
На Харківщині започатковано проект 
на підтримку переселенців, 
підтриманий Генконсульством ФРН

7 березня у Харківському прес-центрі «KHARKIV Today» 
відбулася прес-конференція з нагоди підписання уго-

ди між Генеральним консульством Федеративної Респу-
бліки Німеччина та ГО «Чугуївська правозахисна група» 
щодо реалізації проекту у галузі прав людини за під-
тримки Міністерства закордонних справ Федеративної 
Республіки Німеччина.

Вольфґанґ Мьоссінґер, Генеральний консул Федера-
тивної Республіки Німеччина у Донецьку з тимчасовим 
офісом у Дніпрі, розповів про те, що Посольство Німеч-
чини в Києві та Генконсульство підтримують в Україні 
і в цьому році ряд проектів в галузі прав людини.

Однією з таких ініціатив є саме проект, запропонова-
ний ГО «Чугуївська правозахисна група».

Оскільки громадська організація вже має досить ба-
гатий досвід та напрацьовану мережу у регіоні в галузі 
дотримання прав людини, правового просвітництва 
та правової допомоги, підтримки та консультацій виму-
шених переселенців у співробітництві з міжнародними 
організаціями, є автором бюлетенів та Інтернет-ресурсів 
для ВПО.

Цим проектом вона зможе зробити ще один важли-
вий крок на шляху до запобігання цензурі та обмеження 
свободи слова, захисту прав внутрішньо переміщених 
осіб, створення інформаційної платформи для новин про 
та для ВПО, а також створення журналістської мережі 
з цією метою.

Під час прес-конференції було підписано угоду про 
реалізацію проекту за підтримки Міністерства закордон-
них справ Німеччини.

Голова Чугуївської правозахисної групи Орися Пека-
реніна та заступник голови ГО «Чугуївська правозахисна 
група» Роман Лихачов повідомили про деталі спільного 
проекту. Він розрахований майже на рік, передбачає низ-
ку заходів, які мають на меті зміцнення громадянського 
суспільства, журналістського кола, інтеграцію внутріш-
ньо переміщених осіб у Харківській області: тренінги, 
дискусії, семінари, випуск газети «Правова позиція» для 
вимушених переселенців, а також публікації для різних 
верств населення.

Довідково: Зміцнювати та захищати права людини 
також і за межами кордону — це мета Міністерства закор-
донних справ Німеччини у співробітництві з німецькими 
представництвами, яка реалізується через підтримку від-
повідних проектів, в тому числі і в Східній Україні. Парт-
нерами виступають, як правило, неурядові організації, 
які активно захищають виконання та належну реалізацію 
прав людини та звертають увагу на актуальні проблеми 
в цій галузі. На шляху до виконання своїх завдань, органі-
зації, які займаються правами людини, часто залежні від 
фінансової підтримки. Тому Міністерство закордонних 
справ Німеччини підтримує в цілому від 120 до 140 про-
ектів на рік, в першу чергу, в країнах з перехідною еконо-
мікою та країнах, що розвиваються, у Африці, Азії, Серед-
ній та Південній Америці, а також Східній Європі. Проекти 
при цьому охоплюють весь спектр захисту прав людини 
та відображують актуальні аспекти німецької політики 
в галузі захисту прав людини.

Георгій Кобзар. «Захист прав вимушених переселенців»
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Правова

4% українців позбавлені права 
обирати собі владу — флешмоб 
на підтримку політичних прав 
переселенців

Позбавлені виборчого права незаконно. 14 березня 
в Харкові на майдані Героїв Небесної Сотні переселенці 

з Донеччини та Луганщини нагадали про свої виборчі пра-
ва. Вони провели флешмоб «Право голосу єднає Україну». 
В акції взяли участь близько півсотні людей — студенти, ви-
кладачі Луганського аграрного університету та громадські 
активісти. У театралізованій акції вони вибудували карту 
України.

Першокурсники переміщеного до Харкова Лугансько-
го аграрного університету, які приїхали із міст Донецької 
та Луганської областей, підконтрольних та непідконтроль-
них українській владі, розповідають, що участю в флешмо-
бі хочуть підтримати виборчі права переселенців. Адже 
в Україні, за інформацією Міністерства соціальної політики, 
зареєстровано понад 1 млн. 600 тис. вимушено переміще-
них осіб. Таким чином, без права голосу залишаються 4% 
українських виборців.

Артем Тиханов, студент із Луганщини: «Я позбавлений пра-
ва голосу, а чому я тоді повинен відповідати за владу, яку 
не обирав?»

На непідконтрольній українській території, — розповів 
студент із Слов’янська Дмитро Саматов, — про дотриман-
ня не лише будь-яких людських прав, а й звичайної безпеки 
для життя зараз не йдеться: «Є в мене друг, живе в Горлівці. 
Ну таке говорить, люди вже звикли до цього: діти гуляють, 
снаряди літають».

Акція, під час якої всі області України, включно із Кри-
мом разом, — не випадкова, — кажуть учасники. Оскільки 
нерідко виборчі та й інші конституційні права українців по-
рушуються і на мирній території. І боротьба за права має 
об’єднувати всіх.

Олена Знаткова, помічник ректора переміщеного Луган-
ського аграрного університету: «Ми віримо, що Україна єди-
на. Цей — він дуже складний, і йому дадуть оцінку історики. 
Ми знаємо, що повинні бути разом. Ми віримо, що Крим — 
Україна, Донецьк, Луганськ та інші міста — Україна».

Через неврегульованість законодавства, права обира-
ти владу переселенці позбавлені ось уже 3 роки, — обурю-
ються учасники акції. Тож громадськими та волонтерськи-
ми організаціями підготовлено вже не один законопроект. 
Втім, це порушення конституційних прав — неможливість 
голосувати за місцем реального проживання, — стосують-
ся ще однієї категорії населення, яка налічує близько 10-ти 
млн людей.

Марина Воронцова, представник ВО «Станція Харків»: 
«Трудові мігранти — їх теж дуже багато. Це велика про-
блема. Тому, що ми досить давно — переселенці — живемо 
в цих громадах. Ми працюємо тут, беремо участь в жит-
ті, але не можемо ні на що впливати».

Зі слів учасників флешмобу, подібні акції пройшли 14–
15 березня в 7-и областях України.

Світлана Маренич, «ОТБ-новини»

Шановні читачі!
Ми відновлюємо випуск на Харківщині видання «Права вимушених переселенців», яке є спецвипуском газети 

«Правова ПОЗИЦІЯ».
Читайте нас, пропонуйте свої теми, задавайте правові питання, відповіді на які зможете знайти у наступних 

номерах.
Наша електронна адреса для листування: poziciya@i.ua.
Більше матеріалів — на сайті «Захист прав вимушених пере селенців»: http://www.pereselenci.kh.ua/
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Две границы. Две украины

За последние три года в связи с российской агрессией, 
помимо государственной границы, в Украине появи-

лись еще две: линия разграничения на Донбассе и админи-
стративная граница с временно оккупированным Крымом. 
Для них действуют свои отдельные правила и особенно-
сти, которые постоянно поддаются критике то со стороны 
общественных организаций, то органов власти, то обыч-
ных граждан. И пока украинские власти наперебой заяв-
ляют о том, что Крым и Донбасс — это Украина, правила 
пересечения этих условных «границ» говорят лишь об от-
далении от этих территорий...

Граница «Крым»
В начале февраля социальные сети всколыхнула исто-

рия крымчанина Ильи Ильина, который пытался вывезти 
свои вещи с полуострова в Киев, но не смог этого сделать. 
«Камнем преткновения» стали б/у вещи: микроволновка, 
кофеварка, аэрогриль, тостер, перфоратор, дрель.

«7 февраля мы пытались провезти с территории Крыма 
на материковую часть Украины машину с личными веща-
ми — все бывшие в использовании. Пограничники запре-
тили к провозу мои личные вещи, и при этом они предло-
жили выехать в буферную зону и выбросить все вещи там. 
Они даже не смогли эти вещи изъять. Мы также столкну-
лись с тем, что некоторые пограничники сами решают, 
что разрешено к провозу, а что нет», — рассказал он.

В результате он вынужден был провести 33 часа в по-
пытке пройти «границу» со своими вещами. Однако успе-
хом это не увенчалось, и он выехал на материковую Укра-
ину без них.

Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и сво-
бод граждан и правовой режим на временно оккупиро-
ванной территории Украины», все украинские граждане 
имеют право на свободный и беспрепятственный 
въезд на временно оккупированную территорию 
и выезд из нее через контрольные пункты въезда-выезда 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
и подтверждающим украинское гражданство. Иностран-
цам же для въезда в Крым необходимо оформлять специ-
альное приглашение.

Однако далеко не все вещи можно перевозить через 
крымскую границу. 16 декабря 2015 Кабинет министров 
принял постановление № 1035 «Об ограничении поставок 
отдельных товаров (работ, услуг) с временно оккупиро-
ванной территории на другую территорию Украины и/или 
с другой территории Украины на временно оккупирован-
ную территорию». В частности, этим постановлением за-
прещается провоз любых товаров за исключением:
— личных вещей граждан, которые перемещаются в руч-

ной клади или багаже,
— социально значимых продуктов питания, суммарная сто-

имость которых не превышает эквивалент 10 000 гривен 
и суммарный вес которых не превышает 50 кг на одного 
человека.
Интересно, что действие этого постановления не рас-

пространяется на поставку электрической энергии 
(в обе стороны), ввоз гуманитарной помощи в Крым 
и товаров, имеющих стратегическое значение для от-
раслей экономики и безопасности Украины.

Что касается разрешенных в провозу товаров, то этот 
момент стоит рассмотреть подробнее. Если вы думаете, 
что книги, посуда и электрочайник, которыми вы пользо-
вались несколько лет, это ваши личные вещи, то вы глубо-
ко ошибаетесь. По крайней мере, с точки зрения Таможен-
ного кодекса Украины (статья 370), где подробно расписан 
список разрешенных к ввозу и вывозу вещей.

В частности, в список разрешенных личных вещей вхо-
дят: одежда, белье(!), обувь и украшения с признаками 
«бывшего употребления», товары личной гигиены, один 
фотоаппарат, одна кино-, видеокамера, один переносной 

проектор, бинокль, переносные музыкальные инструмен-
ты в количестве не более двух штук, одно переносное зву-
ковоспроизводящее устройство (в том числе магнитофон, 
диктофон, проигрыватель компакт-дисков и т. п.), один 
переносной радиоприемник, калькуляторы и электрон-
ные книги в количестве не более двух штук.

«На самом деле это страшно читать, что разрешено 
к провозу, например, белье только с признаками бывшего 
потребления. Вдумайтесь: по закону нельзя провезти 
пару новых трусов! Это бред. И вместе с этим нигде не 
прописаны признаки бывшего потребления, что сводит 
такую проверку на границе к чисто субъективным факто-
рам. Зато провоз бинокля выводится в отдельный пункт, 
наверное, как один из наиболее важных предметов к про-
возу», — говорит крымский правозащитник Николай, ко-
торый пожелал остаться инкогнито.

На этом список разрешенных личных вещей не закан-
чивается. В него еще входят: не более двух мобильных 
телефонов и пейджеров(!), один переносной телевизор, 
переносные персональные компьютеры в количестве не 
более двух штук, флэш-карты (не более трех штук), одна 
переносная печатная машина, не более двух пар часов, 
0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов духов.

«Этот порядок не просто копирует пограничный кон-
троль, но и ужесточает его. И снова мы видим маразма-
тические пункты в виде печатной машинки и пейджеров. 
В каком веке создавался этот список? А вы знаете, что 
не все пограничники считают ноутбуки переносными 
компьютерами и не разрешают их провозить? Да, такие 
случаи есть. И что колонки, мышки, DVD-плееры не вхо-
дят в этот список. Это тоже факт. Я уже молчу про все 
остальное. Одна женщина полгода назад выезжала из Кры-
ма в Харьков на ПМЖ, продала квартиру и купила на новом 
месте. Она захотела перевезти мебель и технику с полу-
острова и не смогла этого сделать. Не разрешено. Холо-
дильник, плазму, ковры, диваны, вазы, статуэтки, посуду 
и так далее она не смогла вывезти. И подобных историй 
сотни, а то и тысячи», — рассказал Николай.

«Если мы говорим, что Крым — это Украина, то по
чему украинец не может с территории Украины пере
везти на другую территорию страны свои вещи? Это 
нонсенс», — резюмирует правозащитник.

Помимо личных вещей, украинское правительство 
разрешило провозить социально значимые продук-
ты питания (суммой не более 10 тысяч гривен и 50 кг на 
1 человека). К ним относятся мука, хлеб, макаронные изде-
лия, крупа гречневая, рис, говядина, свинина, сало, птица, 
колбаса вареная 1 сорта, молоко жирностью 2,5%, сметана 
жирностью 20%, сыр мягкий, масло, яйца куриные, сахар-
песок, масло подсолнечное, картофель, соль. Именно этой 
нормой пользуются многие крымские предприниматели, 
которые возят на продажу в Крым украинские товары.

Это особенно выгодно тем, у кого есть собственное 
транспортное средство, и кто живет недалеко от границы, 
так как расходы на бензин в таком случае минимальны. 
Например, небольшим микроавтобусом можно провезти 
500 кг продуктов при условии, что едут 10 человек.

«Постановление 1035 очевидно противоречит дейст
вующему законодательству, Конституции Украины 
и Европейской конвенции. Оно также мешает гражда
нам осуществлять свое право собственности», — счи-
тает юрист общественной приемной Украинской Хельсин-
ской Группы по правам человека по Крыму Анна Росомахина.

Стоит отметить, что по информации «ОстроВа», укра-
инские и российские таможенники на крымской границе 
очень лояльно относятся ко взяткам за провоз запрещенных 
товаров. Средняя «такса» за провоз одной запрещенной ве-
щи — 100 грн. Очень часто этим способом крымские пред-
приниматели возят украинские товары для продажи в Крыму.

Но в скором времени строгий порядок может изме-
ниться, и украинцы смогут беспрепятственно вывоз-

ить свои вещи с оккупированного Крыма на матери-
ковую Украину. По крайне мере, так утверждает советник 
министра по вопросам временно оккупированных терри-
торий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

«Наше министерство полностью поддерживает позицию 
правозащитников и общественности относительно 
того, что гражданин Украины, который оказался на вре-
менно оккупированной территории Крыма, имеет право 
вывозить свои вещи, если он хочет переехать в Украину. 
Мы полностью поддерживаем эту позицию и отстаиваем 
ее в Кабинете министров Украины», — заявила она.

Она также проинформировала, что в середине февраля 
состоялось межведомственное совещание в Кабмине по 
этому поводу, где было принято решение разработать 
в двухнедельный срок изменения в законодательство 
по облегчению пересечения линии разграничения 
с Крымом.

«Все на этом совещании согласились, что необходимо вно-
сить изменения, там наши граждане, которым необходи-
мо облегчить пересечение линии разграничения с Крымом. 
Наконец-то нас услышали. И сейчас есть протокольное 
поручение, по которому мы должны доработать измене-
ния законодательства, а именно отмену СЭЗ Крым (Сво-
бодная экономическая зона Крым, — «ОстроВ»), которая 
не имеет никакого смысла, и изменения в законы про права 
людей на временно оккупированной территории, а также 
внесение изменений в печально известное постановление, 
которые бы позволили людям перемещать личные вещи 
без ограничений», — пояснила О. Цыбулько.

Вместе с этим советник министр подчеркнула, что 
изменения не будут касаться товаров для бизнеса 
и предпринимательской деятельности.
«Там будут внесены изменения по облегчению пересечения, 
чтобы люди имели право провозить личные вещи. Это не 
будут товары и все, что касается бизнеса. Мы поддержи-
ваем позицию, что на временно оккупированную террито-
рию Крыма нельзя провозить никакие товары для бизнеса 
и предпринимательской деятельности», — уточнила она.

В настоящее время изменения в порядок еще разраба-
тываются... Предполагается, что они позволят украин-
цам вывозить все свои личные вещи, а также домашних 
животных. Постановлением будет также урегулирован 
вопрос ввоза тел из оккупированного Крыма для захо-
ронения на материковой части Украины.

И в заключении крымской темы хочется привести сло-
ва переселенца из Крыма, у которого на полуострове оста-
лась мать-инвалид и который вынужден туда регулярно 
ездить. Он не скрывает свой проукраинской позиции и на-
зывает себя патриотом Украины. Но он признается, что для 
того, чтобы попасть в родной Крым, вынужден это делать 
через «страну-оккупанта».

«Гораздо проще пересечь любую государственную границу, 
чем крымскую с материковой Украиной. Это я говорю как 
человек, который много путешествует по всему миру. Не-
сколько часов ожиданий на контрольных пунктах, пеший 
переход, непонятный транспорт до этих пунктов, без-
умно строгие порядки в вопросе провоза багажа, докумен-
тов и так далее, — все это вас ждет по пути в Крым и об-
ратно. Украинская власть сделала все, чтобы людям было 
проще и удобнее добираться на полуостров через Россию. 
В последнее время я именно так и делал: ехал из Киева в Мо-
скву и оттуда на самолете в Симферополь. Да, дороже, но 
зато спокойнее и быстрее», — рассказал он.

И в конце он добавил, что его самая заветная мечта не 
в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, в этом он 
и так уверен, а в том, чтобы Украина хотя бы сейчас не от-
талкивала полуостров еще дальше...

Андрей Андреев, «ОстроВ»

Продовження — у наступному номері нашого спецви-
пуску «Права вимушених переселенців».

почему отношение к переселенцам ухудшилось?
Министерство социальной политики показало исследование, данные которого 
подтверждают, что за последние три месяца в Украине ухудшилось отношение 
к переселенцам.

По информации Министерства социальной политики, переселенцам с оккупирован-
ных территорий все труднее найти работу и жилье, а поддержки от местных ежеднев-

но становится все меньше.
Сейчас в Украине официально зарегистрировано более полутора миллиона пересе-

ленцев из Крыма и Донбасса. Больше всего беженцев с Востока приняла прифронтовая 
Харьковская область. В этой области Украины отношение к переселенцам ухудшилось 
заметно.

Часто СМИ подают переселенцев, как людей с другими политическими взглядами, 
так, словно они какие-то мошенники, которые не будут платить за аренду помещения. 
Эти стереотипы становятся помехой в дальнейшей адаптации переселенцев, — заявил 
переселенец из Горловки Руслан Беретели.

Проблемы у украинцев, которые переехали с Донбасса, такие же, как и в начале во-
йны — жилье и работа. Единственный позитив в том, что государство, наконец, предо-
ставляет социальные гарантии.

Существуют стереотипы относительно того, как переселенцы с Востока снимают 
квартиру, как помещение приводят в упадок или ведут себя неучтиво.

Очевидно, были такие случаи, но их единицы. Нельзя на всю группу это интерпре-
тировать, — подчеркнул соучредитель общественной инициативы «Крым SOS» Алим 
Алиев.

Канал 24
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За хитрощі — справедлива розплата

Правозахисники з Чугуєва допомогли вимушеній пересе-
ленці, яка має статус ВІЛ-інфікованої особи, повернути 

видурені у неї чималі кошти.
До Чугуївської правозахисної групи звернулася 

переселенка, яка зараз мешкає у Дворічанському районі 
Харківської області. Не маючи постійного житла для себе 
та своєї сім’ї, вона підшукала для купівлі хату в селі. Сплати-
ла 25 тис. грн. — половину суми, за яку домовилася з влас-
ницею будівлі, за власний кошт здійснила оцінку майна. 
Але продавщиця продала будинок іншим особам. Мало 
того, ще й навідріз відмовилася повертати сплачені пере-
селенкою кошти.

Ситуація ускладнювалася тим, що постраждала є ВІЛ-
інфікованою та потребує постійних витрат на підтримку 
імунітету й лікування. Отже, повернення коштів для неї 
стало, без перебільшення, питанням життя чи смерті.

Правозахисники взялися за справу. І хоча передача гро-
шей не була засвідчена нотаріально, і на руках у переселен-
ки була лише письмова розписка, вони зібрали необхідні 
докази та показання свідків. Юристи підготували фахову 
позовну заяву та представляли інтереси позивачки в Дво-
річанському районному суді Харківської області.

І ось днями суд виніс рішення: стягнути з хитрої «продав-
щиці» хати на користь вимушеної переселенки 25 000,00 грн., 
а також 800 грн. витрат на оцінку майна, та ще й додатково 
1 487,2 грн. судового збору.

Провідний аналітик Чугуївської правозахисної групи 
Роман Лихачов зазначає:

— Переселенці, які живуть з ВІЛ/СНІД, нерідко знаходять-
ся у вразливому становищі. Адже упереджене ставлення 
частини суспільства до інфікованих на ВІЛ призводить до 
дискримінаційних проявів при навчанні, працевлаштуван-
ні тощо. А через важкий матеріальний стан таким людям 
складно знайти юристів, які б змогли професійно відсто-
яти їх права. І в такому випадку на допомогу приходять 
правозахисники.

Юрій Чумак, портал «Правовий простір»

Чим можемо — завжди допоможемо!

влітку минулого року громадська організація «Центр ген-
дерної культури» проводила низку семінарів та тренін-

гів для внутрішньо переміщених осіб, що наразі мешкають 
у м. Чугуєві, Чугуївському та Печенізькому районах Харків-
ської області.

Заходи здійснювалися в рамках проекту «ВПО та при-
ймаючі громади: розбудова толерантності через діалог».

Враховуючи, що Чугуївська правозахисна група має 
чималий досвід роботи у галузі надання правової та пси-
хологічної допомоги вимушеним переселенцям, вищеза-
значені семінари та тренінги на Чугуївщині проводилися 
саме на базі ЧПГ.

Чугуївські правозахисники сприяли в організації про-
світницьких заходів, виступали з інформаційними сесіями, 
присвяченими новелам вітчизняного законодавства щодо 
внутрішньо переміщених осіб.

Отже, співробітництво видалося продуктивним та діє-
вим. І приємно відзначити, що днями директорка Центру 
гендерної культури Тетяна Ісаєва вручила голові Чугуїв-
ської правозахисної групи Орисі Пекареніній подяку за 
плідну співпрацю в реалізації проекту.

«Чим можемо — завжди допоможемо: і переселенцям, і гро-
мадським ініціативам, спрямованим на надання підтрим-
ки людям, що опинилися у складних життєвих ситуаціях 
та у вразливому становищі», — наголосила О. Пекареніна.

Юрій Нужний, «Захист прав вимушених переселенців»

ваучерная программа помощи перемещенным семьям

в территориальном центре социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Чугуевского городского 
совета 15.03.2017 г. Всеукраинская благотворительная организация «Благополучие детей» и Diakonie Katastrofenhilfe 

провели опрос семей вынужденно перемещенных лиц. В опросе приняли участие 70 человек.
Цель опроса — выявить наиболее нуждающиеся семьи, проживающие в г. Чугуеве и районе для участия в вау-

черной Программе долгосрочной помощи. В рамках Программы таким семьям будет предоставлена возможность 
на протяжении 5 месяцев приобретать товары первой необходимости в супермаркете города Харькова по именной 
карточке на определенную сумму.

информация по карточкам
Карточка именная. Выдается только тому, на кого оформлена по оригиналу паспорта. Если по какой-то уважитель-

ной причине человек не может прийти сам, необходимо сообщить на горячую линию ФИО того, на кого оформлена 
и ФИО того, кто будет получать. На карточку начисляется сумма из расчета 660 грн на каждого члена семи (согласно 
предоставленным при оформлении документам). Это сумма ежемесячного платежа. Можно покупать все, кроме та-
бака, алкоголя и предметов роскоши.

ВАЖНО: Информация, которую вы предоставляете, должна соответствовать действительности. Обнаружение фак-
тов обмана или недостоверной информации отстраняет от участия в Программах организации, а также предусматри-
вает информирование о таких случаях социальных служб и партнерских организаций.

Программа помощи перемещенным лицам (ваучерная программа) проходит под эгидой Всеукраинской благотво-
рительной организации «Благополучие детей» и Diakonie Katastrofenhilfe при финансировании German Federal Foreign 
Office (Германия).

Страница «Станция Чугуев» в Facebook

статус впО для новонародженої дитини
Чи може отримати статус внутрішньо переміщеної особи дитина, народжена на контрольованій території?

ситуація: Чи має право управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) надавати статус внутрішньо пе-
реміщеної особи (ВПО) дітям, що народились на території, підконтрольній Україні, у родинах переселенців (2015–

2016 рр). Якщо так, то чи мають такі діти право на адресну допомогу?
Щодо новонароджених діток: постанова Кабінету Міністрів України № 509 визначає, що довідку ВПО отримує кожна 

дитина, в тому числі та, що прибула без супроводу батьків чи законного представника, а також дитина, яка народилася у 
внутрішньо переміщеної особи (зверніть увагу тут йдеться не обов’язково про обох батьків, а хоча б про одного).

Відмовити дитині у видачі довідки можна лише, якщо є підстави, передбачені статтею 12 Закону України «Про за-
хист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Однак, народження на контрольованій території до них не належить.

Якщо дитина має статус ВПО, то вона має право і на отримання адресної допомоги, якщо не має підстав, прямо 
передбачених постановою КМУ № 505.

Сайт «Захист та допомога переселенцям»

у переселенців і бійців аТО 
з’явилася можливість 
купувати квартири за півціни

депутати прийняли закон, за яким учасники АТО, а та-
кож вимушені переселенці зможуть купувати квар-

тири за півціни. Другу половину їм компенсує держава. 
Другий варіант — брати іпотечний кредит під пільгові 
відсотки, всього 7% річних. Втім, експерти сумнівають-
ся, що ця програма запрацює, а от бажаючих отримати 
пільгове житло стане набагато більше.

Зароблять держбанки
Згідно з новим законом, кожен з пільговиків мо-

же розраховувати на 21 кв. м плюс 10,5 кв. м на сім’ю. 
Тобто компенсацію будуть платити з цього розрахун-
ку. Якщо ж в родині два переселенця, то вони можуть 
претендувати на 42 кв. м плюс 10,5 кв. м. Більш точний 
механізм — кому і як будуть надаватися пільги — пови-
нен розробити Кабмін, і тільки після цього закон може 
запрацювати.

Як розповів радник президента Асоціації україн-
ських банків Олексій Кущ, навряд чи комерційні банки 
погодяться видавати іпотечні кредити під 7% річних.

«У більшості з них річні ставки непідйомні — до 25%. 
А в Україні за законом не можна зобов’язати комерційні 
банки видавати кредити під фіксований відсоток. То-
му не виключено, що комерційні банки будуть шукати 
будь-які шляхи для відмови в кредиті. Інша справа, дер-
жавні банки, вони можуть бути зацікавлені в цьому. За-
мість того щоб кредитувати державних монополістів 
на мільярди гривень і давати кредити, які не поверта-
ються, будуть давати іпотеки людям хоча б під 7%», — 
пояснив Кущ.

Щоправда, де в бюджеті знайти такі гроші? «Подібна 
програма була і раніше, тільки пільгова кредитна став-
ка становила 3%, або ж держава компенсувала 30% від 
витраченої на квартиру суми. Але на ці програми виді-
лялося всього 100–120 млн грн на рік, це мізер, тому і ця 
програма працювати не буде. Крім того, незрозуміло, 
як будуть вирішувати: хто більше потребує житла 
і в яких будинках ці квартири будуть виділяти», — каже 
економічний експерт Олександр Охріменко.

Ріелтори також сумніваються, що цей закон буде пра-
цювати. «З кредитами ситуація катастрофічна — по-
дібні програми запускали кілька разів, але держава май-
же не компенсує різницю в процентах. Наприклад, люди 
брали за програмою 3%, а фактично платили 25%. Ком-
пенсувати різницю повинна держава, але грошей у неї 
немає. Програма «30 на 70» раніше ще сяк-так працюва-
ла, але нова програма «50 на 50» — це колосальні гроші, 
і держава навряд чи зможе це собі дозволити. Учасників 
АТО і переселенців у нас багато, а тепер ними става-
тимуть ще частіше», — говорить аналітик консалтин-
гової компанії SV Development Сергій Костецький...

стати переселенцем за 500 грн
Але є небезпека, що через новий закон в країні різко 

збільшиться кількість псевдоатошників і липових пере-
селенців. Наприклад, українцям пропонують стати учас-
ником АТО всього за 10–25 грн — саме за такою ціною 
можна купити бланк в Інтернеті. Довідку переселенця 
також пропонують підробити, наприклад, у Харкові нам 
пообіцяли зробити її за 500 грн і всього за пару годин.

Анастасія Кучкіна, Марія Разенкова, «Finance.UA»
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стереотипи про переселенців 
не покидають українські медіа

Нещодавно в столиці відбувся круглий стіл на тему «Етика 
висвітлення журналістами теми ВПО, мігрантів та біжен-

ців. Роль ЗМІ у подоланні розколу суспільства».
Спікери акцентували свою увагу на тому, що стерео-

типів про внутрішньо переміщених осіб в українських ме-
діа залишається вкрай багато. Зокрема, у повідомленнях 
про скоєння злочинів ЗМІ продовжують зазначати місце 
прописки нападників. А у словах «лідерів думок», які жур-
налісти часто просто ретранслюють, є багато негативних 
штампів. Крім того, українські медіа мало уваги приді-
ляють питанню дискримінації переселенців з боку самої 
держави.

Діана Дуцик, виконавча директорка ГО «Детектор ме-
діа», зазначила, що на початку конфлікту висвітлення теми 
переселенців українськими медіа було синхронне з тим, 
як подавали ситуацію російські ЗМІ. «Тільки через те, що 
представники громадських організацій піднімали тему 
висвітлення проблем ВПО, ми змогли переломити це. За-
раз вже бачимо менше стереотипів. Хоча медіа часто не 
самі їх продукують, а ретранслюють ті меседжі, які по-
дають лідери думок. Приміром, розголосу набула тенден-
ційна публікація заступника міністра внутрішніх справ, 
де фактично покладалося збільшення рівня злочинності 
на одну групу осіб — переселенців». За словами пані Дуцик, 
цей матеріал активно обговорювався Незалежною медій-
ною радою...

Круглий стіл дав можливість ознайомитись із досвідом 
німецьких ЗМІ, що вже кілька років працюють із подібною 
проблематикою — темою біженців, які масово прибувають 
до країни.

Джемма Пьорцген, німецька журналістка та медіаек-
спертка, розказала про три хвилі висвітлення теми біжен-
ців у тамтешніх медіа: «У перший період, коли люди тільки 
приїжджали в Німеччину, було занадто багато позитиву: 
у сюжетах показували людей на вокзалах, які аплодували. 
Хоча зрозуміло, що не всі раділи з цього. Восени 2015-го вже 
відчувалося, що було багато проблем із новоприбулими: не 
вистачало харчів, води. Коли на початку 2016-го в Берліні 
біженці атакували кількох жінок, ми не мали новин такої 
якості, якої потребували... З того часу почалася велика 
дискусія. Є ті, хто думає, що це проблема, а є ті, які вважа-
ють, що це шанс і ми повинні допомогти».

Костянтин Реуцький, голова правління ГО «Схід-SOS» на-
гадав про «мову ворожнечі», якої було у достатку за першої 
хвилі публікацій на самому початку конфлікту. «На щастя 
журналістська спільнота змогла прорефлексувати цю про-
блему і повернутися до стандартів. Такі публікації зараз зу-
стрінеш не часто. Але досі журналісти, наприклад, активно 
підкреслюють місце реєстрації людей, які скоїли злочин. 
Якщо ми введемо у пошуковик «Переселенець вкрав...», то 
побачимо багато сторінок результатів». Подібні висловлю-
вання не дають українському суспільству рухатись вперед 
і створюють додаткове напруження.

Разом з тим, у регіональній пресі, за словами Світлани 
Єременко, директорки Інституту демократії ім. П. Орли-

ка, кількість матеріалів щодо переселенців вкрай ма-
ла — один-півтора відсотка. Такі результати проведеного 
інститутом моніторингу. Проте навіть у тих матеріалах, 
що є, переселенці часто постають у не найкращому світлі: 
«В Івано-Франківську трапилася неприємна ситуація, коли 
переселенка вкрала телефон. Дуже багато засобів масової 
інформації написали про це. Але жодне медіа, жоден журна-
ліст не поцікавився, скільки подібних злочинів у той день 
було скоєно місцевими жителями. На жаль... Як говорять 
наші колеги — волонтери-психологи — часто ЗМІ можуть 
буквально одним матеріалом нівелювати роботу психо-
логів за рік».

Еміне Джапарова, перша заступниця Міністра інформа-
ційної політики України зазначає, що, на щастя, держава 
не має за мету регулювати інформаційний простір. За такої 
умови найбільш дієвим способом вплинути на руйнування 
стереотипів про переселенців є соціальні кампанії. Міні-
стерство вже розробило Стратегію інформаційної реінте-
грації ВПО. Еміне виокремила чотири основні комунікацій-
ні завдання: інтеграція переселенців до локальних громад; 
мотивація переселенців самим налагоджувати своє життя; 
необхідність задовольнити запит на онлайн платформи, 
де б була зібрана інформація про те, що вже зроблено дер-
жавою для ВПО; показ на платформі UATV успішних історій 
переселенців.

Організовувала захід громадська організація «Детек-
тор медіа» у партнерстві з ГО «Н-Ост» (Німеччина) за під-
тримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Громадський простір

Чугуїв отримав нове медичне обладнання — 
для місцевих мешканців і переселенців

У рамках конкурсу проектів «Підтримка територіальних громад України у зв’язку 
зі збільшенням кількості внутрішньо-переміщених осіб», оголошеного Німець-

кою федеральною компанією міжнародного співробітництва (GIZ), за підтримки 
уряду Німеччини, Чугуївська міська рада та її виконавчий комітет отримали 
медичне обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 
розташованих у віддалених мікрорайонах міста Чугуєва: «Зачуговка», «Авіатор», 
«Дружба», «Преображенка», «Клугино-Башкирівка».

Кожна зазначена амбулаторія отримає електрокардіограф та стрічки до ньо-
го; апарат для вимірювання тиску з манжетами 3-х розмірів; діагностичний набір, 
що складаються з отоскопа та офтальмоскопа; глюкометр з витратними матеріа-
лами до нього; джгут для внутрішньовенних маніпуляцій; одноразові рукавички.

1 березня відповідне обладнання було передано до Чугуївського районного 
центру первинної медико-санітарної допомоги, яке, в свою чергу, буде переда-
но до віддалених амбулаторій сімейної медицини.

Офіційний сайт Чугуївської міської ради

переселенцам, имеющим тяжелобольных 
родственников, предлагают помощь врача

организация Сaritas-Spes составляет списки семей, которым нужна медицин-
ская консультация для лежачих больных.

«Вниманию тех, у кого в семье есть тяжёлые лежачие больные! Не важно — че-
ловек лежит ввиду преклонного возраста или тяжёлой болезни, переселенец 
или местный житель. Мы сейчас записываем такие семьи, чтобы наш врач мог 
посетить вас в первую очередь, проконсультировать, записать потребности 
по медицинским препаратам, памперсам для лежачих и т. д.», — рассказали 
в Сaritas-Spes.

Врач будет ездить по Харькову и области. Всех, кому нужна его помощь, про-
сят заранее сообщить свои контактные данные и имя больного родственника.

Сaritas-Spes — организация, которая помогает временно перемещённым ли-
цам в Украине при поддержке правительства Польши.

В прошлом году на улице Гоголя, 4, возле католического Кафедрального со-
бора Успения Пресвятой Девы Марии, для малоимущих и переселенцев открыли 
медико-социальный кабинет Сaritas-Spes.

Лариса Нарыжная, «МедиаПорт»
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Требуется помощь!

Ч то такое горе? У каждого найдется множество ответов на этот вопрос: это и сломанный но-
готь и стрелка на колготках, болезнь родного и близкого человека, война в стране и еще мно-

го-много ответов...
А каким словом назвать событие, когда рухнул полностью мир? Был, а потом его не стало...
Настя, о которой пойдет дальше речь, осталась без матери в 3,5 года — мама покинула, за-

брав с собой родного здорового брата. Настя — инвалид детства, она передвигается на коляске, 
ей скоро 17. Из Донецка девочка выехала вместе с отцом, который не предал своего ребенка, 
был с ней рядом и в горе и в радости до последних дней своей жизни. Что такое больной ребе-
нок, можно не объяснять, это пристальное внимание всегда: мытье, кормежка, лечение, массаж, 
прогулки, обучение и т. д. Два родных человека были друг другу поддержкой и в эвакуации.

Папа Андрей заболел незадолго до новогодних праздников, его пытались лечить в районной 
больнице, но т. к. не было денег, так и недо-диагностировали. Отчего скончался — непонятно, 
ему не было еще и сорока. Умер в январе. Спасибо поссовету Кочетка — похороны полностью 
оплатили...

Ребенок остался один, непростой ребенок, инвалид-колясочник. Ближайшие родственни-
ки — сестры отца — живут в Донецке, обещали приехать в конце февраля, теперь обещают 
в конце марта. Но в связи с угрозой объявить полную блокаду Донбассу, приедут ли?

С августа прошлого года семья Насти и многодетная семья Кристины из Енакиево, где трое 
деток, объединились, чтобы вместе снимать жилье. Так Настя с Кристиной и живет. У Кристины 
хорошие веселые дети: Таня — 6 лет, Миша — 3,5 года, Лиза — 1,2 года. У Насти скоро пере-
комиссия, последнюю выплату по инвалидности она получила в феврале, это около 1000 грн. 
Настиными документами (паспортом, справкой ВПЛ, перекомиссией и т. д.) Кристина не может 
заниматься, т. к. юридически она для девочки — никто.

Так и живут на пособия, которые получает многодетная семья. А тут еще и инвалидная коля-
ска сломалась.

Мы приехали со сладостями и медикаментами для детворы, привезли немного вещей для 
всех членов большого семейства и с подарками для Насти.

Но что еще необходимо:
— новая инвалидная легкая коляска (Настя весит не больше 50 кг);
— продукты питания любые (денег реально не хватает);
— сладости для детворы;
— бытовая химия (стиральный порошок, средство для мытья посуды, мыло, шампунь);
— помощь в прохождении перекомиссии для Насти.
С предложениями помощи обращаться по тел.: 068-333-52-60.

Андрей Васильев, волонтерская группа «Славяне»
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