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Обласні військові адміністрації  

(за списком) 

 
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України, звертається з наступним. 

Збройні сили російської федерації почали широкомасштабну війну проти 

України, наносячи бомбові удари по житловим масивам та цивільній 

інфраструктурі. Кожного дня проводиться евакуація мирного населення з гарячих 

точок. 

Лише протягом останніх днів із міст, які перебувають під російською 

блокадою, евакуйовано понад 100 тисяч людей, серед яких переважають жінки з 

дітьми, особи з інвалідністю та люди похилого віку. 

Так, Мінреінтеграції, ураховуючи загальний контекст та потреби у 

забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб шукає шляхи для їх 

оперативного вирішення, зокрема, використання платформи з надання та пошуку 

безкоштовного житла «Допомагай» https://shelter.dopomagai.org (далі – платформа 

«Допомагай») для прихистку внутрішньо переміщених осіб, яка була розроблена 

для держави та потреб громадян України ІТ-спільнотою. Детальна інформація 

щодо роботи платформи викладена у листі Волонтерської організації «Допомагай» 

(копія додається). 

З метою оперативного та ефективного наповнення бази платформи 

«Допомагай», просимо розглянути можливість щодо: 

1. Доведення викладеної інформації до органів місцевого 

самоврядування, а в разі їх відсутності відповідних військово-цивільних 

адміністрацій та старост громад. 

2. Публікацій про платформу «Допомагай» в усіх можливих каналах 

комунікації в інтернеті, зокрема, сайт, facebook, instagram, telegram, інші чати 

тощо) (типовий текст публікації додається). 

3. Роздрукувати та приклеїти паперові оголошення про платформу 

«Допомагай» в місцях скупчення людей біля адміністрацій та інших (типовий 

текст оголошення додається). 

4. Розмістити оголошення про платформу «Допомагай» на станціях 

залізниць, куди прибувають ВПО (текст публікації додається). 

https://shelter.dopomagai.org/


 

 

5. Інформувати населення про сервіс під час особистих бесід. 

6. Інші заходи, направлені на інформування власників житла та ВПО. 

Окрім цього, з метою детального інформування представників обласних 

військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та старост громад  

запрошуємо відповідних представників взяти участь в інформаційних заходах. 

Для підтвердження зацікавленості просимо пройти реєстрацію до  

28 березня 2022 р. за посиланням: https://cutt.ly/iSD5tny .  

Запрошення на такі заходи буде надіслано додатково, зокрема, 

зареєстрованим учасникам. 

Зареєстрованим учасникам буде надіслано посилання для участі у заході, 

який буде проведено представниками Мінреінтеграції спільно з командою 

платформи «Допомагай» для представників місцевих адміністрацій, зокрема, 

планується обговорення удосконалення зазначеного ресурсу по рекомендаціям 

представників громад. 

Контактна особа від організаторів заходу Андрій Таганський, e-mail:  

andrey+d@humancreed.com. 

Контактна особа від Мінреінтеграції: Радченко Тетяна, e-mail: 

Rt9379992@gmail.com. 

Додаток: згадане на 7 арк.  

 

 

Заступник Міністра          Павло КОЗИРЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Радченко Тетяна e-mail: Rt9379992@gmail.com 
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СПИСОК РОЗСИЛКИ 

 

1. Вінницька обласна військова адміністрація 

2. Волинська обласна військова адміністрація 

3. Дніпропетровська обласна військова адміністрація 

4. Донецька обласна військова адміністрація 

5. Житомирська обласна військова адміністрація 

6. Закарпатська обласна військова адміністрація 

7. Запорізька обласна військова адміністрація 

8. Івано-Франківська обласна військова адміністрація 

9. Київська обласна військова адміністрація 

10. Кіровоградська обласна військова адміністрація 

11. Луганська обласна військова адміністрація 

12. Львівська обласна військова адміністрація 

13. Миколаївська обласна військова адміністрація 

14. Одеська обласна військова адміністрація 

15. Полтавська обласна військова адміністрація 

16. Рівненська обласна військова адміністрація 

17. Сумська обласна військова адміністрація 

18. Тернопільська обласна військова адміністрація 

19. Харківська обласна військова адміністрація 

20. Херсонська обласна військова адміністрація 

21. Хмельницька обласна військова адміністрація 

22. Черкаська обласна військова адміністрація 

23. Чернівецька обласна військова адміністрація 

24. Чернігівська обласна військова адміністрація 

25. Київська міська військова адміністрація 

 


