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1. Не раз були випадки, 
коли у людини, яка втекла 
від бойових дій на Сході 
країни, але проживала 
там на постійній основі, 
елементарно немає 
реєстрації в паспорті 
з різних причин. У зв’язку 
з цим виникає цілий ряд 
питань: як в такому випадку 
отримати довідку про 
взяття на облік ВПО? Як 
довести, що ця людина 
дійсно проживала на момент 
початку антитерористичної 
операції саме на окупованих 
територіях Донецької/
Луганської областей або в 
Автономній Республіці Крим, а 
не де-небудь ще? Як отримати 
адресну допомогу для ВПО? 
Як отримати певні пільги, 
належні переселенцю?

Якщо після звернення 
до Управління праці та 
соціального захисту 
населення ВПО все-таки 
не надали ані довідку про 
взяття на облік, ані адресну 
допомогу, яка їй належить, 
можна, звичайно, звернутися 
до відділу міграційної 
служби, який було вивезено 
на підконтрольну України 
територію, для того, щоб 
поставити штамп про 
реєстрацію місця проживання. 
Однак якщо людина не була 
зареєстрована в квартирі в 
принципі, а не тільки з якої-
небудь причини не поставлено 
штамп реєстрації місця 
проживання в її паспорті, то 
і відповідь з адресного бюро 
буде відповідною.

Варіант привести з собою 
2 свідків, які жили б у тому 
ж населеному пункті, були 
в хороших відносинах з 
людиною, та й просто хоча б її 
знали – шанс дуже невеликий, 
а їхати додому, де йде війна, 
і привезти звідти свідків – 

взагалі з ряду фантастики.
Вирішення цієї проблеми є 

досить непростим питанням: 
потрібно звернутися до 
суду для захисту своїх прав. 
Однак необхідно розуміти, 
що для такого звернення 
слід мати саме письмову 
відповідь з Управління праці 
та соціального захисту 
населення про відмову 
переселенцю в його питанні.

Існують окремі нормативно-
правові акти, що в тій чи іншій 
мірі регулюють це питання, а 
саме:

- Постанова КМУ № 289 
від 04.06.2014 р. «Про 
затвердження Порядку 
оформлення документів, що 
підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу 
чи її спеціальний статус, 
громадянам, які проживають 
на тимчасово окупованій 
території України»;

- Наказ Мінюсту № 953/5 
від 17.06.2014 р. «Про 
невідкладні заходи щодо 
захисту прав громадян 
на території проведення 
антитерористичної операції»;

- Наказ МВС № 1077 
від 22.11.2012 р. «Про 
затвердження Порядку 
реєстрації місця проживання 
та місця перебування 
фізичних осіб в Україні та 
зразків необхідних для цього 
документів»;

- Наказ МВС № 320 
від 13.04.2012 р. «Про 
затвердження Порядку 
оформлення і видачі паспорта 
громадянина України» та 
інші.

Варто відзначити, що 
наразі судової практики 
з проблеми отримання 
реєстрації за колишнім 
місцем проживання не 
існує.

2. Також гостро стоїть 
питання з житлом для 
внутрішньо переміщених 
осіб. Зокрема, у новоприбулих 
людей, в яких немає родичів 
за межами їхнього рідного 
населеного пункту. Як 
правило, переселенці далеко 
не заможні люди і не кожен 
може дозволити собі, не те 
щоб купити квартиру або 
будинок, але і просто знімати 
житло.

Варто відзначити і тих 
переселенців, які довгий 
час проживали в місцях 
компактного поселення, таких 
як гуртожитки, лікарні тощо, 
і все було б непогано, але 
настав опалювальний сезон і 
тепер люди, і так з невеликим 
достатком, крім іншого, 
повинні ще оплачувати досить 
дорогі комунальні послуги.

Деякі переселенці просто 
не можуть орендувати собі 
житло. Знову-таки через 
брак грошових коштів, але 
є проблема і в тому, що 
багато орендодавців не 
хочуть здавати ВПО свою 
нерухомість з різних причин. 
В основному через те, що 
переселенці найчастіше не 
можуть заплатити за житло 
на довгий період, а також 
присутній факт дискримінації 
за ознаками, пов’язаними 
з місцем проживання. 
Тобто, якщо внутрішній 
переселенець є жителем 
Донецька, то ставлення до 
нього у деяких орендодавців 
відразу змінюється в 
негативний бік.

ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ, З ЯКИМИ 

НАЙБІЛЬШ ЧАСТО СТИКАЄТЬСЯ 
МОБІЛЬНА ГРУПА ЧПГ НА 
ВИЇЗДАХ ДО НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ ХАРКІВЩИНИ:

ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß

Доводимо до уваги читачів результати анкетування:
1. Звідки Ви прибули до Харківської області?
Донецька обл. – 45%, Луганська обл. – 55%, Автономна Республіка 

Крим – 0% (раніше: Донецька обл. – 46%, Луганська обл. – 54%, 
Автономна Республіка Крим – 0%).
2. Скільки часу Ви перебуваєте в Харківській області?
До 1 місяця – 1%, 1-6 місяців – 25%, понад 6 місяців – 74% (раніше: до 

1 місяця – 4%, 1-6 місяців – 23%, понад 6 місяців – 73%). Тобто, число 
тих, що приїхали нещодавно, зменшилося, що пов’язано, ймовірно, 
з відносним затишшям на лінії розмежування.
3. Де Ви проживаєте?
В місці компактного проживання внутрішньо переміщених осіб 

– 19%, у родичів, знайомих – 16%, знімають кімнату, квартиру, 
будинок – 65% (раніше: в місці компактного проживання внутрішньо 
переміщених осіб – 21%, у родичів, знайомих – 17%, знімають кімнату, 
квартиру, будинок – 62%). Отже, збільшується кількість осіб, які, ледь 
«ставши на ноги» на новому місці, відшукують можливості знімати 
окреме житло.
4. При переселенні до іншого населеного пункту, чи відчували 

Ви неприязне ставлення з боку місцевих мешканців?
«Так» на це питання було отримано від 20% переселенців (раніше 

– 24%). Тобто, ситуація трохи покращується. Місцеві мешканці 
перестають вбачати в приїжджих чужинців.
5. В який термін Ви отримали довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи після подання заяви до 
відповідного органу соціального захисту населення:

В день звернення – 61%, через декілька днів – 39%, не змогли 
отримати – 0% (раніше: в день звернення – 46%, через декілька 
днів – 54%, не змогли отримати – 0%). Очевидним є певний поступ 
у цьому питанні.
6. Чи траплялися з Вами випадки безпідставної відмови чи 
навмисного затягування процесу оформлення документів з боку 
працівників територіальних підрозділів Державної міграційної 
служби України в Харківській області, з тих підстав, що Ви є 
внутрішньо переміщеною особою?

На це питання відповіли «так» 10% опитаних (раніше – 12%). 
Свої міркування щодо бюрократизму чиновників ДМС переселенці 
пов’язували з задовгим оформленням документів, що інколи має 
місце.
7. Чи відмовляли Вам як внутрішньо переміщеній особі, у 
наданні допомоги в центрах зайнятості?

Лише 1% з опитаних повідомив про такий факт (раніше – 3%).
8. При спробі працевлаштування на роботу, чи відмовляли Вам 

у зв’язку з тим, що Ви є внутрішньо переміщеною особою?
І цього разу було чимало таких повідомлень – позначку «так» 

поставили 18% респондентів (раніше – 20%). Фактично, як і 
раніш, деякі потенційні роботодавці побоюються брати на роботу 
переселенців, побоюючись, що останні можуть у будь-який час, 
звільнившись, повернутися додому – на Донеччину чи Луганщину.
9. Чи помічали Ви з боку роботодавця та колег по роботі 

упереджене ставлення до Вас лише з тих підстав, що Ви є 
внутрішньо переміщеною особою?

«Так» відповіли 10% переселенців (раніше – 11%). Ситуація майже 
не змінилася.

10. Чи було при прийнятті на роботу з боку роботодавця 
заниження заробітної плати у порівнянні з заявленою, після того, 
як останній дізнавався про те, що Ви є внутрішньо переміщеною 
особою?

Про це повідомили 8% опитаних (раніше – 6%). Ймовірно, за часів 
економічної кризи деякі роботодавці намагаються «економити» на 
зарплатах своїм працівникам – і це буває, як відомо, не тільки у 
випадках з ВПО.

11. При спробі оренди житла чи відмовляли Вам з тих підстав, 
що Ви є внутрішньо переміщеною особою?

«Так» відповіли 32% опитаних (раніше – 35%). На жаль, назвати це 
«покращенням» не доводиться. Упереджене ставлення наймодавців 
не кануло в Літу, а в умовах підвищення цін на комунальні тарифи, 
вони нерідко воліють мати «більш стабільних» наймачів, ніж ВПО.
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Нещодавно фахівці Чугуївської правозахисної групи 
провели повторне анкетування внутрішньо переміщених 
осіб, що мешкають на теренах Харківщини, на предмет 

дискримінаційних проявів – для того, щоб з’ясувати, якою 
є динаміка цього явища.

Опитування проводилося у жовтні 2015 року за 
спеціально розробленою спеціалістами ЧПГ анкетою. 
Як і в перший раз (у серпні), було охоплено 100 осіб, що 

зараз мешкають у м.Чугуєві, Чугуївському, Печенізькому, 
Шевченківському та інших районах Харківської області, 
які зверталися до Центру підтримки і консультацій для 

вимушених переселенців «Станція Чугуїв».
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ПРАВА ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ


