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Звіт за гуманітарними програмами та проєктами Вааду України, пов’язаними із 
загостренням російської агресії та розширенням зони воєнних дій на території України 

впродовж березня-квітня-травня 2022 року 
 

1. Консультації з евакуації (координатор-волонтер Олена Заславська) 

Одразу після початку розширеної фази війни рф проти України Ваад України на базі 
передвоєнної інфраструктури сформував групу волонтерів для постійного зв’язку з 
метою отримання інформації про потреби єврейських общин в цілому та окремих членів 
общин, налагодив зв’язки з єврейськими організаціями та общинами, а також з 
волонтерськими центрами та місцевими адміністраціями у десятках міст країни з метою 
отримання відповідної інформації. 
 
Волонтерам було передано для поширення інформацію про можливість евакуації, 
включно з перетином кордонів, контакти з різними закордонними організаціями, що 
були готові допомогти з потоком біженців, який зростав, зокрема представниками 
ізраїльського посольства, що перебазувалося в Польщу, Сохнуту, Джойнту, різних 
волонтерських організацій, які розгорнули свою діяльність в прикордонних регіонах 
вздовж західного кордону України. 

 

За перші три місяці розширеної фази війни (березень-травень 2022 року) волонтери 
Вааду надали сотні консультацій євреям і неєвреям України про можливість евакуації з 
місць, небезпечних для життя. 

 
2. Допомога в евакуації (координатор-волонтер Олена Заславська) 

Волонтери Вааду України зв’язувалися з керівниками й членами єврейських общин, які 
хотіли евакуюватися із зони бойових дій. Для бажаючих евакуюватися розроблялася 
логістика виїзду, для них знаходили супровідників і транспорт для виїзду, в тому числі з 
найнебезпечніших районів. Евакуація здійснювалася до пункту, що був зручним для тих, 
хто від’їжджав, включно, за необхідності, з переїздом через державний кордон України у 
сусідні країни (Польща, Молдова, Словаччина, Угорщина, Румунія). Якщо евакуація 
передбачала переїзд в інші області України, то Ваад допомагав бажаючим знайти 
тимчасове винаймане або громадське житло на новому місті. Програма евакуації 
включала вивезення важкохворих або старших людей на медичних амбулансах із 
відповідним обладнанням. Ваад України повністю або частково покривав витрати на 
евакуацію та проживання під час переїзду. 
 
2.1. Індивідуальні евакуації. Разом евакуйовано 93 особи, з них лежачих або 

важкохворих у машинах швидкої допомоги – 13 осіб. Евакуація здійснювалася з 
Лисичанська, Краматорська, Сєверодонецька, Рубіжного, Слов’янська, Бахмута, 
Токмака, Чернігова, Харкова. Також було надано допомогу в облаштуванні в Києві 
чотирьом особам з Ізюма і Сєверодонецька. 
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Родина з міста Суми Родина з Києва 

  



 

 
На фото ліворуч – Сєдой Віктор Петрович під 
час виїзду із Старобельська, куди він потрапив із 
Рубіжного. 
Він же з донькою Мариною (Ізраїль) у Кишиневі 
під час оформлення документів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Групова евакуація (координатор – волонтер Наталія Відєнєєва). У зазначений 
період здійснено 7 групових евакуацій, загальна кількість евакуйованих – близько125 
осіб із Києва, Вінниці, Новгорода-Сіверського. 

 



 



 



 
 
2.3. Евакуація лежачих хворих та людей найстаршого віку (5 випадків).  
 
Разом на евакуацію у зазначений період було використано 661 055 грн. 

 
3. Зв’язок з общинами: визначення їхніх потреб, організація логістики надання 

допомоги (координатор-волонтер Галина Хараз) 

При Вааді України було сформовано волонтерську групу для налагодження термінового 
телефонного зв’язку з єврейськими общинами по всій Україні. Спочатку група 
складалася з 11 осіб, надалі деякі волонтери були вимушені виїхати з країни і не могли 
продовжувати роботу, на їхнє місце прийшли нові волонтери. Нині група налічує 13 
активістів. Волонтери зв’язувалися з кожною єврейською общиною, розмовляли з її 
керівниками або представниками, з’ясовували ситуацію в общині, її чисельність і стан, 
зумовлений активними бойовими діями на території України, потреби общини у 
допомозі фінансами, продуктами, ліками, необхідність сприяння евакуації членів общин 
в інші регіони України або закордон. 
Контакти волонтерів мають не разовий, а постійний характер. Регулярні телефонні 
розмови тривають й досі. За час роботи волонтерської групи було налагоджено зв’язки з 
понад 600 єврейськими общинами й організаціями в усіх областях України, включаючи 
й тимчасово окуповані території (за винятком Криму і деяких окупованих 2014-го року 
районів Донецької та Луганської областей). 
 
4. Фінансова допомога общинам (координатор-волонтер Галина Хараз) 

Волонтери Вааду України знаходяться на постійному телефонному зв’язку з 
керівниками єврейських общин у великих і малих містах України і отримують від них 
прохання про надання фінансової допомоги через воєнну ситуацію. 
Ваад спрямовує кошти на допомогу общинам під відповідальність керівників, а також 
надає індивідуальну допомогу окремим членам общини, що відчувають гостру потребу 



(зокрема у випадку невідкладних медичних операцій за життєвим показниками). 
Спеціальна цільова допомога надається також єврейським общинам – членам Асоціації 
єврейських общин малих міст України (Київська та Черкаська області).  
 

Попри активні воєнні дії нам вдається надавати епізодичну допомогу і за лінією фронту, 
єврейським общинам у тимчасово окупованих містах України. 
 

Ваад України спільно з Конгресом національних громад України організував також 
програму допомоги малим національним общинам, що внаслідок воєнних дій 
опинилися в тяжкому становищі. Так виділено фінансову допомогу ассирійській громаді 
України для закупівлі продовольства та ліків. 
Триває підготовка для надання допомоги грецькій громаді України. 
Разом у зазначений період громадам було надано фінансову допомогу на суму 
2 464 030 грн. 
 
5. Продовольча допомога общинам (координатор-волонтер Наталя Наумова) 

Ваад України у перший період бойових дій централізовано закупав і пересилав в 
єврейські общини продовольчі товари першої необхідності за замовленнями керівників 
общин. Нині програму допомоги продовольством переорієнтовано на оплату витрат 
общин, які закупають продукти у місцевих торгових мережах. Крім того Ваад України 
розіслав у єврейські общини, за їхніми замовленнями, продукти харчування, отримані 
від Всесвітнього єврейського конгресу. 7500 кг продуктів от ВЄКу було розподілено у 18 
єврейських общинах міст: Гайсин (Вінницька обл.), Володимир (Волинська обл.), Кривий 
Ріг, Жовті Води (Дніпропетровська обл.), Богуслав (Київська обл.), Полтава (Полтавська 
обл.), Полонне, Дунаївці (Хмельницька обл.), Городище, Шпола (Черкаська обл.), 
Прилуки, Сновськ (Чернігівська обл.), Запоріжжя (Запорізька обл.), Вознесенськ і 
Первомайськ (Миколаївська обл.). Також було відправлено допомогу переселенцям з 
Маріуполя у Дрогобич (Львівська обл.), Татарбунари (Одеська обл.) та Київ (дві родини).  
Продовольчу допомогу було надано на суму 1 006 340 грн. 
 
6. Допомога ліками (координатор-волонтер Світлана Писарева) 

Ваад України у перший період бойових дій централізовано закупав і надсилав в 
єврейські общини ліки та медичні товари за замовленнями від керівників общин. Нині 
програму допомоги переорієнтовано на оплату замовлень на ліки у фармацевтичних 
фірмах, які формують і пересилають набори ліків за замовленнями місцевих єврейських 
організацій. Крім того, Ваад України розіслав у єврейські общини за їхніми 
замовленнями ліки, отримані в березні від Всесвітнього єврейського конгресу.  
За зазначений період Ваад України відправив допомогу ліками в 25 общин: Одеса 
(Одеська обл.), Дніпро, Жовті Води (Дніпропетровська обл.), Жашків, Звенигородка, 
Корсунь-Шевченківський, Канів, Шпола (Черкаська обл.), Бердянськ, Запоріжжя 
(Запорізька обл.), Гайсин (Вінницька обл.), Харків (Харківська обл.), Рівне (Рівненська 
обл.), Полонне, Хмельницький (Хмельницька обл.), Чортків (Тернопільська обл.), 
Вознесенськ и Первомайськ (Миколаївська обл.), Володимир (Волинська обл.), Богуслав, 
Переяслав-Хмельницький, Іванків (Київська обл.), Конотоп і Шостка (Сумська обл.) на 
загальну суму 792 484грн. 
 
7. Забезпечення єврейських общин мацою до свята Песах (керівник - Йосиф 

Зісельс, координатори Лев Шпільський та Міла Брагінська) 

Навесні 2022 року Ваад України отримав від Всесвітнього єврейського конгресу  
5616 кг маци, яку відповідно до замовлень, переслав у єврейські общини практично всіх 

регіонів України, щоб забезпечити їх потреби до свята Песах. Цю роботу було проведено 

спільно з іншими єврейськими організаціями і фондами, а також за допомогою волонтерів і 

водіїв. Щоб вчасно доставити мацу до першого Седеру було організовано логістику, за якою у 

більшість обласних центрів машини розводили посилки з мацою, а представники общин 

одночасно виїжджали в ці центри і забирали виділені ним обсяги маци. Водії в деяких 



випадках ризикуючи життям, доставляли мацу в тому числі й у міста, що 
обстрілювалися, а під’їзд до яких був складним і небезпечним через мінування доріг 
(Харків, Дніпро, Чернігів, Ніжин, міста Київської та Сумської областей). Членам общин, у 
яких були внутрішньо переміщені особи, доставка організовувалася в місця їхнього 
фактичного знаходження на той момент.  
Разом мацу було доставлено в 91 єврейську общину України на загальну суму 
1 454 623 грн. 
 
8. Психологічна підтримка і стабілізація членів внутрішньо переміщених родин, 

що особливо постраждали внаслідок бойових дій після 24.02.2022 (керівник – 

Йосиф Зісельс) 

Ваад України за фінансової підтримки фонду NOVA UKRAINE (Каліфорнія, США) 
організував проєкт підтримки сімей, що тимчасово або безповоротно втратили свого 
годувальника внаслідок бойових дій в Україні. Партнерами Вааду України в цій програмі 
стали Інститут психології Академії педагогічних наук України, фонди «Голоси дітей», 
«Родинне коло», Київський освітній центр толерантності. Інформаційним партнером є 
студія «Діє-слово». 
Учасниками проєкту є внутрішньо переміщені родини – ті, що вимушені були покинути 
свій дім і евакуюватися в інші регіони України. Переважно це матері з дітьми, чиї 
чоловіки загинули або були тяжко поранені внаслідок бойових дій, знаходяться у 
полоні, пропали безвісти або служать у ЗСУ. Для них організовано проєкт психологічної 
підтримки та стабілізації на тлі відпочинку в туристичному пансіонаті в Карпатах, де 
вони перебувають, як мінімум, три тижні. З учасниками проєкту працюють 
кваліфіковані психологи, що надають необхідну допомогу і підтримують їх у трагічних і 
складних обставинах за допомогою групових та індивідуальних консультацій. 
Відповідну психологічну підтримку отримують як дорослі, так і діти. 
Ваад України та його партнери фінансують доставку учасників проєкту до місця 
відпочинку і в зворотному напрямку – до місця проживання, перебування в пансіонаті, 
триразове харчування, роботу психологів, екскурсії та інші підтримуючі заходи. Для 
фінансування третьої і наступних змін проєкту підключився фонд Маши Єфросиніної. 
1-ша зміна проєкту – 44 учасника, серед яких 23 дитини й 5 психологів (1 – 28 травня); 
2-га зміна проєкту – 54 учасника, серед яких 22 дитини і 7 психологів (30 травня – 19 
червня). 
Початок третьої зміни проєкту – 21 червня.  
Загальний бюджет перших трьох змін проєкту – близько 100 тис дол. або близько 
3 млн грн. 
У подальшому можливим є перспективне продовження, поглиблення й розширення 
проєкту на території різних областей Західної України. Волонтери і психологи проєкту 
продовжують дистанційно підтримувати учасників і після завершення змін.  
Витрати на підготовку й проведення першої зміни склали 887 124 грн. 

  



 

 

 

 



 

 

 
9. Допомога пораненим (за спеціальним окремим фандрейзінгом, основний 

спонсор проєкту – Ольга Гольденберг (Бостон, США) 

Ваад України за підтримки спонсора надає матеріальну й моральну підтримку 
пораненим солдатам й офіцерам Збройних сил України та частин територіальної 
оборони, що постраждали під час бойових дій і знаходяться на лікуванні у військових 
госпіталях, а також на реабілітації в лікарнях – далеко від свої рідних. 
Разом у зазначений період було надано фінансову допомогу 39 пораненим на загальну 
суму 205 701 грн. 

 
10. Допомога художникам, які втратили можливість заробітку внаслідок 

загострення воєнних дій в ряді регіонів України (за спеціальним окремим 

фандрейзінгом, основний спонсор – Таня Окштейн (Нью Йорк) 

Ваад України запропонував допомогу тим українським художникам, які через воєнні дії 
опинилися у складному фінансовому і побутовому становищі, позбулися можливості для 
творчої роботи. Їм запропоновано програму творчих резиденцій в мальовничих районах 
Західної України і додаткову фінансову підтримку. 
Разом у зазначений період було надано допомогу 40 художникам на загальну суму 
233 176 грн. 
 
11.  Допомога захисними засобами частинам територіальної оборони (за 

спеціальним окремим фандрейзінгом). 

Ваад України за підтримки приватних спонсорів з України і багатьох країн світу (США, 
Ізраїль, Німеччина та ін.) закупив і передав в частини територіальної оборони захисне 
спорядження і медичні засоби для захисту під час бойових дій. 
Разом у зазначений період було надано відповідну допомогу на загальну суму 
1 009 252 грн. 
 
12. Допомога домашнім тваринам, що залишилися без хазяїв внаслідок воєнних дій 

(за спеціальним окремим фандрейзінгом, основний спонсор – Ольга 

Гольденберг, Бостон, США).  

За посередництва Вааду України нещодавно було ініційовано ще один проєкт – 

допомога домашнім тваринам, що залишилися без хазяїв внаслідок бойових дій. Нині в 

Київській області та Миколаєві організовано притулки, де допомогу отримують 51 

собака и 128 котів. 



 
 Ваад України відкритий для пропозицій щодо надання різних форм допомоги і 
співробітництва з різними організаціями із зазначених і нових видів гуманітарної допомоги.  
 
Йосиф Зісельс, 
співпрезидент Вааду України 
 
 
Людмила Брагінська, 
директор програм Вааду України  


