 
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За напрямом Жан Моне програми Європейського Союзу Еразмус+ 
цього року перемогли 22 українські проєкти. Їх виконавці отримають 

фінансування на загальну суму майже 750 тис. євро. Роботу над втіленням 

проєктів планують розпочати вже у вересні 2019 року. 
Це, зокрема, будуть: 
    15 модулів з економічного розвитку, врядування, регіональної 

політики, кримінальної політики, європейських цінностей, європейського 

простору вищої освіти, соціальних та економічних питань мігрантів та 
переселенців, захисту інформації та запобігання корупції; 

    створення 3 кафедр; 
    створення 1 центру досконалості; 
    1 проєкт з кібербезпеки; 
    2 проєкти з підтримки асоціацій. 
Виконавцями завдань стануть представники 12 вишів та 3 громадських 

організацій з різних регіонів країни. А саме: 
    Київський університет імені Бориса Грінченка; 
    Харківський національний університет радіоелектроніки; 
    Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки; 
    Національний університет «Львівська політехніка»; 
    Одеський національний університет ім. І. Мечникова; 
    Чорноморський національний університет ім. Петра Могили; 
    Запорізький національний університет; 
    Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана; 
    Київський національний університет ім. Т. Шевченка; 
    Тернопільський національний економічний університет; 
    Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 
    Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; 
    Платформа європейських студій для сталого розвитку; 
    Український інститут з кризового менеджменту та розв’язання конфліктів; 
    Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив. 
Загалом цього року за напрямом Жан Моне було відібрано 285 

проєктів. Їх виконуватимуть дослідники з різних країн світу. 
Довідково 
Програма ЄС Еразмус+ підтримує проєкти співпраці, партнерства та мобільності в 

сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Напрям Жан Моне спрямований 

на розвиток європейських досліджень та євроінтеграційних процесів у світі. Виконавці 

проєктів за цим напрямом вивчають європейські студії, сприяють їх вдосконаленню, 

напрацьовують курси та освітні програми, присвячені євроінтеграційній темі. 
За 5 років участі (за 2014-2018 роки) українські організації подали 575 пропозицій 

за напрямом Жан-Моне, з яких 57 проєктів були відібрані для фінансування. Вони 

реалізуються в більш ніж 40 закладах вищої освіти, неурядових організаціях і науково-
дослідних установах України. Загальний бюджет проєктів становить понад 1,7 млн євро. 

 
*** 

05.08.2019 
Facebook 
Норвезька рада у справах біженців в Україні – правова допомога 
https://www.facebook.com/ua.nrc.no/posts/877537459279058 
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Норвезька рада у справах біженців в Україні – правова допомога 
5 августа в 01:01 · 
9 СЕРПНЯ 2019 ЮРИСТ NRC ВІДВІДАЄ 
СТАРОБІЛЬСЬК, ПІДГОРІВКУ ТА ЧМИРІВКУ 
NRC допомагає переміщеним і постраждалим внаслідок конфлікту на 

Сході України особам 
Юрист проконсультує за такими питаннями: 
✅ Отримання та відновлення паспортних документів; 
✅ Реєстрація внутрішньо переміщених осіб та пов'язаних з цим 

статусом прав, а також щодо процедур проходження перевірок та 

ідентифікації; 
✅ Призначення та поновлення пенсій, соціальних виплат, компенсацій, 

субсидій; 
✅ Відновлення втрачених або пошкоджених у ході конфлікту 

цивільних документів; 
✅ Свобода пересування та порядок оформлення електронних 

перепусток; 
✅ Одержання свідоцтв про народження або про смерть, що сталися на 

непідконтрольній Уряду України території; 
✅ Отримання спадщини; 
✅ Договори купівлі-продажу нерухомого майна, дарування, оренди; 
✅ Володіння та користування земельними ділянками тощо. 
✅ Усі послуги Норвезької ради у справах біженців надаються 

безкоштовно. 
Поставити своє питання та отримати консультацію юриста можна 

завжди за ☎номером "гарячої" лінії Норвезької ради 0 800 302 007 
 

*** 
06.08.2019 
Тернопільська обласна державна адміністрація 
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/183697.htm 
ОТГ Тернопільщини запрошуються до участі у проєкті з 

покращення умов для переселенців 
Неурядова організація «Stabilization Support Services»  за підтримки 

посольства Великої Британії в Україні розпочинає загальнонаціональний 

проєкт «Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення 

регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених 

осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту». 
Мета проекту – гарантувати соціальний захист всім без виключення 

мешканцям об’єднаних територіальних громад, зокрема, тим, які 

постраждали внаслідок війни та окупації. Це, в першу чергу, переселенці, 
ветерани АТО/ООС, діти та люди похилого віку. 

Детальніша інформація: 096 685 59 79 (Яна Шкуратова), 
yashkuratova@radnyk.org 
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*** 
06.08.2019 
Бізнес-Схід 
https://bizshid.com/news/1394-pidpryiemtsi-z-linii-rozmezhuvannia-na-

donbasi-mozhut-otrymaty-hrantovu-pidtrymku-do-10-tysiach-dolariv 
Підприємці з лінії розмежування на Донбасі можуть отримати 

грантову підтримку до 10 тисяч доларів 
Програма підтримки передбачає створення робочих місць для 

переселенців, запуск нового або розширення існуючого бізнесу та навчання 

ВПО за рахунок грантодавців. 
Скористатися грантовою підтримкою можуть підприємці, які ведуть 

бізнес на лінії розмежування. Програмою передбачено створення 250 

робочих місць, повідомляє “Бізнес-Схід” з посиланням на Данську раду у 

справах біженців. 
Учасниками  програми можуть бути суб'єкти малого та середнього 

бізнесу з Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей. 

Вони зможуть отримати гранти для розширення бізнесу та створення нових 

робочих місць, в розмірі від 2000 до 10000 доларів США. 
Серед умов грантодавців – діючий бізнес, детальний бізнес-план на 

створення та підтримання нових робочих місць для ВПО. Також 

підприємці мають вкласти 50% власних заощаджень і працевлаштувати 

людину терміном на 1 рік. 
Грантова програма  оголошена за трьома напрямками: 
«Програма створення робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали 

від конфлікту в Україні» – грантова підтримка від 2000 до 10 000 доларів 

США 
Реєстрація за посиланням:  http://lap.drc.ngo/title/sme 
«Програма надання бізнес-грантів на початок нового та відновлення 

або розширення існуючого бізнесу» – грантова підтримка від 300 до 1000 

доларів США 
Реєстрація за посиланням:  http://lap.drc.ngo/title/vet 
«Програма підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ВПО 

та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні» – грантова підтримка до 

200 доларів США. 
Додаткова інформація і заявка за посиланням: 

http://lap.drc.ngo/title/sme 
 

*** 
06.08.2019 
РПД «Донецкие новости» 
https://dnews.dn.ua/news/724062 
Будущее Европы: Подростки из Донбасса поставят пьесу о войне и 

новой жизни 
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Подростки из Донбасса с участием детей из Германии создадут 

театральную постановку об опыте войны и строительстве новой жизни на 

руинах, выборе курса в жизни и вектора развития своей родной страны. 
В рамках социокультурного проекта The Future of Europe 15 

украинских и 15 немецких подростков покажут совместное видение 

европейского будущего. Украину в постановке представят переселенцы и 

жители прифронтовых территорий Донбасса. Участники рассказали о 

проекте накануне их творческого путешествия в Германию. 
Одна из участниц проекта – Полина. Девушка родилась в Донецке, 

но из-за вооруженного конфликта на Донбассе сейчас живет в 

Днепропетровске. 
Еще одна участница из Донецка – Ярослава. Ее семья также была 

вынуждена выехать из родного города с началом боевых действий. «Моя 

семья выбрала потерять абсолютно все. Было такое, что я жила в ужасных 

условиях – 4 кровати и поле. Это было страшно. И в проекте мы будем 

касаться темы войны. Это тяжело лично для меня, потому что вспоминаю эти 

события. Я переживаю их снова», – говорит девушка. 
У каждого из участников социологического проекта своя история, но 

объединяет подростков война, которая началась на Донбассе в 2014 году и 

внесла коррективы в их жизнь. Подросткам – от 12 до 16 лет. Некоторые из 

них помнят Майдан и начало вооруженной агрессии РФ на Донбассе, 

рассуждают о будущем Украины и европейских ценностях. 
Катерина с родителями 5 лет назад переехала из ныне 

неподконтрольного украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.) в 

Харьковскую область. «Даже тогда в 12-13 лет я уже чувствовала, что я 

тоже несу большую ответственность за страну. Когда вырасту, должна что-то 

сделать. Не знаю, откуда бралось это чувство. Сейчас я стараюсь участвовать 

во всех проектах, которые помогут в этом. Этот проект идеален для меня. Он 

объединяет актерское мастерство, а я много играла в театре. Это близкая для 

меня тема, ведь я – переселенка», – поясняет она. 
Украинские участники проекта готовятся к поездке в Германию. Там 

вместе с 15 немецкими подростками они будут ставить пьесу на тему – 
«Будущее Европы». 

Как сообщил художественный руководитель проекта Андрей Май, в 

Германию юные украинцы едут с полевым исследованием на тему, что 

такое Европа сейчас. «Едут в крайний западный регион Германии – 
Дюссельдорф, Кёльн, Борн. Мы специально выбрали этот регион страны, 

которая пережила большую войну. Там наиболее остро до сих пор стоит 

вопрос примирения и понимания, как с этим жить дальше. Они вместе 

должны найти решение. Как высказаться – выбирают сами. Думаю, все 

выйдут из этого проекта другими», – рассказал он. 
После поездки в Германию все участники проекта соберутся в 

Украине, в творческом лагере, где подростки двух стран объединят все 
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наработанные тексты и видео, и создадут из них мультимедийный 

документальный спектакль. 
«Участники, кроме того, что они уже являются авторами текстов, 

драматургами, они еще выступают как режиссеры и актеры. С ними будут 

работать профессионалы, но в качестве менторов. Перед ними стоит вопрос – 
куда мы двигаемся? Это молодежь, которая через 5-10 лет будет куда-то 

направлять нашу страну, и они уже могут показать нам вектор развития», – 
отметила генеральный менеджер проекта Виктория Видищева. 

В сентябре подростков ждет тур по 15 городам Украины с 

презентацией постановки, а в ноябре ее покажут на театральном фестивале в 
Кёльне (Германия). 

Текстовая версия подготовлена 
 РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV» 

 
*** 

09.08.2019  
Міністерство соціальної політики України 
https://www.msp.gov.ua/news/17458.html 
Андрій Рева: Я дуже вдячний керівництву фонду соціальних 

інвестицій, що в 2016 році повірило нам і дало можливість реалізувати 

декотрі важливі для людей проекти 
Чергове засідання наглядової ради Українського фонду соціальних 

інвестицій розглянуло й затвердило шість питань порядку денного. Зокрема:  

про стан виконання плану діяльності і бюджету УФСІ  у другому кварталі 

2019 року та про внесення змін до бюджету; про корегування Проекту 

«Модернізація системи соціального захисту населення України»; про 

затвердження додатку до положень, що регулюють впровадження проекту 

«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (сьомий проект УФСІ); про 

внесення змін до штатного розкладу УФСІ та ін. 
Більшість проектів спрямована на підтримку Сходу України та 

вирішення соціально –  побутових проблем внутрішньо переміщених 

осіб. 
Загалом йшлося, як  про реалізовані  проекти й ті, що знаходяться на 

стадії здачі, так і про ті, що будуть започатковані в цьому році. Одним з 

таких, необхідних, є сьомий проект УФСІ – розвиток первинної медицини на 

прифронтовому сході України. Офіційно його втілення заплановано на перше 

грудня 2019 року.  До того він проходитиме всі стаді  формально-юридичних 

процедур. 
Нагадаємо, що зведення і переформатування гуртожитків у житло  

для переселенців, ремонт дитячих садочків,  шкіл та інших соціально 

важливих об’єктів стало можливим завдяки донорській підтримці Уряду 

Федеративної Республіки Німеччина.   Нещодавно до розбудови соціальної 

інфраструктури в Україні долучився і Уряд Японії. Проект за його 

меценатства розпочато в Одеській області. 
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Проектний координатор офісу KfW  в Україні Віталій Шмеріга 
подякував   і особисто Міністру Андрію Реві, і, загалом, команді Мінсоцу за 

зроблену за останні три роки роботу,   докладені  зусилля і збереження 

співпраці з Фондом. Він висловив сподівання, що ця спільна достатньо 

результативна   робота матиме в Україні майбутнє… 
 

*** 
09.08.2019 
Протокол 
https://protocol.ua//ru/za_krok_do_gaagi_yuridichni_startapi_zaproshuyut_podavatisya_na_ko

nkurs_innovatsiy_u_pravi_innovating_justice_challenge_2019_dedlayn_podachi_zayavok_15_serpnya 
За крок до Гааги: юридичні стартапи запрошують подаватися на 

конкурс інновацій у праві Innovating Justice Challenge 2019. Дедлайн подачі 

заявок – 15 серпня. 
Триває набір на міжнародний конкурс інновацій у сфері права 

Innovating Justice Challenge 2019. Українські проекти вже вчетверте 

матимуть змогу долучитися до програми, яка сприяє створенню та розвитку 

суспільно корисних проектів у сфері права, які полегшують життя громадян, 

виводять надання юридичних послуг на інший рівень та сприяють синергії 

між ІТ, громадським та державним сектором.  
За попередні роки вже 10 команд, учасників Innovating Justice Challenge 

від HiiL Justice Accelerator з України, отримали гранти на загальну суму 140 

тисяч євро. П’ять  команд їздили на Justice Entrepreneurship School в Гаазі та 

представляли свої проекти на сцені Палацу миру на Innovating Justice Forum. 
Cеред відомих випускників програми такі команди як AXDRAFT, 
OpenDatabot, Cуд на долоні та Patentbot.  

Що дасть програма?  
Відібрані 10 команд пройдуть регіональну інкубаційну програму, яка 

триватиме шість тижнів, на базі 1991 Open Data Incubator. Протягом навчання 

інноватори отримають знання з бізнес моделювання, фінансового 

планування, розробки комунікаційної та маркетингової стратегій. Окрім 

цього, з командами працюватимуть профільні ментори з бізнес спільноти, 

НГО та державного сектору. Зокрема, ті проекти, чиї рішення можуть бути 

корисні для органів в сфері юстиції і судової гілки влади, отримають 

консультаційну підтримку та допомогу в імплементації проектів від 

експертів Міністерства юстиції України.  
По завершенню програми команди представлять свої проекти 

громадськості та всім зацікавленим сторонам. Найкраща інновація має шанс 

пройти тижневий курс навчання в Гаазі, грант на розвиток свого продукту, а 

також доступ до мережі наставників і потенційне фінансування в 

майбутньому.  
Які проекти приймаються? 
До участі у конкурсі запрошуються стартапи, юристи, підприємці, 

представники юридичних компаній та активна спільнота ентузіастів, які 

прагнуть творити новий сучасний підхід до правових інновацій.  
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Заохочуються проекти, які зосереджені на  головних проблемних 

сферах: покращення правової системи, державні послуги, захист прав 

споживачів, захист прав ВПО, соціальний добробут, сімейне право, трудові 

відносини, підтримка малого бізнесу, нерухомість.  
Як податися та які критерії? 
Для подачі на конкурс необхідно заповнити заявку англійською мовою 

на сайті програми
33 до 15 серпня 2019 (17:00 CEST) 

Критерії відбору проектів: 
 - дотичність інновації до тематики конкурсу 
 - життєздатність бізнес моделі 
 - можливість масштабування 
 - здатність проекту створювати соціальний вплив 
 - унікальність проекту 
 - мотивованість команди 
Етапи програми  
Прийом заявок:  3 червня – 15 серпня 2019  
Регіональна інкубаційна програма для фіналістів: 24 серпня – 30 

вересня 2019  
Фінал проекту, визначення переможців: жовтень 2019  
Хто організатори? 
Цього року реалізація локальної програми проходить за підтримки 

Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове 

правосуддя», Гаазького Інституту Інновацій у Праві (HiiL), 1991 Open 
Data Incubator (проект ГО SocialBoost) та Міністерства юстиції України. 

Детально про проект на сайті конкурсу
34. 

Довідково  
У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль 

каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність 

USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування 

країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню 

національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною 

USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з 

боку Агентства, склала понад       3 млрд. доларів США.  До поточних стратегічних 

пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів 

досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, 

вдосконалення систем охорони здоров'я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних 

регіонах. Додаткову інформацію про діяльність USAID можна отримати у Відділі зв’язків 

з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53, на вебсайті: 

http://www.usaid.gov/ukraine або на сторінці у Фейсбук: 

https://www.facebook.com/USAIDUkraine  
Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове 

правосуддя» реалізується з жовтня 2016 року і ґрунтує свою діяльність на здобутках 

попередніх проектів USAID «Україна: верховенство права» та «Справедливе правосуддя». 

                                                 
33 Див.:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTRPGmcXx64_AGYLilFJ1mHTMLvlhyXnBFIwp_UBkJ18rbJg/vie
wform 
34 Див.:   https://www.hiil.org/what-we-do/the-justice-accelerator/ 
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Мета програми – надання підтримки судовій владі, Уряду, Парламенту, адвокатській 

спільноті, правничим школам, громадянському суспільству, ЗМІ та громадянам у 

створенні умов для функціонування незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної 

системи правосуддя, яка забезпечує верховенство права, та у боротьбі з корупцією. 

Детальнішу інформацію про програму можна отримати за телефоном +38 (044) 581-3303, 
на вебсайті www.newjustice.org.ua або на сторінці у Фейсбук: 
https://www.facebook.com/usaid.newjustice/ 

 
*** 

10.08.2019  
КримSOS 
http://krymsos.com/ru/settlers/news/osvitni-ta-kulturni-zakhodi/ 
Учебный тур «Социальный заказ в Украине и как получить 

общественной организации финансирование на свою деятельность из 

местного бюджета» 
8-9 августа в г. Винница состоялся учебный тур для сообществ ВПЛ, 

во время которого удалось провести ряд встреч с представителями 

общественных организаций, имеющих опыт реализации социальных 

проектов за средства местного бюджета. Организаторами выступили 

организация «КрымСОС» и ОО «Спільна справа» при финансовой 

поддержке Агентства ООН по делам беженцев. 
 

*** 
13.08.2019 
Час Закарпаття 
http://chas-z.com.ua/news/75810 
На Закарпатті відбудеться "Караван дружби" 
В Хусті відбудеться "Караван дружби" 
Проект Генерація UA успішно розвивається з 2016 року в рамках 

програми «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях 

захисту інтересів дітей: долучення ВПО до активних учасників процесу», 
що реалізовується за ініціативи Дитячого Фонду Німеччина та МБФ 

Жовто-Блакитні Крила, за фінансової підтримки Федерального 

міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. 
Проект створено з метою надання різносторонньої допомоги дітям, що 

постраждали внаслідок бойових дій у Донецькій та Луганській областях 

України, дітям з особливими потребами, дітям із багатодітних та 

малозабезпечених родин, дітям, які перебувають в складних життєвих 

обставинах та дітям-сиротам.  
Одним із основних напрямків діяльності, окрім психологічної 

підтримки і пост-реабілітації дітей, – є проект Караван Дружби. Це 

реабілітаційні тематичні виїзди дітей по Україні (Львів, Київ, Одеса, Харків, 

Бердянськ), які спрямовані на соціальну інтеграцію та всебічний розвиток. 

Це захоплюючі подорожі з цікавим навчанням з елементами альтернативної 

освіти та профорієнтаційних навичок, участь у сучасних процесах створення 



167 
 

проектів та навчання сучасним професіям та веселим відпочинком. Для дітей 
– це нові місця, нові знання та нові друзі! Вже відбулися Кіно-Караван, на 

Екологічну тему, Різдвяний, Мистецький, Навчання анімації, Форум 

театр, Підприємницький та ін.  
Так, 19-24 серпня 2019 року у с. Шаяни Хустського району відбудеться 

21-ий Караван Дружби під назвою «Освітні технології». Захід спрямований 

на команду роботу між вчителем та дітьми, які захоплюються розвитком 

освітніх технологій, зокрема, альтернативними варіантами освіти. Цей 

Караван Дружби охоплює і творчість, і технічні навички. Команди навчаться 

створювати відеоролики із основних шкільних предметів, а також цікаві 

навчальні мультимедійні фрагменти та анімації. Найкращі матеріали у 

майбутньому будуть просуватися школам дистанційної освіти.  
А у період з 25 по 29 серпня 2019 року також у с. Шаяни 

організовується наступний Караван Дружби, присвячений кулінарній 

тематиці. Це сучасна кулінарна арт-платформа для гастро-експериментаторів 

та справжніх поціновувачів кухні, які люблять оригінально та з користю 
проводити свій вільний час. До складу групи увійшли діти та дорослі, які 

займаються кулінарією фахово. Учасниками цих заходів стануть діти та 

молодь від 11 до 17 років з Луганської та з Донецької обл., а також з Харкова 

та Одеси, зокрема діти ВПО та діти з інвалідністю.  
Впродовж Каравану діти займаються активними спортивними 

заняттями, відвідують термальні джерела, вивчають місцеві пам’ятки, 

пізнають місто Хуст, знайомляться із сучасними підприємствами та фермами, 

а також вивчають важливі основні моменти з права та антикорупції, і 

звичайно ж, учасники отримують корисні знання та безцінний досвід у 

вибраній тематиці.  
Саме тому Каравани Дружби продукують сприятливі умови для 

залучення інвестицій у регіони, зокрема в туристичну сферу, та 

популяризацію українських місцевостей серед всіх зацікавлених, хто 

займається подорожами. 
 

*** 
14.08.2019 
Тижневик «EХO» 
https://exo.in.ua/news/44973 
Уже шестеро кобеляцьких дітей побували в Бельгії 
Поїздки стали можливими завдяки спеціальній програмі, що 

фінансується міжнародними підрозділами Ротарі-клубу. 
…Програма була започаткована ще в 2017 році. Її ідейним 

натхненником стала Олена Змїївська, яка є членом харківського Ротарі-
клубу. Усе розпочалося із провдення конкурсу малюнків під девізом «Бельгія 

очима дітей». У конкурсі брали участь діти, які живуть у сім’ях 

переселенців з Донбасу. Згодом у цю країну поїхали дітки із сімей, де батьки 

загинули, беручи участь у бойових діях. 
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Розповідає ротарієць із Кобеляк Віктор Попруга: 
– До Бельгії їздять дітки із усієї України. Кобелячани – не виняток. 

Наші юни земляки отримали змогу побувати в цій чудесній країні із самого 

початку існування програми. Спочатку поїхала дівчинка із сім’ї 

переселенців, потім – ті малюки, хто втратив татка… 
 

8. КРИМСЬКІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 

 
 
31.07.2019 
Українське радіо 
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=89553 
Ідея циклу відеороликів про життя нацменшин виникла ще три 

роки тому – головред Ukraїner 
Ukraїner випустить цикл документальних короткометражок про життя 

національних меншин. Детальніше про це в ефірі програми "Культура.Live" 

на Радіо Культура розповіла головна редакторка видання Ukraїner Євгенія 

Сапожникова. 
Ведучі: 
Денис Денисенко, Катерина Толокольнікова 
Євгенія Сапожникова…На її думку, нам не вистачає ґрунтовної 

програми, яка б давала суспільству вичерпну інформацію про те, як живуть і 

як переживають ті ж політичні події національні спільноти. 
Новий проєкт Ukraїner, присвячений національним меншинам, 

триватиме до середини осені… 
Основою спецпроєкту стануть документальні зйомки нацспільнот під 

час їхніх традиційних святкувань, а також розмови з окремими героями. 
"Це родинні історії. Якщо це були переміщені особи – то історії 

їхнього переїзду. Дуже часто вони не зовсім веселі, там є болючі теми, як, 

наприклад, у кримських татар зараз. Або у тих самих турків-месхетинців, 

або, як виявилося, грузинів, які опинилися на території України внаслідок 

конфлікту в Абхазії", – поділилась інформацією головна редакторка 

Ukraїner… 
Окрім цього, в межах спецпроєкту Ukraїner будуть випущені 

документальні відеоролики про кримських татар, грузинів, турків-
месхетинців, албанців, греків та чехів. 

Слухайте розмову повністю в ефірі Радіо Культура! 
 

*** 
01.08.2019 
Facebook 
Кримський дім 
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https://www.facebook.com/CrimeanHouseKyiv/posts/2686727081339414?__xts__%5B0%5D=68.ARDXhWh3GDI0Dxo9gXAvL7cJ
QIfJMqeCBDi2MC_opnlWv75TdgC_NgwnzPsg4a-
UBKLYcP2eTa77H843OoXmpe4dbw20_ECvcpOYCNUQChOz1SuWP2MC0PMjU4Fg19BoFgQhmAZNW676AIpBCNmorXgRh0DeZ-
x4dZPL-9oNTIpWWNMRnJgHE3EEgdq95kyqD-
iGD7E9Ua7a4Dtld5Q2gQsMyp5COrOwdcq17LvCh2pMmr2ooemMsVkL4bjxCQ8MkJdhs3iq0FiPSi1fQdQLIi8_7-SX_5_-
mULOvwDEtfcmPhQo-0kjRL1Q30HdB1900KuAAcTpWnBryuww6ndbuPybt_XJYqV5OLn2APs6MIquNNdL_YsOPD9WOnI43fFdsBTb-
BvJl3xBlUTnoiWSXj-QqPYy38qoc2KMC5C_2k_xzifGsgd5y2xKaFGb2y_RXE6T--
v9zccJG310l4GCk00ukvlMDZxBP6TNKjodab0bWMbo2iqszHeAzVODopw1aJGMTm2ymzidoIOWMkpvs5M42tg5m6TI4eUsp7rlk2qE__iC&
__tn__=-R 

Кримський дім added 37 новых фото to the album: «Кримський Дім 

об`єднує серця» в Ужгороді – с Антон Наумлюк и Тамила Ташева в Ужгород 

/ Užhorod / Ungvár Закарпаття. 
1 августа в 08:18 · 
30 та 31 липня ми відвідали Ужгород – четверте місто для проекту 

«Кримський Дім об`єднує серця», який організовуємо за підтримки 

Українського культурного фонду. В рамках заходу відбулася дискусія 

«Крим та Закарпаття: бачення майбутнього» та презентація першої 

кримськотатарсько-української літературної антології «Кримський 

Інжир», яку гармонійно доповнили літературні читання. 
 

*** 
02.08.2019 
Високий Замок Online 
https://wz.lviv.ua/interview/394826-te-shcho-vidbuvaietsia-u-krymu-

mozhna-nazvaty-henotsydom 
«Те, що відбувається у Криму, можна назвати геноцидом» 
Сюзанна Бобкова 
Журналіст «ВЗ» поспілкувалася з одним зі співзасновників 

кримськотатарського культурного центру у Львові Халілом Халіловим 
Халіл Халілов – один зі співзасновників кримсько-татарського 

культурного центру у Львові. Працював у ГО «Крим-SOS», яка з 2014 року 
допомагала переселенцям з окупованого Криму. Нещодавно Халіл відкрив у 

Львові на вул. Костюшка, 20, кафе, у якому готує кримсько-татарський янтик 

(його називає «братом» чебурека). Журналіст «ВЗ» вирішила розпитати 

Халіла, чи вдалося йому адаптуватися у Львові? Чому громадська 

організація «Крим-SOS» припинила своє існування і як сьогодні справи у 

його рідному Криму? 
Халіл займався у Криму організацією концертів. Брали у них активну 

участь і кримські татари. Коли Крим окупували «зелені чоловічки», Халіл 

зрозумів, що працювати йому не дадуть. Звернувся до свого друга Аліма 

Алієва, який приїхав до Львова ще до окупації. З Алімом працював у ГО 

«Крим-SOS». У Львові Халіл довго жив у Аліма на кухні, тим часом 

познайомився з засновником мистецького об’єднання «Дзиґа», нині покійним 

Маркіяном Іващишиним. Він допоміг Халілу продовжити справу, якою той 

займався у Криму. 
 
– Халіле, розкажіть про себе, про свою роботу. Коли ви зрозуміли, що 

повинні виїхати з окупованого Криму? 
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– Я рано пішов працювати…Музику я завжди любив і люблю. У Криму 

у мене був свій арт-центр та телевізійна передача, у якій розповідав про 

музику. Якось я познайомився з джазовою співачкою Леніє Ізмайловою 
(донька легендарного гітариста, народного артиста України Енвера 

Ізмайлова. Людина, яка увійшла у десятку найкращих гітаристів світу. – 
Авт.). Леніє… Познайомила мене зі своїм батьком. Він ще більше відкрив 

для мене цей напрям у музиці. У 2014 році до мене звернувся мій добрий 

знайомий і журналіст Осман Пашаєв з ініціативою провести концерт у 

Криму під назвою «За мир у Криму та у сусідів». Ми мали на увазі, що 

росіяни – це сусіди. Хотіли це зробити на центральній площі у Сімферополі. 

Крим вже був окупований. Я погодився на цей проєкт. Подав заяву до 

управління культури. Мені сказали, щоб я подав список артистів. Там мали 

бути і українські виконавці. Коли побачили цей список, то відмовили. 

Сказали, що скупчення кримських татар на площі буде розцінюватися як 

мітинг! Якщо наважуся провести концерт, усю мою апаратуру арештують. Бо 

знають, що я не отримав російського паспорта і не перевів своє підприємство 

на російське законодавство. Моєму життю нічого не загрожувало, але я 

зрозумів, що працювати у Криму мені не дадуть. Написав друзям до Києва, 

які вже на той час виїхали з півострова. А також Аліму Алієву, який поїхав до 

Львова ще у 2011 році, йому у той час запропонували роботу. Він сказав, щоб 

я приїжджав. Познайомив мене з Маркіяном Іващишиним, нині покійним. 

Маркіян дуже мені допоміг. Я працював на Jazz Bez, на «Флюгерах Львова». 

На цих фестивалях ми представляли кримськотатарську музику. 
 
– У Криму ви все залишили… Сумуєте за рідним домом? 
 
– … У Криму жив на орендованій квартирі. Але у Львові я осів надовго 

(усміхається. – Авт.). Мені пропонували переїхати до Києва, Польщі і навіть 

США. До Америки я їздив за програмою Open Word. Розповідав про свою 

діяльність. У нас, до слова, є ще один проєкт: ми синтезуємо українську та 

кримськотатарську музику (Халіл на жодному музичному інструменті не 

грає, але є добрим організатором концертів. – Авт.). 
За Кримом дуже скучаю! Скучаю за тією землею, про яку мені ще мій 

дідусь розповідав. Це наша земля! Море, ліс, гори… Коли ми з родиною 

повернулися до Криму, я ходив тими стежками… У 2015 році їздив до 

Криму, були невеликі складнощі на кордоні… 
 
– Що ви побачили? Які зміни? 
 
– Там змінилося все! Змінився навіть запах. В очах людей, яких я 

зустрічав, були сум, біль, страх. Тільки рік минув з дня окупації, для багатьох 

попереду була лише невідомість! У мене була земельна ділянка, яку мені 

виділили. У 2014 році я отримав загальне рішення. І не встиг оформити 
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індивідуальне (право власності). Папери у мене досі є. Мені запропонували 

отримати російський паспорт і забрати цю ділянку. Казали: «Хочеш – 
продай, хочеш – будуйся». Але я не зміг! 

 
– Ви підтримуєте контакти з кримчанами – тими, що залишилися у 

Криму, і тими, що переїхали на материкову Україну? 
 
– У Львові ми заснували ГО «Крим-SOS», яка займалася проблемами 

переселенців. Але два роки тому вирішили її закрити. Ми боялися, якщо 

будемо надавати допомогу, то її постійно будуть просити. А така категорія 

людей з’явилася. Та, на щастя, велика частина людей не асимілювалася, а 

адаптувалася. Більшість переселенців знайшли роботу. Знаю, що один 

кримський татарин працює у ресторані Бачевських. Вважаю, що це успіх 

серед переселенців. Рефат Асанов грає у найкращому джазовому бенді 

Марка Токаря. Це теж дуже круто! Свою роботу «Крим-SOS» зробив, і ми 

вирішили закрити філію у Львові. Зараз один з наших пріоритетів, і ми 

робимо для цього усе можливе, – допомога кримським татарам, які живуть 

у Криму… 
…Сьогодні з’явилося багато студентів, які хочуть вчитися на 

материковій Україні. Є навчальна програма «Крим – Україна», завдяки 

якій студенти-кримчани мають право вступати у виші за спрощеною 

процедурою. Вони кажуть, що рівень освіти на материковій Україні вищий… 
 

*** 
02.08.2019 
Крым.Реалии 
https://ru.krymr.com/a/news-pereselenka-krym-balukh-vyshytaja-

rubashka/30089614.html 
Переселенка из Крыма передала архиепископу Клименту вышитую 

для Балуха рубашку 
Переселенка из Крыма Елена Илюшина передала архиепископу 

Крымской епархии ПЦУ Клименту вышиванку для украинского 

активиста из Крыма Владимира Балуха, который находится в российской 

колонии. 
Как сообщает телеканал UA:Крым, эта рубашка черного цвета с 

красными нитками. В процессе шитья, по словам Илюшиной, она передала 

адресату энергию добра. 
По данным телеканала, Елена Илюшина увидела в соцсети сообщение 

украинской активистки из Латвии Татьяны Лазды о том, что у Балуха 

украли вышиванку при этапировании. Илюшина стала одной из тех, кто 

откликнулся на пост и захотел вышить для Балуха новую… 
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*** 
06.08.2019 
Крим.Реалії 
https://ua.krymr.com/a/news-kyiv-kontsert-krymskij-dim/30096354.html 
У Києві відбудеться концерт «Кримський дім об'єднує серця», 

присвячений Дню Незалежності України 
25 серпня, о 18:00 на галявині Національного музею історії України в 

Києві вдруге відбудеться кримський Open Air концерт «Кримський Дім 

об'єднує серця», присвячений 28-ій річниці Незалежності України, 

повідомляють організатори. 
Як наголошується, в програмі концерту виступи відомих українських і 

кримськотатарських виконавців, серед яких Джамала, Олександр 

Положинський та «Був'є», кримськотатарська панк-рок група Shatur Gudur, 

співачка Ельвіра Саріхаліл, етно-гурт «Курбаси» і багато інших. 
В рамках святкування з 15:00 діятиме денна програма. На заході 

відбудеться серія майстер-класів із традиційних кримськотатарських 

мистецтвам, зокрема, за участю кераміста Рустема Скибіна і його студії. А 

також майстер-класи з приготування кримськотатарської кави та їжі. 
«Протягом останніх п'яти років українці і кримські татари нарешті 

більше зблизилися один з одним і почали знаходити велику кількість 

загального в культурі, традиціях, історії. Наш концерт – це прояв творчої 

енергії двох народів, допомагає об'єднувати серця людей по всій країні, 

руйнуючи штучні стіни», – розповів програмний директор «Кримського 

дому» Алім Алієв… 
 

*** 
07.08.2019 
УНІАН 
https://www.unian.ua/society/10643808-zelenskiy-anonsuvav-

sproshchennya-vidachi-pereselencyam-dozvoliv-na-vidviduvannya-krimu.html 
Зеленський анонсував спрощення видачі переселенцям дозволів на 

відвідування Криму 
Президент заявив про розуміння важливості для вимушено 

переміщених осіб відвідувати родичів та рідну землю. 
Президент України Володимир Зеленський анонсував спрощення на 

законодавчому рівні отримання дозволу для переселенців з тимчасово 

окупованого Криму на відвідування родичів, що залишилися на півострові. 
Про це він повідомив під час зустрічі з українсько та 

кримськотатарською громадами в Анкарі (Туреччина). Виступ Зеленського 

транслював у Facebook Офіс президента України.  
«Запевняю всіх вас – Україна не залишить переселенців сам на сам з 

проблемою. Ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну 

землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затвердження 
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положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму», – 
заявив він. 

 
*** 

07.08.2019 
Укрінформ 
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2755605-ak-goncarne-kolo-

stalo-rativnim-dla-pereselenki-z-krimu.html 
Як гончарне коло стало рятівним для переселенки з Криму 
Ірина Староселець, Херсон 
Історія 44-річної Тетяни Болгарової, яка з програміста-фрилансера 

«зліпила» з себе гончариню 
Ми щодня робимо вибір… Хтось змінює своє життя кардинально, 

обираючи нову роботу. А якщо, наприклад, ви втратили малу батьківщину, 

бо прийшов ворог, залишили квартиру, батьків, гарну роботу, взяли за руку 

дитину і поїхали практично в нікуди – останнім потягом з окупованого 

Криму? І вже тоді все почали «з нуля»? Це історія 44-річної Тетяни 

Болгарової, яка з програміста-фрилансера «зліпила» з себе гончариню. 
Ми з Тетяною друзі у Facebook, а познайомились особисто на одному 

заході в обласному Центрі народної творчості – саме тут у неї майстерня. 

У Криму вона лишила батьків і комфортне життя. За ці п’ять років у неї 

з’явилось сиве волосся, нова робота і нові проблеми. 
ТИМУР СКАЗАВ: «МЕНІ ШКОДА УКРАЇНУ» 
«На цю тему вже можу зараз нормально розмовляти. Я поїхала з 

Криму, тому що не хотіла, щоб мій син бачив брехню. Тобто, коли в школі – 
одне, вдома – інше. Він усе це бачив, плакав і казав: «Мені шкода Україну». 

Тимур перейшов на українську мову, це при тому, що ми всі розмовляли 

російською. Коли мама моя закінчувала школу, ввели російську – і все, вона 

забула українську, робота, все-все – російською, і пішло… Зараз Тимур не 

каже жодного слова російською», – розповідає Тетяна. 
… Десь там, у дворі, багато людей, а в майстерні – тиша і творчий 

затишок, поруч лише Тимур, який уважно слухає, про що ми говоримо. 
У Криму залишилися батьки, мамі 84 роки, вона після операції і 

перевезти її на материкову частину України важко. Так само, як важко 

поїхати Тетяні в окупований Крим… 
Обирали, куди поїдуть, разом із сином – їм було все одно, адже рідні на 

материковій частині України не мають. Хотіли у Львів – Тимур, 

надивившись світлин, закохався у це місто. Але у Львові хлопці з ДСНС, які 

зустрічали переселенців, пересадили їх на автобус – і вони поїхали у Луцьк. 

Пам’ятають, як в автобусі забули зошити Тимура, що йому купила бабуся – й 

автомайданівці наздогнали той автобус і повернули бабусин подарунок. 

Влаштували їх спочатку в Луцьку в ресторані, який волонтери пристосували 

для тимчасового перебування. Жили там кримчани, донеччани, жили – і 

шукали, що робити далі. 
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«Потім нам зателефонували люди і кажуть: їдьте до нас. До нас – це у 

Нововолинськ. Ми рік прожили у Нововолинську, Тимур там пішов у перший 

клас. Ми сумуємо зараз за волинянами, для мене Західна Україна – це душа 

України, все інше – руки, ноги, а душа – там. Бо ставлення до людей – не до 

нас особисто, ми ж на вулиці не казали, що ми переселенці, взагалі, 

ставлення – дуже тепле», – розповідає Тетяна. 
… Як на Херсонщину потрапили? «Сонце моє хворіло дуже – клімат 

інший. Тому вирішили – поїдемо в Херсон, до Криму два кроки, якщо що – 
ми пішки доберемося. І чекаємо тепер, щороку – у нас такий етап, що от, 

думаємо, – є надія скоро повернутися додому…», – говорить Тетяна. 
З ПРОГРАМІСТІВ – У ГОНЧАРІ 
Ми спілкуємося в оточенні Тетяниних глиняних кружок, тарілок, 

витинанок, кота на стіні й фігурок химерних створінь із глини, які 

змайстрував одинадцятирічний Тимур. Тетяна мріє, коли будуть гроші, 

видати його книжку, яку він написав і проілюстрував. А ще, розповідає з 

гордістю: син виграв олімпіаду в Херсоні з математики. 
Ми час від часу відволікаємося на розповіді про кухоль чи тарілку, 

чудернацьку фігурку. А ще тут гончарне коло – це особлива гордість Тетяни. 
Вона закінчила Севастопольський виш у 1999 році й заробляла на 

життя фрилансом – програмування, дизайн, верстка, копірайтинг. Це давало 

можливість у Криму комфортно жити разом із сином. Коли перебралась на 

материкову Україну, замовників втратила… 
Після Волині Тетяна з Тимуром перебралися у Голу Пристань на 

Херсонщині, Тетяна почала співпрацювати з історико-розважальним 

комплексом «Зелені хутори Таврії». Це проект, реалізований на межі 

Голопристанського та Олешківського районів, об’єднав кілька десятків 

членів особистих селянських господарств під прапором сільського зеленого 

туризму. 
Болгарова вела їхній сайт, просувала в інтернеті. Потім побачила там 

глину, напросилася сісти за гончарне коло. Тоді було дуже важко – дістала 

депресія… 
Потім вона напросилася вести екскурсії – за 7 хвилин ти зустрічаєш 

групу, розказуєш і ліпиш горщик… 
ЦЕ ВАЖКА РОБОТА – ЗМІНЮВАТИ СЕБЕ 
Як виявилось, екстремальні умови їй подобаються – нема коли думати, 

просто сідаєш і робиш. Треба вижити – йдеш уперед. Отак усе потроху й 

пішло… 
Нині вона офіційно працює в художній школі та у своїй майстерні… 
Каже, на Зелених хуторах помічала – що відбувається, коли людина 

сідає за гончарне коло: коли приходять на екскурсії такі смикані, знервовані. 

А потім хвилини дві-три – і людина заспокоюється, розслаблюється і вже 

неможливо її витягнути з-за того кола…Це просто терапія, каже: у Європі 

зараз у тренді гончарні кола, працюють за ними і бабусі, й малята. 
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«Я тут у Херсоні хочу, щоб люди приходили до майстерні, сідали за 

гончарне коло – і релаксували», – ділиться Тетяна. 
«Гончарне коло я виграла у грантовій програмі для переселенців від 

Міжнародної організації з міграції, Великобританія. Моє коло коштувало       

22 тисячі гривень – звісно, сама я таких грошей не знайшла б. Спочатку були 

тренінги, потім ми писали бізнес-план, захищали. І якщо ти проходиш, якщо 

в тебе вірять, – ти отримуєш те, що треба. Я вже почала годувати себе – пічку 

купила сама, не нову, вживану, але сама, спеціальний розкаточний стіл – це 

другий грант, у 2018 році, проект «Економічні можливості постраждалим 

від конфлікту» від USAID», – каже вона. 
Спочатку, ділиться, не було свого гончарного круга, то виручили у 

художній школі, де почала викладати комп’ютерну графіку та займатися 

їхніми сайтами… Потім знайшла пічку на іншому боці Херсона – везла туди, 

в маршрутках і там запікала… 
У 2017 році потрапила на один із ярмарків, що організовує обласний 

Центр народної творчості, а в них була ідея – зібрати майстрів разом. 
«Тут, у майстерні, де ми зараз, був сарай. І я попросила – візьміть мене 

до себе. Взяли», – каже Тетяна. 
Продає свої вироби через власний сайт, через міжнародний майданчик 

для хендмейду. Так отримує насолоду від роботи і ще й заробляє. От, 

розповідає, чашки поїхали в Південну Корею, у США, витинанка – з 

міністром культури в Київ, а це – на майстер-класі поліцейські робили, оце 

канадка ліпила, забере з собою. 
… її роботу – керамічну витинанку "Дерево життя" відібрали для участі 

у Міжнародному бієнале художньої кераміки у Національному музеї-
заповіднику українського гончарства в Опішному. 

А ще Тетяна вірить, що переживає разом із країною нелегкі, але гарні 

часи. «Чи змінюються люди? Це важка робота – змінювати себе. Більшість 

людей спить. Мені подобається, що ми пробуджуємося», – каже вона. 
 

*** 
09.08.2019 
5 канал 
https://www.5.ua/regiony/motsarella-krotten-shambala-iak-pereselentsi-z-

krymu-vyhotovliaiut-elitni-kraftovi-syry-na-cherkashchyni-197197.html 
Моцарела, кротен, шамбала: як переселенці з Криму виготовляють 

елітні крафтові сири на Черкащині (ВІДЕО) 
Яна Лимаренко, Вячеслав Ромодан, Черкаська область, "5 канал" 
…Після анексії Криму родина підприємців перебралася в село на 

Черкащині та почала нову справу. Спочатку завели кіз, і нині виробляють 

понад 20 видів крафтових сирів. Крім козячого, переробляють коров'яче 

молоко, яке купують у місцевих жителів Первомайського. Про вдалий 

експеримент – далі. 
Господиня Вікторія пояснює, як робить сир… 
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На сімейній сироварні виготовляють більш як два десятки крафтових 

видів сиру з козиного та коров'ячого молока. Їх готують за французькими та 

італійськими технологіями, за принципом натурального сироваріння… 
"…Сир – це як картина, а сировар – це художник", – розмірковує 

співзасновниця сироварні Вікторія Бойправ. 
Далі сири дозрівають. Господиня показує вже готові. Каже: не боїться 

експериментувати з рецептурою…. 
За тиждень сироварня переробляє 2 тонни молока. Коров'яче купують у 

людей, а козине отримують із власної ферми. Все молоко перевіряють у 

власній лабораторії. На сімейній фермі утримують три породи кіз – 
альпійська, заанівська і ламанча. Нині у стаді більш як пів сотні рогатих… 

На фермі працює вся родина, Тимофій із сестрою – наймолодші 

погоничі. Батько сімейства Ігор Гаращенко розповідає, що ферму 

побудували на пустирі. Кіз порадили купити друзі. Спочатку планували 

маленьке господарство, а зараз уже створили кооператив. 
У село Первомайське родина приїхала з Криму 4 роки тому. Все, 

що вдалося вивезти, вмістилося на причепі УАЗа: "В нас були свої магазини 

в Ялті, і нас просто викинули на двір. У нашому магазині зробили офіс партії 

"Русскоє єдінство". Наші речі просто викинули, мені дали дві години 

зібратися". 
Нині цей УАЗ перетворився на "сиромобіль", який розвозить 

продукцію по ресторанах та крамницях Черкас. А на фермі проводять 

екскурсії та дегустації. Родина сподівається, що їхні сири смакуватимуть не 

лише в Черкаській області, а й зможуть задовольнити смаки українців у 

інших регіонах. 
 

*** 
11.08.2019 
ФОКУС 
https://focus.ua/culture/437006-put_k_sebe 
Обладатель Гран-при ОМКФ Нариман Алиев: "Крымские татары 

приняли на себя удар и пытаются его держать" 
Сергей Ксаверов 
Фокус поговорил c обладателем Гран-при Одесского фестиваля 

режиссёром Нариманом Алиевым о том, что для него значит понятие дома 

и хотел ли бы он снять ситком. Его фильм "Домой" приехал в Украину 

прямиком из Канн… 
 
Насколько "Домой" личный фильм для вас? В нём рассказана какая-то 

ваша история? 
 
– "Домой" – художественное кино, но эмоционально это то, что я 

чувствовал с потерей моего собственного брата (брат погиб в автокатастрофе 

в 2010 году. – Фокус), с потерей Крыма как моего постоянного места 
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проживания, с тем, что мои родители живут там и что сейчас в принципе 

происходит в Украине. Мне кажется, особенно первый фильм должен 

опираться на личные переживания, личную рефлексию. 
 
На каком этапе появилось название фильма? 
 
– Черновое название фильма – "На границе"…Новое название мне 

подсказала моя подруга Севиля. Она дизайнер, на разных этапах помогала 

мне с визуализацией проекта… 
 
Это название идёт фильму. Он рассказывает о двух персонажах, для 

которых понятие "дом" не является абсолютно одним и тем же. Через 

героев отца и сына выражены проблемы депортации и возвращения 

крымских татар, а также тема ухода из дома и превращения нового 

пространства в новый дом. Как вы смотрите на самого себя – кто вы? 

Украинский режиссёр? Крымскотатарский режиссёр? Украинский 

режиссёр крымскотатарского происхождения? 
 
– Говорю "украинский режиссёр крымскотатарского происхождения". 

В принципе, всё, что я снимал, – в какой-то мере высказывания на тему о 

том, что такое для меня дом. И тут моё видение также неоднозначно. Потому 

что у меня, как и у героя Ремзи в фильме, тоже был период, когда я учился и 

старался от всего откреститься, пытаясь как будто стать другим человеком. 

Это такое очень юношеское чувство, когда кажется, что море по колено. Да, 

у тебя нет ни опыта, ни знаний, а уверенности полно. Но когда мне было 17 

лет, меня очень сильно подкосила гибель брата, после которой я 

переосмыслил, кто я вообще такой и в каком мире существую. 
 
Вы перестали быть "человеком без ничего" и стали "человеком с 

историей"? 
 
– По крайней мере, я стал о ней думать. Не скажу, что ко мне пришло 

понимание, но хотя бы начался внутренний диалог. И эти рассуждения я 

хотел показать в фильме. Точных ответов у меня нет, но есть ощущение, что 

Крым – это мой дом, что это родина и что сохранение её традиций и её 

культуры важно. 
 
А насколько важна для сохранения этой идентичности привязанность 

к определённому ландшафту, к определённому климату? Может ли 

крымский татарин существовать вне Крыма, оставаясь собой? Этот 

вопрос тоже поднимается в фильме. Отец очень хочет вернуться туда, 

потому что он не мыслит себя вне этого места. 
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– Да, у меня тоже сложилось такое впечатление. Ощущение дома, 

места, людей, окружающих тебя, очень важно. Это та естественная среда, в 

которой ты пребывал. Допустим, Киев – комфортное место существования…. 
Да, ты можешь здесь работать, строить карьеру, но каждому нужно своё 

место силы, где можно расслабиться и раствориться с этим местом. Для меня 

это мой дом в Крыму. 
 
То есть вы бы не хотели говорить, например, так: "Я Нариман Алиев". 

И всё. 
 
– Я не могу себе этого позволить, зная историю своей семьи. Мои отец 

и мать родились в Узбекистане, куда депортировали их родителей. И в 

совершенно сознательном возрасте, бросив всё, что у них было, они 

переехали в Крым, где у них не было вообще ничего. 
… 
 
– … Я же принадлежу к поколению, которое родилось в Крыму…в 

целом я рос в комфортной среде в отличие от своих родителей. И даже когда 

надо было ехать в Киев учиться. Хотя опять же это проблема для крымских 

татар – отпускать куда-то далеко детей. 
 
Это что-то консервативное и патриархальное? 
 
– Да, но не только. Это ещё и память, сохранившаяся со времён 

пребывания в депортации: надо держаться вместе. В 2014-м это 

активизировалось заново. Самое консолидированное общество в Крыму – как 

раз крымские татары, которые имели хотя бы какую-то вертикаль 

взаимодействия друг с другом и понимали, что делать. Сейчас мы в патовой 

ситуации. Уезжать из Крыма многие не хотят просто потому, что очень 

тяжело возвращались… 
 

*** 
13.08.2019 
Укрінформ 
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2759341-krimskij-dim-moze-

vidkriti-predstavnictvo-u-hersoni.html 
"Кримський дім" може відкрити представництво у Херсоні 
Проєкт «Кримський дім» запросили відкрити представництво у 

Херсоні. Про це заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час 

засідання круглого столу, присвяченого Міжнародному дню корінних 

народів, повідомляє кореспондент Укрінформу. 
За його словами, ідея створення «Кримського дому» у Херсоні 

з’явилась під час його та постійного представника Президента України в 

АР Крим Антона Кориневича спільної зустрічі з лідерами 
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кримськотатарського народу – Мустафою Джемільовим і Рефатом 

Чубаровим. «Говорили про те, що не дуже справедливо мати «Кримський 

дім» тільки у Києві. Нам потрібно мати «Кримський дім» у Херсоні, на 

землі, що стала другою батьківщиною для багатьох кримських татар, які 

змушені були залишити свої домівки після 2014 року. Ми готові 

допомогти, готові разом виходити з ініціативою, якщо необхідно, у пошуку 

приміщення, можливо, у пошуку земельної ділянки для того, щоб побудувати 

такий «Кримський дім» у Херсоні», – зазначив Гусєв. 
У свою чергу, програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв, 

який брав участь у роботі круглого столу онлайн, нагадав, що проєкт 

«Кримський дім» кілька тижнів тому вже був у Херсоні. «Це був перший 

крок, але ці кроки мають бути системними», – зазначив він. 
Алієв погодився, що питання розвитку кримськотатарської культури, 

питання комунікації з тимчасово окупованим Кримом, просвітницькі 

ініціативи важливо реалізувати безпосередньо в регіоні, що найближчий до 

півострова. 
 

*** 
13.08.2019 
0569.com.ua – Сайт города Новомосковска 
https://www.0569.com.ua/news/2480905/u-novomoskovsku-na-stinah-

pidizdu-odniei-z-bagatopoverhivok-zavilisa-divni-ukrainski-ornamenti 
У Новомосковську на стінах під’їзду однієї з багатоповерхівок 

з’явилися дивні українські орнаменти 
Стіни під'їзду однієї з багатоповерхівок Новомосковська розписали 

дивними українськими орнаментами. 
Народні малюнки та картини про Україну створила мешканка 

Новомосковська, переселенка з Криму Наталія Мамаєва. 
«Пані Наталя вважає, що Україна в серці кожного з нас, в культурі, в 

малюнках. “Вийшов з квартири, подивився, зрадів, настрій піднявся,” – каже 

художниця. «Навіть у під'їзді стало чистіше», – дивуються й радіють 

мешканці будинку. «Дуже приємно, нам подобається», – посміхаються діти», 
– розповіла нашому кореспонденту про реакцію жителів будинку та 

художниці на прикрашений під’їзд керівник громадської організації «Від 

мрії до дії», членом якої є Наталія Мамаєва, Лариса Скрипченко. 
Керівник організації також повідомила, що ініціювали створення 

розписів жінки-випускниці працюючих за підтримки Українського 

жіночого фонду навчальних програм «Крок до миру» та «Рівність заради 

безпеки». «Учасниці названих навчальних програм громадської організації 

«Від мрії до дії», мешканки Новомосковська та переселенки з Криму, 

Луганської та Донецької областей. Пройшли жінки також тренінги з 

вирішення конфліктів заради безпеки і порозуміння в громаді. А ще, їм 

хочеться творити красу, щоб наше життя було гармонійнішим», – додала 

керівник організації. 


