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Черкаси – 2014 



Внаслідок окупації Автономної Республіки Крим 

(далі АР Крим) та проведення антитерористичної операції 

на Сході України десятки тисяч мешканців АР Крим та 

Донбасу, понад 450 тисяч українців, покинули домівки в 

зонах конфлікту, побоюючись за своє життя та здоров’я. 

Відповідно до норм міжнародного права, вони становлять 

нову категорію людей – внутрішньо переміщені особи 

(ВПО). 

На Черкащину таких прибуло 7 462 особи, з них 

259 – з АР Крим та 7 203 – зі східних областей України 

(станом на 30.10.2014 р.).  

               Рекомендаційний бібліографічний список літера-

тури „Чужого горя не буває: на допомогу внутрішньо пере-

міщеним особам”, вміщує перелік видань, які допоможуть 

ВПО адаптуватися на новому місці та налагодити ефективні 

механізми комунікації з місцевими органами влади, отри-

мати компенсації і виплати державних соціальних гарантій, 

позбутися посттравматичного стресового розладу, ознайо-

митися з історією та національними перлинами Черкащини. 

Документи систематизовано за відповідними розді-

лами, в межах розділу – за алфавітом авторів та назв. 

За інформацією звертатися: 

18000 м. Черкаси  

Вул. Байди-Вишневецького, 8 

Контактний тел.: 37-05-01 

Електронна адреса: ounb@library.ck.ua  
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