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REACH — це спільна ініціатива двох міжнародних неурядових організацій (ініціатив ACTED та IMPACT) і 
програми ООН з використання супутникової інформації в оперативних цілях (ЮНОСАТ).  
REACH було створено в 2010 р. для сприяння розробці інформаційних інструментів і засобів з метою 
підвищення здатності гуманітарних організацій приймати конструктивні рішення на основі фактів в умовах 
реагування на надзвичайні ситуації, відновлення та розвитку. Вся діяльність REACH спрямована на сприяння 
координації міжвідомчої допомоги і здійснюється в рамках цієї координації. Більш детальна інформація 
міститься на сайті: www.reach-initiative.org. Нам можна писати безпосередньо за адресою: geneva@reach-
initiative.org та стежити за нашою діяльністю в мережі Твіттер: @REACH_info 

http://www.reach-initiative.org/
mailto:geneva@reach-initiative.org
mailto:geneva@reach-initiative.org
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СТИСЛИЙ ОГЛЯД 

На початку 2014 р. після низки акцій протесту у великих містах на сході України розпочався збройний 

конфлікт. Попри дві послідовні спроби припинення вогню у вересні 2014 р. та в лютому 2015 р. гуманітарне 

становище погіршувалося. Згідно з оцінками близько 5,2 мільйонів людей відчули на собі наслідки конфлікту у 

вигляді порушення закону та порядку, розділення родин та громад, руйнування інфраструктури та припинення 

доступу до життєво важливих послуг.  

Ця криза спричинила внутрішнє переміщення понад 1,4 мільйона людей з Луганська, Донецька та Криму, 

більшість із яких перемістилася до сусідніх областей у Східній Україні. В результаті внутрішнього переміщення 

істотно збільшилися потреби в продовольчих товарах, житлі та іншій життєво важливій допомозі як у зонах, 

охоплених конфліктом, так і в місцях, куди переселилася значна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Станом на серпень 2015 р. у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях 

Міністерство соціальної політики (МСП) зареєструвало 1 082 960 ВПО.1 Крім того, залишається обмеженим 

доступ до інформації щодо гуманітарного становища в зонах конфлікту та на територіях, непідконтрольних 

уряду (ТНКУ). Особливо це стосується Луганської області, де блокується доступ до повної інформації про 

ситуацію.  

REACH працювала в Україні з травня по липень 2015 р. в рамках програми свого партнерства з Глобальним 

Кластером з питань забезпечення житлом для дослідження потреб з питань тимчасового житла та 

непродовольчих товарів . Мета цього дослідження       це забезпечення базової кількісної інформації про житло 

та непродовольчі товари, яких потребують ВПО в п’яти областях Східної України  (Харківській, Донецькій, 

Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській), а також визначити початковий рівень потреб, за яким можна 

було б контролювати і регулювати надання житла та непродовольчих товарів.  

Дослідження проводилося на рівні домогосподарств (родин) й охоплювало як зареєстрованих, так і 

незареєстрованих ВПО. Через брак інформації про місця проживання ВПО для визначення скупчень 

домогосподарств ВПО довелося користуватися інформацією з джерел на рівні громад. Було вжито заходів для 

обмеження похибки вибірки, проте, існує імовірність, що більш видимі ВПО, наприклад ті, які мешкають в 

місцях компактного проживання, виявилися надмірно представленими, а менш видимі ВПО не потрапили в 

поле зору дослідження.  

Збір даних здійснювався в період з 12 червня до 10 липня 2015 року співробітниками REACH та членами 

Кластеру, зокрема Норвезькою радою у справах біженців (НРБ), Датською радою у справах біженців (ДРБ) та 

Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), які спільними зусиллями зібрали дані 

про 2 573 домогосподарства. 

Основні результати цього дослідження представлено нижче:  

Переміщення 

Переміщене населення — це головним чином жінки, оскільки багато дорослих чоловіків залишилися в місцях 

постійного проживання, щоб наглядати за майном. Тому багато переміщених родин виявилися відірваними від 

своїх близьких, хоча значна кількість родин (25,5 %) повідомила про те, що вони на деякий час поверталися 

до місць свого попереднього постійного проживання, що дозволяє припустити наявність регулярного потоку 

інформації і людей в обох напрямках.  

                                                      
1 Дані Міністерства соціальної політики (МСП), представлені в звіті Незалежного комітету з моніторингу даних (НКМД), Статистичний аналіз даних щодо 
внутрішньо переміщених осіб в Україні, серпень 2015 р. 

http://www.internal-displacement.org/europe-the-caucasus-and-central-asia/ukraine/figures-analysis
http://www.internal-displacement.org/europe-the-caucasus-and-central-asia/ukraine/figures-analysis
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ВПО вибрали своє поточне місце проживання з кількох причин; головним чином — з міркувань безпеки та 

присутності членів родини та друзів. Іншими факторами впливу є доступ до засобів існування та послуг (хоча і 

в значно меншому ступені), але особисті стосунки і наявність житла завжди ставилися вище за прибуток і 

доступ до надання послуг. 

У цілому ситуацію з переміщеними особами було визнано відносно стабільною. Дуже мала кількість родин 

прибула в місця поточного проживання після березня 2015 р., а в більшості випадків переміщення відбулось 

10–15 місяців тому. Більше того, лише дуже мала частка ВПО (6,2 %) повідомила про свої наміри переїхати 

протягом наступних трьох місяців. 

Житло і непродовольчі товари  

Більша частина родин ВПО проживає в орендованих помешканнях чи в приймаючих родинах, а менша 

частина — у власних помешканнях, місцях компактного проживання та готелях. Нерідко зустрічається спільне 

проживання, особливо одиноких осіб і невеликих родин; за повідомленнями третини переміщених родин вони 

проживають в одному помешканні щонайменше ще з однією родиною.  

Значна частина ВПО повідомила про важкі умови проживання: у багатьох родин обмежений доступ до 

системи гарячого та холодного водозабезпечення, опалення, проблеми з теплоізоляцією та гідроізоляцією, 

особливо в сільській місцевості. Часто зустрічається перенаселення помешкань, хоча в різних областях 

спостерігаються істотні відмінності. Якщо узагальнити ці показники у вигляді оцінки умов помешкання, то 

більшість ВПО проживає в належних (34,1 %) або добрих умовах (24,6 %). Приблизно такими ж є відсотки 

помешкань із поганими (18,5 %) та неналежними (19,5 %) умовами. Решта родин (3,3 %) відносяться до 

категорії надзвичайно вразливих, тобто таких, у яких помешкання не відповідають нормі за багатьма 

ключовими показниками, і яким потрібна негайна допомога. Знову-таки, у досліджуваних областях 

спостерігалися значні відмінності щодо умов у житлі; умови близько двох третин домогосподарств у 

Харківській, Луганській і Донецькій областях визнано належними чи добрими, а в Запорізькій таких лише 40 %. 

Проте при розгляді цих результатів слід звернути увагу , що вік більшості помешкань в Україні становить від 

30 до 60 років, і що їхня значна частина була в поганому стані ще до кризи. За даними дослідження, 

проведеного Економічною комісією ООН для Європи в 2013 р., більша частина житлового фонду України 

страждає від затримок технічного обслуговування чи його неналежного виконання, є ненадійною і потребує 

негайного ремонту.2 

Більшість родин ВПО повідомила про те, що вони мають у власності чи у користуванні основні товари, такі як 

матраци, ковдри та постільна білизна. В усіх досліджуваних областях у родин ВПО спостерігався аналогічний 

рівень доступу до непродовольчих товарів, проте виявлені й деякі відмінності між заможнішими та біднішими 

родинами, у яких відносний дефіцит ресурсів впливає на доступність базових товарів. 

Орендна плата та прибуток  

Третина родин в містах та майже половина родин у селах не сплачують ніякої орендної плати за своє 

проживання. Для тих же, хто сплачує оренду житла, ціни широко варіюються. Ці ВПО відчувають більшу 

невпевненість у тому, чи зможуть вони залишатися надалі в своєму теперішньому помешканні, особливо в 

містах, де ціни вищі. Третина родин, які сплачують за оренду житла, повідомила, що  їм бракує коштів для 

сплати оренди тривалістю більш ніж шість місяців, а ще третина ВПО не знає, скільки місяців вони зможуть 

сплачувати оренду житла. Кожна п’ята родина ВПО впевнена, що їм загрожує виселення. 

                                                      
2 Складені Економічною комісією ООН для Європи (ЄЕКООН), ключові характеристики країн з питань утримання житла і землевпорядкування: Україна, 
2013 р. 

http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/cp_ukraine_ece.hpb_.176.en_.pdf
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Соціальні пільги та виплати за Постановою КМУ №505 є важливим джерелом прибутку для багатьох родин 

ВПО, проте отримання цієї допомоги тісно пов’язане з реєстрацією в МСП. Тому незареєстровані родини, які й 

так малопомітні для уряду та гуманітарних організацій, опиняються серед найбільш вразливих. 

Враховуючи те, що приватні кошти були основними джерелами для оренди чи купівлі житла та 

непродовольчих товарів, а також, що понад дві третини повідомили про відсутність заробітної плати за 

попередній місяць під час опитування, імовірно, що протягом наступних місяців ситуація погіршиться, 

враховуючи вичерпання особистих грошових засобів і дефіцит джерел існування. 

Результати дослідження свідчать, що ВПО стають все більш вразливими, оскільки багато хто з них живе в 

ненормальних умовах, та знаходяться тривалий час поза місцем свого постійного проживання. Заходи з 

реагування на гуманітарні проблеми роблять перехід від етапу надзвичайної ситуації до середньострокового 

етапу більш уповільненими, тому життєво важливо, щоб підхід і способи допомоги ставали все більш 

сконцентрованими на гнучкому плануванні для підтримки життєдіяльності домогосподарств і громад протягом 

довшого періоду. 
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ВСТУП 

Внаслідок конфлікту, що виник в Україні на початку 2014 р., і попри дві послідовні спроби припинення вогню у 

вересні 2014 р. і в лютому 2015 р., гуманітарна ситуація погіршується. Згідно з оцінками близько 5,2 мільйонів 

людей відчули на собі наслідки конфлікту у вигляді порушення закону і порядку, розділення родин і громад, 

руйнування інфраструктури та припинення доступу до життєво важливих послуг.  

Ця криза також призвела до появи великої кількості біженців і понад 1,4 мільйона внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО) в Україні.3 В результаті внутрішнього переміщення істотно збільшилися потреби у продовольстві, 

житлі та іншій життєво важливій допомозі як у зонах, охоплених конфліктом, так і в місцях, куди переселилася 

значна кількість ВПО. В Східній Україні, де сутички між озброєними угрупуваннями і урядовими силами є 

особливо інтенсивними, Міністерство соціальної політики зареєструвало 1 082 960 ВПО, які мешкають 

зокрема в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.4 Крім того, 

залишається обмеженим доступ до інформації щодо гуманітарного становища в зонах конфлікту та на 

територіях, непідконтрольних уряду (ТНКУ). Це в особливості стосується Луганської області, де блокується 

доступ до повної інформації про ситуацію. 

Внаслідок загострення кризи обмежено доступ до базових послуг на територіях, не контрольованих урядом, 

особливо в Донецькій та Луганській областях. Значну частину ключових об’єктів інфраструктури, зокрема 

дороги, мости, аеропорти та залізничне сполучення, було серйозно пошкоджено під час озброєних сутичок, 

що позначилося на переміщенні людей, товарів і розповсюдженні інформації.  

На даний час реагування на гуманітарні проблеми здійснюється згідно з Планом гуманітарного реагування 

(ПГР) на 2015 р. Його мета - це забезпечення допомогою 3,2 мільйонам людей (що постраждали внаслідок 

конфлікту, ВПО та громадам, що прийняли переселенців) по всій країні, які вважаються надзвичайно 

вразливими через бідність, переселення, обмежений доступ до ринку, обмеження доступу до державної 

підтримки та соціальних послуг тощо. На момент написання звіту фінансування ПГР залишається 

недостатнім; брак коштів приблизно становить 205 мільйонів доларів США. 

У цьому звіті представлено результати аналізу потреб у тимчасовому житлі і непродовольчих товарах, який 

виконала REACH у рамках співпраці з Глобальним Кластером з питань забезпечення житлом, яка триває. Цей 

аналіз проводився за співпраці з членами Кластеру з питань житла і місцевими органами влади в період з 

травня до липня 2015 р. з метою заповнення інформаційних прогалин, виявлених Кластером в Україні та 

пов’язаних зі становищем і потребами 850 000 ВПО, зареєстрованих МСП на Донбасі. Збір даних 

здійснювався співробітниками REACH і членами Кластеру; співробітників також виділили Норвезька рада у 

справах біженців (НРБ), Данська рада у справах біженців (ДРБ) та Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців (УВКБ ООН), що допомогло REACH під час збору даних. Мета цього аналізу також полягала 

у визначенні базового рівня потреб, за яким можна було б контролювати та регулювати надання житла і 

непродовольчих товарів.  

МЕТОДОЛОГІЯ 

Мета аналізу 

У світлі затяжного характеру кризи переміщених осіб з Донбасу Кластер з питань забезпечення житлом та 

надання непродовольчої допомоги в Україні домовився з групою REACH визначити початковий рівень 

                                                      
3 УКГП, Аналіз переміщення населення в Україні (21 серпня 2015 р.) 
4 Дані Міністерства соціальної політики (МСП), представлені в звіті Незалежного комітету з моніторингу даних (НКМД) (2015 р.) Статистичний аналіз 
даних щодо ВПО в Україні. Хоча ці цифри не претендують на те, щоб бути точними, МСП є головним джерелом статистичної інформації щодо ВПО, 
якою користуються і на яку посилаються гуманітарні організації, зокрема УКГП і УВКБ ООН. 

http://www.internal-displacement.org/europe-the-caucasus-and-central-asia/ukraine/figures-analysis
http://www.internal-displacement.org/europe-the-caucasus-and-central-asia/ukraine/figures-analysis
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становища 850 000 зареєстрованих МСП людей, які станом на березень 2015 визнані переселеними з місць 

постійного проживання до 5 областей Східної України (в Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Донецьку, 

Луганську). Мета цього аналізу початкового рівня      це забезпечення базових кількісних даних стосовно 

становища та потреб цих ВПО у житлі, непродовольчих товарах і джерелах існування. Крім того, він мав стати 

основою для майбутніх досліджень з метою визначення тенденцій на майбутнє, а також орієнтиром для 

перевірки результатів реагування на гуманітарні проблеми.  

Цільова група для цього аналізу складається з усіх осіб, переміщених у вказані п’ять областей внаслідок 

стрімкого розвитку політичних і військових подій на Кримському півострові та в Східній Україні з початку 

2014 р. REACH застосувала підхід всебічного включення при визначенні ВПО, включаючи до них не лише тих, 

хто був зареєстрований урядом України, але й тих, кого з будь-якої причини не було зареєстровано, і навіть 

тих, хто залишив своє постійне попереднє місце проживання (наприклад, студенти університетів), але не зміг 

повернутися назад через військовий конфлікт. Включення незареєстрованих ВПО в дослідження вважали 

життєво важливим для розуміння ситуації з переміщенням через кризу на Донбасі та для співставлення 

результатів цього дослідження з даними МСП. Дослідження проводили на рівні домогосподарств, при цьому 

одна анкета містила питання для однієї групи чи об’єднання (сім’ї чи іншого типу), що мешкає під одним дахом 

і має спільні фінансові та нефінансові ресурси. Це здійснювалося на базі самовизначення, коли респондент чи 

глава домогосподарства визначав межі та склад цього домогосподарства (родини) у разі потреби.  

Стратегія вибору для опитування 

Оскільки ВПО розсіяні по широкій географічній території і проживають в помешканнях різних типів, важливим 

було вибрати методологію та стратегію відбору, які б надали початковий рівень корисної інформації як для 

оперативних дій, так і для планування. Тому малось на меті, щоб вибраний для опитування об’єкт був типовим 

на місцевому рівні, щоб отримати інформацію для конкретних дій, а також на обласному рівні, щоб отримати 

інформацію про загальні пріоритети та розвиток програми. У зв’язку з цим виникли практичні питання стосовно 

розміру вибірки, оскільки територія дослідження охоплювала 135 районів, і відбір корисних і типових 

представників для опитування в кожному з цих районів потребував би величезних логістичних і фінансових 

ресурсів. Тому Кластер погодився  згрупувати ці 135 районів в 35 кластерів-груп5, як показано на карті 1.   

Ці 35 досліджуваних кластерів складалися з 6 міських кластерів, до яких входило загалом 23 райони великих 

міст та з 19 сільських кластерів у складі 112 сільських районів і невеликих міст. Кластери визначали за 

наступними правилами: 

 Кластери є географічно суміжними і не перетинають меж областей 

 Окремі міста або сусідні міські території з населенням понад 100 000 мешканців (за даними перепису 

2001 р.) утворюють окремі кластери  

 Сільські райони (та міські райони з населенням менше 100 000 мешканців) об’єднуються в кластери, 

виходячи з їхньої близькості до досліджуваної території 

 Винятки з вказаних вище правил було зроблено для: 

o Районів, що безпосередньо оточують міста з населенням понад 1 мільйон мешканців (тобто 

Дніпропетровськ і Харків), та районів, розташованих вздовж головних шляхів між Донецьком 

та цими двома містами, які об’єднуються в кластери окремо від інших сільських районів; 

o Місто Ізюм (Харківська область), яке розглядається як окремий міський кластер (попри те, що 

має населення менше 100 000 мешканців) через свої унікальні характеристики стосовно 

переміщення, які стали результатом попереднього розвитку конфлікту та розташування цього 

міста вздовж головного шляху між Донецьком і Харковом.  

 

                                                      
5 Кластери було складено з груп районів — одиниць другого рівня адміністративного поділу в Україні. 
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Таблиця 1: Схема вибіркового опитування 

Область 
Кількість 
кластерів 

Цільова вибірка 
Зібрані дані 
опитувань 

Дніпропетровська 9 648 662 

Донецька 9 648 660 

Харківська 7 504 516 

Луганська 5 360 365 

Запорізька 5 360 370 

ВСЬОГО 35 2 520 2 573 
 

Карта 1: Місцерозташування груп опитування 

 

Всередині кожного кластеру – групи районів здійснювалась випадкова вибірка домогосподарств, що дає 

репрезентативне опитування на рівні кластерів – груп районів. Домогосподарства ВПО географічно розсіяні по 

різних районах в кожному кластері; при цьому розмір вибірки пропорційний кількості зареєстрованих ВПО, 

виходячи з даних, оприлюднених Міністерством соціальної політики 11 березня 2015 р. Оскільки не існує 

детальної інформації щодо розташування ВПО всередині кожного району, цільові місцерозташування 

вибирали цілеспрямовано таким чином, щоб вони відображали вірогідність результатів стосовно ВПО: по-

перше, вибиралися районні центри; по-друге випадковим чином вибиралися інші міста з повного переліку міст, 
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сіл, селищ і приміських районів на цій території. У кожному місці визначали і вибирали для аналізу як правило 

8 домогосподарств ВПО, а групи збору даних отримали інструкції проводити щонайменше одну годину в 

кожному місці, щоб визначити потенційних суб’єктів для опитування, перш ніж (якщо це необхідно) переходити 

до сусіднього міста чи села для завершення опитування за цією вибіркою. Домогосподарства вибирали 

реєстратори, здійснюючи обхід території, виявляючи домогосподарства ВПО шляхом опитування трьох різних 

джерел: представників місцевої влади; власників місцевих крамниць; так званих «бабусь» 6. Після визначення 

ВПО в цільових зонах, реєстратори кидали жереб, щоб визначити, чи варто включати визначені 

домогосподарства до цієї вибірки. Там, де була така можливість, під час опитування домогосподарств 

визначали подальші домогосподарства ВПО для опитування, застосовуючи метод снігової грудки. Всередині 

кожного кластеру здійснювали опитування до 72 домогосподарств, причому рівень впевненості становив до 

90 %, а допустима похибка — до 10 % на цьому найнижчому рівні вимірювання.  

Збір даних 

Реєстратори REACH працювали разом із партнерами з НРБ, ДРБ та УВКБ ООН, по одному чи по кілька 

представників яких присвячували неповний робочий день збору даних,  та в результаті було опитано  219 

домогосподарств з 2 612 . Це виявилося не лише ефективним способом використання ресурсів, але й дало 

можливість REACH створити міцну групу з цих організацій та їхніх співробітників на місцях, що дає можливість 

Кластеру з питань житла та його партнерам застосовувати високі стандарти збору та обробки даних для 

майбутніх досліджень. 

Збір даних здійснювали за допомогою смартфонів на базі Android із платформою збору даних Open Data Kit 

(ODK), що дозволяє вводити дані безпосередньо під час опитування. Всі співробітники пройшли навчання з 

використання програмного пакету ODK та технічних аспектів анкетування. Курс навчання складався з одного 

дня вивчення теоретичних концепцій та деталей анкетування, а також з одного дня практичних занять. У 

більшості місць збір даних здійснювали приблизно через два тижні після навчання. Винятком була територія 

навколо Маріуполя, де збір даних відбувався з певною затримкою, викликаною обмеженою кількістю 

допоміжного персоналу з ДРБ, і закінчився 10 липня.  

Таблиця 2: Часові терміни збору даних 

Область Навчання Завершення збору даних 

Луганська 25–26 травня (Слов’янськ) 12 червня 

Донецька 25–26 травня (Слов’янськ) 

16 червня (Маріуполь) 

12 червня 

10 липня 

Харківська 4–5 червня (Харків) 13 червня 

Дніпропетровська 8–9 червня (Дніпропетровськ) 20 червня 

Запорізька 8–9 червня (Дніпропетровськ) 20 червня 

 

У той час, коли в Маріуполі ще закінчувався збір даних, REACH представила попередні результати аналізу 

партнерам з Кластеру, місцевим і міжнародним неурядовим організаціям, а також представникам влади в 

Дніпропетровську, Слов’янську та Києві, відповідно, 7-го, 8-го та 10-го червня. Презентація в Києві була 

відкритою, крім того велася трансляція для учасників з УВКБ ООН та Кластеру з питань житла у Женеві. 

Протягом та після цих презентацій були зібрано відгуки від зацікавлених сторін стосовно контексту, 

потенційних пояснень попередніх результатів і сфер для подальшого аналізу, що відображено в цьому 

заключному звіті.  

                                                      
6 «Бабушка» — це російське слово, що означає бабусю чи літню жінку. Бабушки є стереотипними персонажами в українських громадах; їх можна 
регулярно зустріти у громадських місцях, вони добре обізнані з подіями у своїх громадах. 
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Огляд та аналіз 

Було проведено розгляд остаточної бази даних для виявлення аномальних значень і всіх потенційних 

помилок у конкретних параметрах. У тих випадках, коли робився висновок, що визначення конкретних 

параметрів було ненадійним, чи коли не вдавалося пояснити аномальні значення, їх виключали з аналізу 

відповідних параметрів. Аналіз даних здійснювали методом порівняння з польовими дослідженнями і 

допоміжними даними для того, щоб визначити орієнтири для майбутніх дій та надати рекомендації. 

Дані, отримані на рівні кластерів, можна знайти в обробленій базі даних, яку можна отримати від Кластеру з 

питань житла, щоб сприяти інформуванню при прийнятті оперативних тактичних рішень. Інформація, 

представлена в цьому звіті у вигляді діаграм, загалом показана на рівні областей і має на меті інформування 

для програмного прийняття рішень та визначення пріоритетів між регіонами. Результати обласного рівня 

отримані шляхом об’єднання даних, зібраних на рівні кластерів, із використанням пропорційного розподілу 

кількостей зареєстрованих ВПО як основи для зважування.  Для результатів обласного рівня рівень 

впевненості становить 95 %, а допустима похибка — 8 % (або менше залежно від області; для Донецької 

області допустима похибка становить 5 %).  

Обмеження 

Території, де проводилося дослідження, не є типовими для всіх переміщених домогосподарств в Україні, а 

тому отримані результати обмежуються лише ВПО, які проживають у цих п’яти досліджуваних областях. На 

методику дослідження впливали кілька обмежень, серед яких дефіцит інформації щодо розташування ВПО 

всередині досліджуваних районів. Попри випадковий вибір районів всередині кластерів не всі 

домогосподарства мали рівні шанси бути вибраними через цілеспрямованість вибору домогосподарств 

всередині кожного району; в результаті в деяких місцях була проведена надмірна кількість досліджень, а деякі 

залишились недостатньо дослідженими. Через те, що виявлення ВПО здійснювалося за допомогою 

інформаторів з місцевих громад, є імовірність, що більш видимі ВПО, наприклад ті, які мешкають в місцях 

компактного проживання, в деяких випадках виявились надмірно представленими, а менш видимі ВПО не 

потрапили в поле зору дослідження. Було вжито заходів для уникнення такої необ’єктивності, проте повністю 

усунути її виявилося неможливим.   

Збройний конфлікт, що триває, став причиною декількох обмежень, наприклад, відсутності даних із 

Дзержинського і Маріїнського районів через небезпеку в цих районах. Через цей конфлікт було також 

обмежено доступ до частин Новоайдарського і Станично-Луганського районів, проте більшість цільових місць 

було врешті досліджено партнерами. Крім того, збір даних в зоні бойових дій на півдні Донецької області був 

пов’язаний з логістичними проблемами, що призвело до затримок, з представлених часових термінів в таблиці 

2: Часові терміни збору данних. 

Таблиця 2: Часові терміни збору даних.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДЕМОГРАФІЧНІ ДАНІ 

Виявилося, що досліджуваний контингент ВПО складається головним чином з жінок, а частка дорослих 

чоловіків значно менша. В цілому жінки становлять 59 % дослідженого контингенту, а чоловіки — 41 %. 

Представлена нижче піраміда населення характеризує схему переміщення населення, за якої родини 

(головним чином без дорослих чоловіків) виїздили з місць свого постійного проживання як компактні одиниці.  

Враховуючи те, що за результатами опитувань у більшості родин (60 %) деякі члени родини залишилися в 

місцях попереднього постійного проживання, відсутність дорослих чоловіків можна пояснити кількома 

причинами: найчастіше вони залишились, щоб наглядати за майном або працювати — їхня кількість склала, 

відповідно, 66 % та 25 % за опитуваннями родин, члени яких залишились в місцях постійного проживання.7 

Графік 1: Результати дослідження стосовно розподілу ВПО за віком і статтю 

 

За відносно рівних пропорцій чоловіків і жінок у віці до 18 років порівняно з нерівними пропорціями дорослих 

виявилося, що відсоток непрацюючих за віком категорій населення серед ВПО вищий ніж в середньому в 

країні до кризи.8 Це може бути обумовлено тим фактом, що в процесі переміщення визначення 

домогосподарства було змінено. З метою спільного подолання труднощів разом могли селитися декілька 

родин, які мають родинні зв’язки чи ні. 

Середня кількість осіб в домогосподарстві ВПО становила 3, проте, між областями було виявлено певні 

відмінності; середня кількість членів родини становила 2,8 в Луганській області, 3 в Дніпропетровській і 3,2 в 

Запорізькій (див. Графік 52). Співвідношення між працездатними і непрацездатним населенням на утриманні 

родини також варіюється за областями; причому в Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях 

непрацездатного населення на утриманні родини більше ніж будь-де. В усіх цих областях виявилися особливо 

низькими відсотки дорослих чоловіків; в Запорізькій області відсоток непрацездатного населення на утриманні 

родини (віком до 18 років чи за 60) членів домогосподарств становив 54 %, а в Дніпропетровській — 49 %. У 

                                                      
7 Враховуючи чутливість цього питання, респондентів не запитували про те, чи залишилися члени їхніх сімей для участі в збройному конфлікті. 
8 Виявилося, що 50 % досліджуваного контингенту становило непрацездатне населення на утриманні родини (віком до 17 років чи старші 60 років), тоді 
як в цілому в країні в 2013 р. їх було 42 % (Світовий банк, дані за країнами). Зверніть увагу на те, що дані Світового банку відносять до категорії 
працездатних людей у віці 15–64 років, чим можна пояснити частину цієї різниці.  
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Донецькій області також виявився вищим відсоток непрацездатного населення на утриманні родини (50 %) і 

вищий відсоток малих дітей, ніж в інших досліджуваних областях. 

Графік 2: Середні розміри родин ВПО за областями 

 

Відповідно до малого відсотку дорослих чоловіків серед досліджуваних ВПО, 61,7 % переміщених родин 

очолювали жінки. За даними опитувань найбільший відсоток серед жінок, що очолювали домогосподарства, 

становили заміжні (44 %), значний відсоток становили незаміжні (21,9 %), вдови (17,3 %) або розведені 

(16,8 %). Із загальної кількості заміжніх жінок, що очолювали домогосподарства, 73,4 % повідомили, що їхні 

чоловіки залишилися в місці постійного попереднього проживання. У тих домогосподарствах, на чолі яких 

стояли розведені, вдови чи незаміжні жінки, відсоток непрацездатного населення на утриманні родини 

виявився вищим ніж у тих домогосподарствах, на чолі яких були заміжні. 

Карта 2: Пропорція родин ВПО, очолюваних чоловіками і жінками, за областями 
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Родини, очолювані жінками, частіше зустрічалися в усіх досліджуваних областях, проте їхній відсоток 

змінювався від 51,3 % у Луганській області до 61,7 % у Запорізькій. Значних відмінностей у сімейному стані 

глав родин за областями не спостерігалося за винятком Донецької області, де згідно з опитуваннями вдовами 

виявилися 14,2 % глав родин, що вдвічі більше ніж у Дніпропетровській (7,1 %).   

ТРЕНДИ  НАПРЯМКИ ПЕРЕМІЩЕННЯ 

Мета  цього розділу      це опис схеми переміщення, виявленої в результаті дослідження, а також вразливі 

місця, пов’язані з переміщенням.  

Реєстрація 

Більшість опитаних ВПО (82,3 %) повідомили, що всі члени їхніх родин зареєстровані Міністерством 

соціальної політики (МСП) в теперішньому місці проживання. Ще 10,9 % від загальної кількості родин 

повідомили, що зареєстровані деякі члени родин, а ще 6,8 % — що ніхто з них не зареєстрований.  

Розподіл за областями показав, що найвищий відсоток незареєстрованих родин ВПО в Луганській області, де 

17 % повідомили, що жоден із членів родини не зареєстрований. У цілому відсоток зареєстрованих виявився 

достатньо близьким у всіх областях; у той же час було виявлено певні відмінності у відсотку зареєстрованих 

між родинами, які мають різні джерела існування. 80 % родин, які покладаються головним чином на заробітки 

від кваліфікованої праці, повідомили, що всі їхні члени зареєстровані в МСП, а найменше зареєстрованих 

виявилося серед тих родин, які покладаються на сільське господарство (найбільший відсоток таких в 

Луганській області); лише 51 % таких родин повідомили, що всі їхні члени зареєстровані. 

Графік 3: Дані про реєстрацію членів родин ВПО в МСП за областями 

 

Виявилося, що на стан реєстрації впливає тривалість проживання в теперішньому місці; за даними опитувань 

із тих родин, які прибули протягом останніх трьох місяців, 15,5 % повідомили, що жоден з їхніх членів не 

зареєстрований в МСП. На відміну від них 94,3 % родин, у яких зареєстровані всі члени, перебувають в 

теперішньому місці не менше чотирьох місяців.  

З  10,9 % випадків, коли деякі, з членів родини виявилися зареєстрованими, понад три чверті перебували на 

територіях, що безпосередньо межують із зонами конфлікту — у Донецькій (50,5 % родин в цій області) та в 

Луганській (25,8 %). Якщо аналізувати з точки зору тривалості проживання на новому місці, то ситуація має 

складніший вигляд: 94,3 % родин, у яких зареєстровані деякі з членів, перебували в теперішньому місці 
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проживання більше трьох місяців, з чого можна зробити висновок, що рішення не реєструватися приймалося з 

причин, не пов’язаних з недостатньою кількістю часу для цього. 

Причини переміщення 

Опитані родини повідомили, що до переселення в теперішнє місце проживання їх змусила сукупність факторів 

примусу і спонукання. Одним із факторів примусу було пошкодження постійного житла ВПО; за даними 

опитувань деяких пошкоджень зазнали житла у 56 % усіх ВПО і до 60,5 % в Донецькій області.  Зрозуміло що 

цей фактор можна вважати фактором близькості до небезпечної зони; житло зазнало пошкоджень внаслідок 

збройного насильства, що в свою чергу прискорило переміщення.    

Слід зазначити, що вся інформація про пошкодження житла до кризи була отримана безпосередньо в 

результаті опитування і не має незалежного підтвердження. Пошкодження житла — це емоційне питання, а 

ступінь пошкодження оцінюється суб’єктивно, тому рекомендується, щоб експерти перевірили дійсні рівні 

пошкодження, коли це стане можливим. 

Щодо питання про пошкодження житла в місці постійного попереднього проживання найбільший відсоток 

серед ВПО склали ті, що повідомили про відсутність пошкоджень (38,4 %), або про наявність лише незначних 

пошкоджень (34,2 %). Лише 6,3 % від загальної кількості опитаних ВПО повідомили про те, що їхні домівки 

повністю зруйновані, а 15,5 % — що вони серйозно пошкоджені. Розподіл даних про пошкодження за 

областями дає досить однорідну картину без будь-яких значних відмінностей. У перспективі слід очікувати, що 

цій п’ятій частині родин, чиї житла за їхніми словами виявилися серйозно пошкодженими чи зруйнованими, 

буде необхідна значна підтримка для ремонту та відбудови їхнього жила, і це буде значною перешкодою на 

шляху до майбутнього повернення цих родин.   

Графік 4: Повідомлення про пошкодження житла у місці постійного попереднього проживання ВПО9 

 Відсутність  
пошкодження 

Незначне  
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На питання про причини теперішнього місця проживання найчастіше відповідали, що такими причинами були 

більший рівень безпеки та присутність родини і друзів. Серед інших факторів впливу називали доступ до 

засобів існування та послуг (хоча і в значно меншому ступені), а це означає, що особисті стосунки та наявність 

житла завжди ставились вище ніж прибуток і доступ до надання послуг. Інформація про причини має подібні 

тенденції в усіх областях, проте спостерігаються і деякі відмінності: безпека та присутність родини виявились 

особливо сильними факторами спонукання для ВПО в Луганській області; а доступ до послуг як причину для 

                                                      
9 Повідомлення про ступені руйнування є суб’єктивними і базуються скоріше на відчуттях ВПО. Кластер з питань житла хотів б наголосити, що ступені 
пошкоджень, про які повідомили респонденти, не мають підтвердження з інших джерел інформації, і їх слід вважати орієнтовними. 
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переміщення ВПО в Дніпропетровській області називали частіше ніж в інших досліджуваних областях. Той 

факт, що ВПО в Дніпропетровській області найчастіше називали важливим фактором доступ до послуг, 

узгоджується з тим, що ВПО в цій області проживають головним чином у містах або в передмістях, де ці 

послуги є більш доступними.   

Відповіді ВПО на питання про причини вибору теперішнього місця проживання також варіюються залежно від 

території, з якої вони прибули. ВПО з Криму та Луганської області найчастіше називали такою причиною 

безпеку (відповідно, 77,7 % та 60 %), а серед ВПО з Донецької області таких виявилось значно менше 

(45,6 %), вони частіше називали широкий діапазон причин для вибору нинішнього місця проживання.  

Графік 5: Найпоширеніші з вказаних причин переселення до теперішнього місця проживання10 

 
Безпека 

Сімейні 

причини 
Друзі 

Доступ до 

джерел 

існування 

Доступ до 

послуг 

Переміщення, 

пов’язані з 

роботою 

Дніпропетровська 37,4 % 39,8 % 28,0 % 19,0 % 26,1 % 5,2 % 

Донецька 44,7 % 39,1 % 18,8 % 10,6 % 8,5 % 3,7 % 

Харківська 56,0 % 37,2 % 25,8 % 11,2 % 7,4 % 0,4 % 

Луганська 65,0 % 52,2 % 22,2 % 22,4 % 12,7 % 5,8 % 

Запорізька 53,6 % 32,3 % 20,2 % 19,4 % 14,1 % 1,6 % 

 

Більшість опитуваних ВПО (59,7 %) повідомили, що деякі з членів їхніх родин залишилися в місцях постійного 

попереднього проживання. Розподіл за областями показав: про те, що члени родин залишилися в місцях 

постійного проживання, частіше повідомляли родини з Криму (66,7 %), ніж з Луганської (61 %) чи Донецької 

(59 %) областей. 

Етапи переміщення 

Більшість опитаних родин ВПО (98,2 %) повідомили, що вони переїхали раніше ніж три місяці тому, а 

61,8 % — раніше ніж 10 місяців тому, проте, якщо проаналізувати ці числа за місцем походження, то 

виявляється декілька тенденцій. Переселення більшості ВПО з Криму відбувалось двома великими хвилями: 

37,4 % в період з березня до травня 2014 р. та 41,5 % в листопаді 2014 р.; за останні шість місяців нових 

переселенців звідти майже не було. На відміну від цього найбільший відсоток ВПО з Донецької та Луганської 

областей (відповідно, 48,8 % та 51 %) становлять ті, хто залишив місця постійного проживання в період з 

червня до серпня 2014 р., а до лютого 2015 р. спостерігався менш інтенсивний але більш стабільний потік 

новоприбулих.    

Тимчасове повернення на територію постійного проживання 

На питання , чи відвідував хтось з членів домогосподарства територію свого постійного проживання з моменту 

переміщення — наприклад, щоб перевірити стан майна, ненадовго відвідати друзів чи родину — приблизно 

чверть респондентів (25,5 %) дали ствердну відповідь. Трохи меншим був відсоток тих, хто тимчасово 

повертався, серед членів домогосподарств ВПО в Дніпропетровській (20,4 %) та Луганській (22 %) областях, 

як показано на графіку.  

                                                      
10 Респонденти могли називати кілька причин.  
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Графік 6: Родини, що повідомили про тимчасове повернення до свого постійного місця проживання 
після переселення, за областями 

  

На питання про причини тимчасового повернення респонденти найчастіше відповідали, що ставили за мету 

захист і перевірку майна (57,6 %), або це було викликано сімейними причинами (43,3 %). Дещо більший 

відсоток тимчасових повернень, зафіксований серед ВПО, що мешкають у Запорізькій, Донецькій та 

Харківській областях, узгоджується з тим фактом, що в цих областях також найвищий відсоток ВПО, які 

повідомили про те, що у них залишились родини на території постійного попереднього проживання. Члени 

домогосподарств у Луганській та Донецькій областях, розташованих найближче до лінії зіткнення, найчастіше 

повідомляли про повернення з метою захисту чи перевірки майна.  

11,8 % повідомили , що вони тимчасово поверталися , щоб забрати членів своєї родини, отже, можна зробити 

висновок, що в деяких випадках спочатку відправляли деяких членів родини, а пізніше до них приєднувалися 

інші. Виявилося, що це в особливості, стосується родин, які зараз мешкають у Запорізькій області; 32,5 % з 

них повідомили, що вони поверталися, щоб забрати свою родину з місць постійного проживання. Серед тих 

родин, члени яких повідомили про тимчасові повернення, неодноразово повертались до місця свого 

постійного проживання члени родин із Луганської та Донецької областей. Більш ніж кожен п’ятий з тих, хто 

повертався назад із Луганської області (22,3 %), робив це більше чотирьох разів. На відміну від них більш ніж 

80 % тих, хто повідомив про тимчасові повернення з Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей, 

розташованих далі від лінії контакту, поверталися лише раз чи двічі. 

Графік 7: Вказані причини повернення до постійного місця попереднього проживання, за областями11 

 
Захист майна Сімейні причини Забрати родину Робота 

Покращилися 

умови 

Дніпропетровська 33,3 % 45,6 % 20,7 % 17,5 % 5,2 % 

Донецька 62,2 % 39,4 % 7,7 % 8,8 % 1,6 % 

Харківська 43,1 % 57,5 % 6,9 % 9,4 % 6,3 % 

Луганська 80,5 % 35,3 % 14,1 % 9,4 % 0,7 % 

Запорізька 36,1 % 49,4 % 32,5 % 9,5 % 2,4 % 

                                                      
11 Респонденти могли називати кілька причин. 
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Остаточні та тимчасові повернення 

Про тимчасові поїздки в місця свого постійного попереднього проживання і назад (тимчасові повернення) 

повідомила майже чверть родин, проте лише невелика частина від загальної кількості респондентів (4,3 %) 

після переміщення повернулася в місце постійного попереднього проживання назовсім. На питання про 

причини тимчасового чи остаточного повернення лише 2,6 % від опитаних членів родин вказали як причину 

поліпшені умови. Враховуючи збереження стану небезпеки в багатьох місцях і лише незначний відсоток тих, 

хто повідомив про поліпшення умов, не дивує низький відсоток тих, хто повернувся остаточно. 

Наміри на майбутнє 

На питання про те, чи збираються вони переїхати з теперішнього місця проживання протягом наступних трьох 

місяців, суттєва більшість респондентів (77,4 %) відповіла, що не має такого наміру, а ще 16,4 % відповіли, що 

вони не знають. При постановці такого питання не йшлося про жодні умови, тому ВПО відповідали йомовірно ,  

зі своїх відчуттів і планів на той момент, ніж із зовнішніх факторів.  Порівняння за областями виявило, що в 

Харківській області відсоток родин, члени яких збираються переїхати (15,1 %), вищий ніж в інших 

досліджуваних областях, де про такий намір повідомили лише 3–5 % ВПО. 

Графік 8: Частка родин, які збираються виїхати з нинішнього місця проживання, за областями 

 

Ті, хто збирається переїхати, називали різні причини; для більш ніж половини цієї групи такою причиною було 

названо безпеку/правопорядок (54,9 %), далі йшли родина (34,1 %), друзі (19 %), доступ до послуг (19 %), 

джерела існування (15,9 %) та переміщення місця роботи (2,4 %). Ці причини розташовуються в такому ж 

порядку, які і причини, що змусили ВПО здійснити перше переміщення, серед яких найчастіше називалися 

безпека та правопорядок, друзі та родина. ВПО частіше називали доступ до послуг як причину для наміру 

переїхати, ніж причину для початкового переміщення. Це дозволяє припустити, що для декого з ВПО після 

переселення в безпечне місце на перший план виходить потреба зводити кінці з кінцями. Оскільки в цілому 

частка ВПО, які висловили намір переїхати, дуже мала, то неможливо зробити статистично значиме 

порівняння причин за областями.  

На питання куди вони мають намір переїхати переважна більшість ВПО відповіла, що вони хочуть 

повернутись додому (79,2 %), а ще 9,6 % заявили, що хотіли б переїхати в інше місце в тій же області. Майже 

всі ВПО в Харківській області заявили, що мають намір повернутися додому (97,2 %). Опитування показало, 

що ВПО, які нині мешкають у Донецькій області рідше вказують про свій намір повернутись додому, ніж ВПО в 

інших місцях: 56,4 % з цих ВПО висловили намір повернутися додому, 15,4 % — переїхати в інше місце в цій 

же області; 15,4 % — переїхати в інше місце в Україні, а ще 12,8 % — виїхати з України. 

На питання , чи очікують вони, що їхня родина приєднається до них в нинішньому місці проживання, ствердну 

відповідь частіше давали ВПО з Криму (41,5 %) ніж із Донецької (12,9 %) чи Луганської (11 %) областей. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОСОВНО ЖИТЛА ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Тип житла 

На момент проведення дослідження більшість опитаних ВПО проживала в орендованих помешканнях, а 

приблизно третина проживала на правах гостей. Близько 5 % повідомили, що вони є власниками 

теперішнього  житла, а ще меншою виявилася кількість тих родин, які проживають у готелях чи інших типах 

житла. Дослідження також охоплювало родини, що мешкають у одному із 153 місць компактного проживання, 

загальна кількість місць у яких становить 11 198. Ці  місця компактного проживання є в усіх досліджуваних 

областях, проте переважна більшість — у Донецькій області.12 

Як показано на Графік 9, де не враховані місця компактного проживання, між різними областями 

спостерігаються деякі відмінності стосовно типу житла. Відсоток респондентів, які вказали, що проживають в 

приймаючих родинах, виявився найбільшим у Запорізькій та Луганській областях, тоді як ВПО в 

Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях частіше орендують житло.  

72,1 % із тих родин ВПО, що проживають в приймаючих родинах, повідомили, що їх прийняли члени їхньої 

родини чи родичі, а 16,1 % гостюють у друзів. Враховуючи те, що 40,4 % від усіх ВПО назвали родину чи 

друзів причинами для переселення в нинішнє місце проживання, можна зробити висновок, що ці стосунки 

відіграють важливу роль у забезпеченні доступу до житла (як у разі його оренди, так і в інших випадках). Ще 

для 7,4 % ВПО, що проживають нині як гості, певну роль у пошуках помешкання відіграли родина та/або друзі, 

тоді як роль уряду чи церков була значно меншою — у цій групі їх вказували, відповідно, 2,3 % і 1,7 %. 

Графік 9: Відсоток ВПО, які проживають у вибраних ними типах помешкань, за областями13 
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Оренда житла частіше спостерігається в містах ніж в селах: 60,6 % респондентів повідомили, що орендують 

свої нинішні помешкання у містах і 43,3 % респондентів у сільській місцевості. І навпаки, респондентів, які є 

власниками нинішнього помешкання, більше виявилося в сільській місцевості (7,9 %), ніж у містах (2,7 %), де 

вартість житла в цілому вища. 

Третина ВПО (33,8 %) повідомила, що вони проживають у нинішньому помешканні разом з іншими; загалом, з 

опитаного населення в одному помешканні проживає в середньому 1,4 родини. В Луганській області 

                                                      
12 Матриця спостережень організації Кластеру з питань житла в Україні. 
13 До цієї таблиці не включені родини, що мешкають у центрах тимчасового розміщення, серед яких, імовірно, було проведено надто багато опитувань 
протягом дослідження.   
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проживають в одному помешканні принаймні ще з однією родиною 44,7 % опитаних ВПО, тоді як у Донецькій і 

Харківській областях таких виявилося, відповідно, 33,9 % та 34,7 %. А серед опитаних ВПО в 

Дніпропетровській і Запорізькій областях ці показники становлять лише 22,9 % та 21,17 %. Очевидно, що 

питання про спільне проживання кількох родин в одному помешканні значною мірою залежить і від типу 

помешкання. 53,7 % ВПО, які живуть в готелях, ділять помешкання з іншими родинами; очевидно, що така 

схема допомагає зменшити оплату за проживання.  

Більшість із тих ВПО, які проживають на правах гостей, а саме 63,7 %, також ділять своє помешкання з 

іншими. Ті, хто цього не вказав, можливо, вчинили так тому, що вони проживають в окремій і особливій 

житловій одиниці, або тому, що вони вважають своє теперішнє помешкання окремою житловою одиницею  

хоча й живуть в будинку з приймаючою родиною, . Це розділення може бути умовним або фізичним, 

включаючи окремі санвузли та житлові приміщення. Ці ж міркування допомагають пояснити відносно великий 

відсоток тих ВПО серед мешканців місць компактного проживання, які повідомили, що проживають в окремому 

помешканні (63,1 %); очевидно, що це пов’язано з їхнім розумінням того, що попри проживання в 

колективному центрі вони мають помешкання для однієї родини, яке вони вважають «окремим». Спільне 

проживання і відчуття безпеки також узгоджені; більшість ВПО (88,6 %) вважають своє помешкання 

«безпечним». Серед тих ВПО, які мешкають в готелях, відсоток тих, хто почуває себе в безпеці, нижчий — він 

становить 70,7 %.  

Реєстратори не вимірювали площі кожного досліджуваного помешкання, а як показник для визначення 

пропорції родин, що проживають у перенаселених помешканнях, брали співвідношення між кількістю осіб і 

кількістю кімнат (не враховуючи санвузли і кухні). Згідно з дослідженням характеристик утримання житла, 

проведеного Економічною комісією ООН для Європи (2013 р.), з Кластером з питань житла було узгоджено, 

що,  помешкання, де показник населеності перевищує 2 (більше двох осіб на кожну кімнату), можна вважати 

перенаселеними.14 За таких умов 41,6 % від усіх опитаних ВПО проживають у перенаселених помешканнях, 

хоча це залежить від низки факторів. ВПО в сільській місцевості зазвичай рідше проживають у перенаселених 

помешканнях (29,9 %), ніж ВПО в містах, серед яких цей показник склав 44,6 %. Подібні тенденції 

вимальовуються, якщо зробити порівняння за областями, як показано на Графік 10 нижче, де показник 

перенаселеності виявився нижчим у Луганській області (де кластери головним чином сільські), а в Запорізькій 

і Дніпропетровській — вищим.  

Графік 10: Показник населеності помешкань (середня кількість осіб в кімнаті), за областями 

 
0–1 1,1–2 2,1–3 3,1–5 5,1–9 

Дніпропетровська 10,9 % 42,7 % 27,3 % 17,8 % 1,4 % 

Донецька 17,2 % 45,2 % 21,5 % 13,8 % 2,3 % 

Харківська 18,7 % 39,8 % 23,0 % 14,6 % 3,9 % 

Луганська 29,2 % 48,9 % 13,3 % 8,1 % 0,5 % 

Запорізька 7,9 % 31,2 % 31,8 % 25,1 % 3,9 % 

Всього 16,8 % 41,6 % 23,4 % 15,9 % 2,4 % 

Проте найбільше відмінностей виявляється під час порівняння різних типів помешкань. ВПО в місцях 

компактного проживання значно частіше проживають у перенаселених помешканнях (72,5 %) ніж ті, хто 

орендує житло (42,4 %), проживають в приймаючих родинах (24,0 %) чи у власному помешканні (20,5 %).   

                                                      
14 Ці дані базуються на доповіді ЄЕКООН (2013 р.) Ключові характеристики країн з питань утримання житла і землевпорядкування : Україна. Слід 
підкреслити, що ці дані є наближеними і не можуть дати лише ймовірність перенаселеності помешкання. 
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Графік 11: Родини, що проживають у перенаселених помешканнях, за типом помешкань 

 

Цікаво, що родини, які живуть в одному помешканні з іншими, зазвичай менші (в середньому 2,5 особи) ніж ті 

родини, які живуть в окремому помешканні (в середньому 3,2 особи). Також виявилося, що родини, які 

проживають разом з іншими, рідше живуть в перенаселених помешканнях; лише у 20 % таких родин показник 

населеності перевищує 2. Як уже було вказано вище, більшість родин у місцях компактного проживання не 

вказали, що проживають в одному помешканні з іншими; до цієї групи входять головним чином ті ВПО, які 

живуть у гостях, а також у готелях (менший відсоток). 

У контексті цих результатів слід зазначити, що Державний комітет статистики (Держкомстат) України 

повідомив у 2013 р., що 49,4 % родин в Україні проживають у помешканнях, які складаються не більше ніж із 

двох кімнат. Легко передбачити, що в сільській місцевості менший відсоток (36,1 %) родин проживає в двох 

кімнатах чи менше, ніж у великих містах (61 %). 15 

Умови в помешканнях 

ВПО запитували про стан їхнього нинішнього помешкання, зокрема доступ до гарячого водопостачання, 

опалення, електроенергії, належної теплоізоляції та гідроізоляції. Отримані відповіді є певною мірою 

суб’єктивними і не перевірялися реєстраторами. Важливо також зазначити, що проблеми з недостатнім 

доступом до гарячого водопостачання, теплоізоляції, опалення та електроенергії характерні не лише для 

значної частини опитаних ВПО, а й для багатьох родин у цьому регіоні ще до нинішньої кризи. Дійсно, 

проведене нещодавно дослідження утримання житла і землевпорядкування в Україні, проведене Економічною 

комісією ООН для Європи, засвідчило в цілому дефіцит належних житлових умов. Враховуючи те, що вік 

більшості жител становить від 30 до 60 років, найбільш серйозною проблемою, яка впливає на якість житла, є 

відсутність або погана якість технічного обслуговування; причому значна частина житлового фонду застаріла, 

ненадійна і потребує термінового ремонту.16 

84,1 % опитаних ВПО повідомили, що вони мають достатній доступ до водопроводу в своєму теперішньому 

помешканні. Значних відмінностей за областями в цьому питанні не виявлено, хоча в сільській місцевості 

достатній доступ до водопроводу зустрічається рідше (78 %), ніж в містах (88,4 %). Тип помешкання також 

впливає на те, чи мають ВПО достатній доступ до водопроводу; ті ВПО, яким належить теперішнє  

помешкання, рідше повідомляють про достатній доступ до водопроводу (72 %) ніж ВПО, які орендують житло 

чи живуть на правах гостей (85,1 % та 82,2 %). Враховуючи те, що більшість ВПО, яким належить житло, 

мешкають в сільській місцевості, цей результат можна вважати пов’язаним з відмінностями, які 

спостерігаються між умовами в містах і селах.  

                                                      
15 Держкомстат України (2013 р.), Соціальні та демографічні характеристики домогосподарств в Україні в 2013 р. 
16 Економічна комісія ООН для Європи (ЄЕКООН) (2013 р.), Ключові характеристики країн з питань утримання житла і землевпорядкування : Україна 
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Графік 12: ВПО, що повідомляють про належний доступ до водопроводу в селах і в містах  

 

Помітна різниця між сільськими і міськими територіями щодо якості житла і доступу до базових послуг, таких 

як водопровід, каналізація, опалення та гаряча вода, була документально зафіксована ще до нинішньої кризи.  

Наприклад, у доповіді ЄЕКООН за 2013 р. зазначено, що водопровідна вода подається в 76,9 % жител у 

містах і лише в 29,8 % в сільській місцевості. Схожа картина і з опаленням: воно є в 62,8 % міських 

домогосподарств і лише в 39,7 % сільських домогосподарств.17 

У питанні доступу до гарячого водопостачання відмінності стають більш помітними. Лише 54 % опитаних ВПО 

повідомили, що мають достатній доступ до гарячого водопостачання, причому було виявлено певні 

відмінності між досліджуваними областями. 48,6 % опитаних ВПО в Луганській та 50,8 % в Донецькій області 

повідомили, що мають достатній доступ до гарячого водопостачання, тоді як у Запорізькій області цей 

показник становив 62,1 %.  Ситуація з доступом до гарячої і холодної води в селах і в містах узгоджується з 

даними за 2013 р., проте результати цього дослідження демонструють дещо вищий рівень доступу ніж дані в 

середньому в країні в 2012 р., згідно з якими доступ до гарячого водопостачання мали 60,3 % міських 

домогосподарств і 14,3 % сільських.18 

Доступ до холодної води у ВПО, що мешкають в містах, кращий ніж у селах, як видно з наведеної вище 

діаграми. І нарешті, тип помешкання є ефективним опосередкованим індикатором, який дозволяє 

прогнозувати наявність чи відсутність у родини ВПО достатнього доступу до гарячого водопостачання.  

Мешканці готелів мають значно кращий (85,4 %) доступ до цього ресурсу19, другий показник мають ВПО, що 

живуть на правах гостей (55,1 %), або орендують житло (53,4 %). Найменші показники достатнього доступу до 

гарячого водопостачання (44,5 %) мають ВПО, що проживають у власних помешканнях. 

Абсолютна більшість ВПО (99,4 %) має доступ до електроенергії; ці результати опитування не відрізняються 

за областями, типами помешкання, у містах і селах. 97,5 % ВПО, які мають доступ до електроенергії, 

повідомили, що можуть користуватись нею цілодобово, і лише 1,4 % мають доступ протягом не більш ніж 

                                                      
17 Дані Держкомстату України (2013 р.) «Стан житлового фонду в Україні за 2012р.» стор. 158, 162 та 166, на які є посилання в доповіді ЄЕКООН (2013 
р.) Ключові характеристики країн з питань утримання житла і землевпорядкування: Україна. 
18 Дані Держкомстату України (2013 р.) «Стан житлового фонду в Україні за 2012р.» стор. 158, 162 та 166, на які є посилання в доповіді ЄЕКООН (2013 
р.) Ключові характеристики країн з питань утримання житла і землевпорядкування: Україна. 
19 Проте слід зазначити, що рівень достовірності значно нижчий там, де населення розділене на ці підгрупи. 
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вісімнадцять годин на добу. Стосовно доступу до електроенергії не помічено якихось значних відмінностей; 

можна вважати, що це питання вирішене і не потребує подальшого аналізу.  

Враховуючи те, що взимку температура низька і опускається нижче нуля протягом п’яти місяців20, наявність 

достатньої теплоізоляції, опалення та зимового одягу можна вважати ключовими проблемами. Попри це лише 

47 % з опитаних ВПО вказали, що живуть у будинках із достатньою ізоляцією. Розподіл за областями виявляє 

значні відмінності, причому лише 10,5 % ВПО мають житла з достатньою теплоізоляцією в Запорізькій області 

і 24,6 % в Дніпропетровській. ВПО в містах частіше живуть у будинках з достатньою теплоізоляцією (49,2 %) 

ніж ВПО, що живуть у сільській місцевості (44 %). Тип помешкання має обмежений вплив на стан теплоізоляції 

житла. Проте володіння житлом більшою мірою впливає на цей стан: серед тих ВПО, які є власниками свого 

помешкання, відсоток тих, хто вважає своє житло достатньо теплоізольованим (55,5 %), більший ніж в інших 

групах ВПО, наприклад, тих, що орендують житло (45,9 %). Оскільки переважна більшість переміщених родин 

має обмежені прибутки і ресурси, вирішити питання з теплоізоляцією можуть лише ті, кому це дозволяє 

фінансовий стан, а родини з меншими статками не можуть і залишаються непідготовленими до наступного 

зимового періоду. 

Було виявлено також певні відмінності між мешканцями сел і міст: 44 % родин із сільської місцевості та 49,2 % 

родин із міст заявили, що мають достатню теплоізоляцію житла. І нарешті, 55,5 % ВПО, які є власниками своїх 

помешкань, та 52,1 % ВПО, які орендують житло, вважають, що їхні житла мають достатню теплоізоляцію. У 

цьому відношенні гірші показники у тих ВПО, які проживають на правах гостей — лише 45,9 % з цієї групи 

вважають, що їхнє нинішнє житло має достатню теплоізоляцію. Це можна пояснити різними причинами, 

зокрема тим фактом, що ці ВПО можуть проживати в таких помешканнях, як гаражі та літні будиночки, які 

зазвичай не використовуються як житло.   

Графік 13: ВПО, що повідомляють про достатню теплоізоляцію помешкань, за областями 

 

Більшість опитаних родин (74,9 %) вважає, що їхнє нинішнє помешкання має достатній захист від потрапляння 

води. На рівні областей спостерігаються значні географічні відмінності. Наприклад, 88,9 % ВПО в Луганській 

та 79,1 % в Дніпропетровській області вважають, що їхні помешкання мають достатню гідроізоляцію; в 

Донецькій області цей показник становить 69,1 %, а в Запорізькій — 70,6 %. Серед ВПО в містах більший 

відсоток тих, хто вважає своє нинішнє житло гідроізольованим (78 %), ніж серед ВПО в сільській місцевості 

(70,5 %). І нарешті, серед ВПО, які є власниками нинішнього житла чи проживають на правах гостей, більший 

відсоток тих, хто вважає гідроізоляцію свого житла достатньою (78,1 % та 76,4 %), ніж у тих ВПО, які 

орендують житло (лише 73,5 %). 

  

                                                      
20 Інформація про погоду і клімат у світі: Україна 
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Графік 14: ВПО, що повідомляють про достатню гідроізоляцію помешкань, за областями 

 

Більшість з опитаних ВПО повідомили, що вони мають доступ до опалення в своєму помешканні; це опалення 

є їхнім власним (67,8 %), або спільним (17,9 %), що включає тих, хто має доступ до колективного 

центрального опалення. Загалом ВПО в містах мають кращий доступ до опалення ніж у сільській місцевості: 

71,8 % ВПО в містах мають засоби опалення, а серед ВПО в сільській місцевості таких лише 63,8 %. 

Відповідно, 22,4 % сільських ВПО не мають ні власного, ні спільного засобу опалення, тоді як серед міських 

ВПО таких лише 13,4 %. 

Графік 15: Наявність опалення в домогосподарствах ВПО в містах і селах 

 

Згідно з результатами опитування головним джерелом енергії для опалення є газ, про що повідомили 43,5 % 

усіх респондентів. Друге і третє місця як головне джерело енергії для опалення за результатами опитування 

ВПО посіли системи центрального опалення (яке називається «міською системою опалення» на Графік 17: 

Основні види палива для опалення за типом помешкань) та електроенергія; такими їх назвали, відповідно 

23,7 % та 17,6 % опитаного населення. Лише для 13,9 % ВПО головним джерелом енергії для опалення є 

дрова та вугілля (відповідно, 8,9 % та 5 %), хоча в сільській місцевості відсоток ВПО, які використовують як 

паливо дрова, вищий (16,0 %). Ці результати приблизно однакові в усіх областях, проте варто зазначити, що в 

Запорізькій області електроенергію найчастіше називали головним джерелом енергії для опалення (32,1 %). У 

сільській місцевості найчастіше головним паливом для опалення називали газ (50,4 %). У містах газ 

використовується для опалення помешкань лише у 38,6 % ВПО, 30,2 % мають центральне опалення, а 21,8 % 

користуються електричним опаленням.  
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Графік 16: Основний вид палива для опалення в селах і містах 

 
Газо-

проводи 
Центральне 

опалення 
Електро-
енергія 

Дрова Вугілля 
Газ в 

балонах 
Брикет 

Села 50,4 % 14,5 % 11,8 % 16,0 % 5,8 % 1,1 % 0,5 % 

Міста 38,6 % 30,2 % 21,8 % 3,9 % 4,6 % 0,9 % 0,0 % 

  

Порівняння за типами помешкань також є показником того, який вид палива наявний чи використовується. У 

місцях компактного проживання чи у власних житлах найчастіше покладаються на електроенергію (35,5 % та 

25 %), а ВПО, які орендують житло, найчастіше мають доступ до газового опалення (47,4 %) та міської 

системи опалення (23,8 %). 

Графік 17: Основні види палива для опалення за типом помешкань21 

 

  

                                                      
21 Респонденти могли вибирати кілька відповідей. 
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Переносники інфекції 

Лише 14,2 % ВПО вважають, що вони живуть у помешканнях без будь-яких переносників інфекції (гризунів чи 

комах). Про присутність переносників інфекції найчастіше повідомляли ВПО, які є власниками своїх 

помешкань; лише 9,4 % таких родин вважають, що у них немає переносників інфекції. Дещо кращою здається 

ситуація у тих родин, які орендують житло, чи проживають у приймаючих родинах: відповідно, 12,5 % та 

14,5 % з них вважають, що в їхньому нинішньому помешканні немає переносників інфекції.  

Санітарні  умови 

80,1 % опитаних ВПО мають окремий туалет у своєму теперішньому помешканні, проте ступінь доступу 

залежить  від типу помешкання. Ті ВПО, які орендують житло, мають кращий доступ до окремих туалетів 

(81,9 %), а серед ВПО, які є власниками житла чи проживають у приймаючих родинах, ці показники 

становлять, відповідно, 71,9 % і 76 %. У разі розподілу за областями варто зазначити, що хоча географічні 

відмінності дуже незначні, проте в Харківській області доступ до окремих туалетів мають лише 72 % ВПО. І 

нарешті, як і очікувалось, спостерігаються значні відмінності між сільською місцевістю та містами: у селах 

лише 69,8 % ВПО мають доступ до окремих туалетів, а в містах — 87,4 %. 

Графік 18: Доступ до окремих туалетів для ВПО в містах і селах 

 

ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ТЕРМІНИ ОРЕНДИ 

Протягом дослідження родинам ставили запитання про орендні документи, вартість місячної оренди для 

родин ВПО, а також , чи відчувають вони загрозу виселення. Проте слід врахувати декілька обмежень. По-

перше, родина могла вказати занижену чи завищену вартість місячної оренди залежно від своїх очікувань; 

така проблема завжди виникає під час опитування з таких чутливих питань як фінанси. По-друге, інформація 

про вартість оренди базується на вибірці меншого розміру: аналізували таку інформацію, отриману лише від 

61,7 % опитаних родин, оскільки багато з них не вказали, що сплачують за житло (наприклад, ВПО, які 

мешкають в місцях компактного прожживання та більшість ВПО, яких приймають родини як гостей22), є 

власниками свого житла, або відмовилися відповідати23. Загальні показники залишаються  базовими, проте 

якщо розподілити результати за областями, то рівні впевненості будуть нижчими.  

  

                                                      
22 Лише 25 % з тих ВПО, які проживають в приймаючих родинах, повідомили про те, що вони сплачують певну щомісячну плату чи компенсацію. 
23 Ця категорія становить 0,9 % від загальної кількості опитаних. 
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Графік 19: Частка родин ВПО, які сплачують за оренду житла, за типом помешкань24 

 

Орендна плата 

61,7 % родин ВПО, які повідомили, що сплачують щомісячну орендну плату, 22,6 % не мають договору оренди 

чи найму з власником житла, а 67,7 % повідомили, що в них є певна угода з власником житла, але офіційного 

договору оренди немає. Лише 9,7 % ВПО, які на цей час орендують житло, мають офіційний договір оренди. Із 

точки зору порівняння офіційних і неофіційних угод про оренду ситуація в різних областях різна: за даними 

опитувань у Дніпропетровській області майже чверть договорів оренди офіційні (24,2 %), і цей показник значно 

вищий ніж в інших областях. У свою чергу в Луганській області лише 4,1 % ВПО мають офіційно зареєстровані 

договори з власником житла, а в Харківській — 5,7 %. 

Графік 20: Типи договорів оренди житла, за областями 

 

62 % ВПО повідомили, що вони щомісячно сплачують за оренду житла до 1 000 гривень (UAH) 25. Із цих 62 % 

близько 15,3 % заявили, що вони сплачують за оренду житла від 250 до 500 гривень, а 16 % повідомили, що 

їхня орендна плата становить не більше 250 гривень. Ще 28,2 % родин ВПО вказали, що вони щомісячно 

                                                      
24 Ця діаграма стосується лише орендної плати за житло, не включаючи оплату комунальних послуг. 
25 На момент проведення дослідження вартість 1000 українських гривень дорівнювала приблизно 46 доларам США. 
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сплачують за оренду житла від 1 001 до 2 000 гривень. Отримана інформація свідчить , що абсолютна 

більшість ВПО (більш ніж 90 %) у цей час сплачує за оренду житла менше ніж 2 000 гривень щомісяця. 

Не беручи до уваги суми, які сплачуються, той факт, що більшість переміщених родин покладається на власні 

кошти для підтримки житла, має ще більше значення, якщо врахувати масштаби безробіття.  

У різних областях ситуація виглядає по-різному, залежно від географічного розташування. В Луганській 

області 86,1 % ВПО щомісячно витрачають менше ніж 1 000 гривень на оренду житла. У той же час в 

Дніпропетровській області 20,9 % сплачують від 2 001 до 3 000 гривень. У сільській місцевості ВПО сплачують 

за оренду житла менше, чого й слід було очікувати. Отримані дані свідчать, що 48,8 % ВПО в сільській 

місцевості щомісяця сплачують за оренду житла до 500 гривень, а ще 28,8 % — від 501 до 1 000 гривень. 

Лише 19,7 % щомісячно сплачують за оренду житла від 1 001 до 2 000 гривень. У містах лише 22,5 % ВПО 

щомісячно сплачують за оренду житла до 500 гривень, а 31,6 % та 32,4 % сплачують, відповідно, від 501 до 

1 000 гривень та від 1 001 до 2 000 гривень; це в цілому узгоджується з очікуваним вищим рівнем витрат у 

містах.  

Графік 21: Вартість місячної оренди житла, за областями 

 

Географічні відмінності, зазначені на Графік 21, також пов’язані з нерівномірним розподілом на сільські та 

міські території; причому великі міста в Дніпропетровській та Харківській областях роблять свій внесок у 

збільшення середньої місячної орендної плати в цих областях. ВПО, які мешкають у сільській місцевості, 

значно рідше повідомляли, що вони не сплачують за оренду, а серед тих, хто сплачує за оренду, найбільше 

виявилося тих (24,7 % від ВПО в сільській місцевості), хто сплачує менше ніж 500 гривень. І навпаки, дві 

третини міських родин ВПО повідомили, що вони сплачують за оренду житла, а серед тих, хто сплачує, 

найбільшим виявився відсоток (28,8 % від ВПО в містах) тих, хто сплачує до 3 000 гривень.  

Графік 22: Вказана ВПО вартість місячної оренди житла (в гривнях), в містах і селах 
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На питання про те, чи є доступною для них нинішня плата за оренду житла, 36,5 % ВПО, які платять за 

оренду, відповіли, що вони не знають, на скільки їм вистачить коштів. 25,5 % вважають, що вони, можливо, 

зможуть сплачувати за оренду житла в нинішньому розмірі довше одного року, а 4,7 % вважають, що вони 

зможуть робити це приблизно рік. Проте 12,6 % ВПО повідомили, що вони зможуть платити за оренду житла в 

нинішньому розмірі лише протягом шести місяців, а 20,3 % — менше 3 місяців. Під час порівняння за 

областями спостерігаються значні відмінності стосовно здатності платити за оренду житла протягом 

наступних місяців. ВПО в Харківській області виявилися найбільш невпевненими; більш ніж 65 % відповіли, 

що вони не знають, як довго вони зможуть платити за оренду житла, що й показано на Графік 23, нижче.  

Графік 23: Вказана опитуваними особами доступність оренди житла, за областями 

 

Стосовно здатності платити за оренду житла 77,7 % родин, які повідомили, що сплачують щомісячно менш ніж 

1 000 гривень, були впевнені в тому, що зможуть робити це ще більше ніж рік. У свою чергу серед тих родин, 

які сплачують щомісячно за оренду житла від 1 001 до 2 000 гривень, більше ніж 60 % вважають, що вони 

зможуть  продовжувати  оплату  лише ще шість місяців або менш.  

Відчуття загрози виселення 

61,7 % родин ВПО не відчувають ніякої загрози виселення.  Це означає, що якщо для більшості умови 

проживання залишаться стабільними, то для 18 % ОВП існує велика імовірність виселення з нинішнього 

помешкання, а 12,2 % вважають, що їх обов’язково виселять у майбутньому. Між областями спостерігаються 

разючі відмінності: найвищі показники зафіксовано в Запорізькій області, де кожна третя опитана родина ВПО 

впевнена в тому, що її виселять.  І навпаки, в Луганській та Харківській областях, де мешкає найбільше 

переміщених родин, ВПО вважають, що їхні умови проживання більш стабільні. Це свідчить, що висока 

загроза виселення існує в цілому для відносно невеликої кількості ВПО. 
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Графік 24: Родини, що повідомляють про загрозу виселення, за областями 

 

Існують також відмінності в рівнях загрози виселення між містами та селами; 70,4 % ВПО в сільській 

місцевості не відчувають жодної загрози виселення, тоді як серед міських ВПО таких лише 55,5 %.  

Порівняння за типами помешкання свідчить, що відсоток родин ВПО, які вважають, що їх «точно» виселять, є 

найбільшим серед тих, хто орендує житло (56,2 %). Більшість із цих ВПО сплачує щомісяця від 500 до 5 000 

гривень. З тих 26,0 %, які впевнені, що їх «точно» не виселять, найбільший відсоток (44,1 %) становлять ті, що 

проживають на правах гостей, і більшість із них нічого не сплачує за своє житло. Із тих, хто сплачує за оренду, 

три чверті (74,7 %) сплачують менше 1000 гривень.  

Короткий огляд житлових умов 

На основі вказаних багатьох показників було створено індекс належності житлових умов, щоб виявити ті 

родини, які мешкають в найбільш несприятливих умовах. У цьому індексі враховано багато факторів з 

критеріїв Кластеру з питань житла; який оцінює домогосподарства за шкалою від 0=кращі до10=гірші.26 

Після оцінювання за цим індексом житла розділили на кілька категорій наступним чином: 

Житлові умови  Оцінка Опис 

Належні 
 

0–1 
Практично всі показники належного стану житла відповідають 

вимогам. Житло має належні умови. 

Добрі 
 

1–2 

Більшість показників належного стану житла відповідає вимогам; 

для відповідності мінімальним стандартам потрібна мінімальна 

допомога. 

Погані 
 

2–3 
Деякі з показників належного стану житла відповідають вимогам; 

для відповідності мінімальним стандартам потрібна допомога. 

Неналежні 
 

3–4 

Багато показників належного стану житла не відповідають 

вимогам. Для відповідності мінімальним стандартам потрібна 

термінова допомога. 

Вкрай неналежні 
 

4–10 
Житло не відповідає багатьом ключовим показникам і, можливо, 

несе загрозу для мешканців. Необхідна термінова допомога. 

 
 

  

                                                      
26 Характеристика житлових умов враховує наступні показники: показник населеності, доступ до водопроводу, гаряче водопостачання, гідроізоляція, 
теплоізоляція, а також наявність окремого туалету. 
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Користуючись цією шкалою оцінювання можна порівнювати житлові умови в селах і містах, за типом 

помешкання, а також за областями, де можна спостерігати кілька відмінностей у житлових умовах родин у 

таких ситуаціях.  

За цим критерієм, призначеним виявляти найбільш вразливі домогосподарства ВПО, більшість опитаних ВПО 

проживає в помешканнях, умови в яких оцінено як належні (34,1 %), або добрі (24,6 %). Приблизно такими ж є 

відсотки помешкань із поганими (18,5 %) та неналежними (19,5 %) умовами. Спостерігалися значні відмінності 

між досліджуваними областями: умови в більш ніж 60 % домогосподарств у Харківській, Луганській та 

Донецькій областях визнано належними та добрими, у той час як у Запорізькій таких виявилося 41,6 %.  

Графік 25: Житлові умови за областями 

 

Спостерігалися також відмінності між селами і містами: умови в 58,3 % домогосподарств у сільській місцевості 

визнано належними або добрими, а в містах цей показник склав 62,3 %. Детальніший аналіз демонструє, що в 

сільських домогосподарствах менша ймовірність належного доступу до базових послуг (водопровід, опалення, 

гідроізоляція, теплоізоляція і т. п.), але й менша ймовірність перенаселення.  

Аналіз за типом помешкання свідчить, що серед ВПО, які мешкають у місцях компактного поселення, більший 

відсоток тих, хто живе в неналежних чи вкрай неналежних житлових умовах, а найбільший відсоток тих, хто 

живе в належних чи добрих умовах, спостерігається серед ВПО, які є власниками житла чи живуть в 

приймаючих родинах.  На відміну від цих категорій у тих, хто орендує житло, спостерігався досить рівномірний 

розподіл оцінок житлових умов, що свідчить про широке різноманіття житлових умов ВПО в цих типах 

помешкань. 

Для тих родин, що сплачують за оренду житла і живуть у належних чи добрих житлових умовах, орендна 

плата найчастіше становить 500–2 000 гривень. Цікаво, що більшість помешкань, умови в яких визнано 

неналежними чи вкрай неналежними, відносяться до цієї ж цінової категорії. Проте близько п’ятої частини тих, 

хто мешкає в неналежних чи вкрай неналежних умовах (22,2 %), сплачували щомісяця нижчу орендну 

плату — від 0 до 250 гривень. 13,5 % ВПО, які мешкають в умовах, визнаних неналежними чи вкрай 

неналежними, повідомили, що сплачують щомісяця 2000–4000 гривень, і цей відсоток дещо більший, ніж 

відсоток тих, хто живе в належних або добрих умовах і відноситься до цієї ж цінової категорії (9,4 %). 

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 

Більшість родин ВПО повідомила про те, що вони мають у власності чи у користуванні основні засоби, такі як 

матраци, ковдри та постільна білизна. Як видно на графіку 26, спостерігаються невеликі відмінності між 

родинами ВПО в містах і селах. Наприклад, ВПО, які мешкають у містах, частіше мають засоби гігієни, 

матеріали для чищення, кухонний посуд, холодильник і каструлі.  
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Виявилося, що на наявність непродовольчих товарів у родин впливає дуже невелика кількість факторів. 

Наприклад, відмінностей між областями чи типами помешкань дуже мало. Проте, якщо розглядати позицію, 

яка аналізується, то результати будуть простими і передбачуваними. У тих родинах ВПО, де щомісячні 

прибутки не перевищують 250–500 гривень (68,9 % родин), значно менше непродовольчих товарів, ніж у 

родинах, прибутки яких перевищують 500 гривень, як показано на Графік 27. Більше того, наявність 

теплоізоляції можна вважати опосередкованим показником вразливості стосовно непродовольчих товарів. 

Родини ВПО, які проживають в помешканнях без теплоізоляції, зазвичай повідомляють про менший доступ до 

непродовольчих товарів, що може зробити їх більш вразливими ніж інші родини ВПО протягом зими.  

Графік 26: Доступ до непродовольчих товарів за повідомленнями опитуваних, за містами і селами 
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Графік 27: Доступ до непродовольчих товарів за повідомленнями опитуваних, за щомісячними 
доходами 

 

ДОПОМОГА ДЛЯ ЖИТЛА 

Більше ніж половина опитаних родин ВПО (56,2 %) повідомила, що вони отримували в певному вигляді 

допомогу з житлом після переміщення. У містах таких родин було 62,9 %, а в сільській місцевості — 50 %. Із 

тих, хто отримав допомогу з житлом, 91,8 % повідомили, що отримали готівкові кошти, 22,9 % — ваучери, 

13,7 % — безкоштовне проживання, 4,7 % — знижки, а 2,7 % — домашнє начиння. Дуже малий відсоток ВПО, 

які отримали допомогу у вигляді роботи чи припасів. Із тих 51,2 % від загальної кількості ВПО, які отримали 

готівкові кошти, 93,1 % мешкають в містах, а 89,6 % — у сільській місцевості.  

На питання, чи хотіли б вони покращити свої нинішні житлові умови або переїхати в інше місце, 41,8 % ВПО 

відповіли, що вони б краще переїхали, 27,5 % воліли б покращити нинішні умови, а 29,3 % не хотіли б ні того, 

ні іншого. У різних областях відповіді розподілялися по-різному, при цьому більшість опитаних у Луганській 

області воліли б покращити нинішні умови (45 %), тоді як в інших областях таких було лише близько чверті. 

Найбільш популярним в інших областях був варіант переселення; особливо високими були відсотки бажаючих 

переїхати в Запорізькій області (58,3 %) і в Дніпропетровській (54 %), в решті областей цей показник був дещо 

нижчим. У сільських домогосподарствах значно частіше висловлювали бажання переїхати чи покращити 

житлові умови, ніж у міських.   

Графік 28: Орієнтовна кількість родин, які б хотіли самостійно поліпшити житлові умови 

 

ЕКОНОМІЧНА ВРАЗЛИВІСТЬ 

67,6 % родин ВПО повідомили, що вони не отримували жождних прибутків від трудової діяльності за 30 днів 

до опитування. Враховуючи те, що джерелом сплати за житло та основні непродовольчі товари є власні 

фонди, це, можливо, найважливіші результати цього дослідження. Той факт, що більшість ВПО має 

обмежений доступ до джерел існування чи взагалі не має такого доступу, узгоджується з іншими джерелами 

інформації та оцінками, проте варто зазначити, що деякі респонденти можуть мати прибутки, про які вони не 
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повідомили.27 Більше того, це число включає і ті родини ВПО, які отримують пенсію та/або інші види допомоги 

та пільг. Беручи до уваги вказані вище обмеження, можна побачити значні відмінності між областями: в 

Луганській та Дніпропетровській областях, відповідно, 58,1 % та 61,6 % ВПО заявили, що вони не мають 

жодних доходів, а в Донецькій та Запорізькій областях ці показники зросли до 71,7 % та 77,4 %. У сільській 

місцевості 69,5 % повідомили про відсутність доходів, а в містах — 66,2 %. 

Серед тих 32,4 %, які повідомили про те, що отримують прибутки від трудової діяльності, більшість склали 

кваліфіковані робітники та некваліфіковані робітники, і лише незначна кількість була зайнята в інших секторах, 

таких як сільське господарство, промисловість, гірнича галузь та офіційний бізнес/торгівля (див. Графік 29).  

Графік 29: Родини, які повідомили, що мають оплачувану роботу 

 

Як уже вказувалося раніше, лише 31,4 % від опитаних домогосподарств надали інформацію про свої місячні 

прибутки в гривнях. Із тих, хто надав таку інформацію, 30,9 % повідомили, що вони заробляють від 1 001 до 

2 000 гривень, 24,9 % — від 2 001 до 3 000 гривень і 15,9 % — від 3 001 до 4 000 гривень. Проте 16,1 % ВПО 

повідомили, що їхні місячні прибутки в середньому не перевищують 1 000 гривень. 

Графік 30: Вказаний місячний дохід, за областями 

 

На цей момент найбільший відсоток (28,5 %) тих ВПО, які повідомили про те, що їхні місячні прибутки не 

перевищують 1 000 гривень, спостерігається в Запорізькій області. У Дніпропетровській і Донецькій областях, 

                                                      
27 Джерела інформації: СПП Україна Оцінка продовольчої безпеки (січень 2015 р.); Форум НДО України, Оцінка потреб України в різних секторах, 
(березень 2015 р.). 
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які історично були промисловими центрами України, більший відсоток тих ВПО, які повідомили, що 

заробляють понад 4 000 гривень щомісячно — 16,7 % в Донецькій області і 15,6 % — в Дніпропетровській. У 

сільській місцевості ВПО частіше повідомляли, що їхні місячні прибутки не перевищують 1 000 гривень, або 

становлять від 1 001 до 2 000 гривень — відсоток таких респондентів становив, відповідно, 17 % і 34,9 %. У 

містах ВПО частіше заявляли про те, що мають вищі місячні прибутки; лише 15,5 % ВПО в містах повідомили, 

що заробляють щомісяця менше 1 000 гривень, і лише 28,5 % — від 1 001 до 2 000 гривень. Ці дані в цілому 

узгоджуються з глобальними тенденціями; на них впливає вища вартість життя в містах. Більше того, 23,1 % 

респондентів у містах заявили, що мають місячні прибутки від 2 001 до 3 000 гривень, 17,5 % — від 3001 до 

4000 гривень, а 15,3 % більш ніж 4000 гривень (для порівняння — у сільській місцевості таких лише 7,7 %). 

Відносно невелика кількість родин повідомила про те, що вони отримують допомогу з безробіття, проте 73,4 % 

родин повідомили, що користуються соціальними пільгами. Відсоток родин, які отримують соціальні пільги, 

виявився найбільшим у Запорізькій області (78,2 %) та в Донецькій (76,9 %); у решті областей ці показники 

були нижчими. Абсолютна більшість тих, хто отримує соціальні пільги, також була зареєстрована в МСП 

(88,3 %), що свідчить про взаємозв’язок між реєстрацією і отриманням пільг. Дійсно, в областях із найвищим 

відсотком реєстрації, а саме — в Запорізькій і Донецькій, найвищим виявився і відсоток родин, які отримують 

соціальні пільги. 

Починаючи з жовтня 2014 р., діє Постанова № 505, видана для того, щоб забезпечити «щомісячну цільову 

фінансову підтримку внутрішньо переміщеним особам» і надати їм допомогу в оплаті житла та комунальних 

послуг і певним чином компенсувати втрату джерел існування.28  Половина родин (49,9 %) повідомила про те, 

що вони отримують допомогу за Постановою №505, при цьому дещо вищим відсоток таких ВПО виявився в 

містах (52 %), ніж в сільській місцевості (47,1 %).  Спостерігаються значні відмінності у відсотках тих ВПО, які 

отримують цю допомогу: так, в Запорізькій області цей відсоток найнижчий (30,6 %), а в Дніпропетровській — 

найвищий (57,8 %).  Як і у випадку з соціальними пільгами, абсолютна більшість родин, які отримують 

допомогу за Постановою №505, виявилась зареєстрованою в МСП.  

Стратегії вирішення проблем 

Родини ВПО користувались кількома стратегіями для задоволення своїх базових потреб; більшість просто 

використовувала заощадження (45,7 %), або брала гроші в борг (31,5 %). Приблизно чверть покладалася на 

подарунки (25,8 %), ще менший відсоток тих, які звертались до благодійних фондів, або були вимушені 

продавати своє майно для отримання коштів та задоволення базових потреб. Між областями спостерігалися 

певні відмінності, причому родини ВПО в Запорізькій області більш схильні до використання заощаджень, ніж 

в будь-якій іншій області, а родини в Донецькій області отримували значно більше підтримки від благодійних 

організацій. Особливе занепокоєння викликають високі відсотки родин ВПО, які використовують заощадження 

та беруть в борг, оскільки ці стратегії вирішення проблем неприйнятні в довгостроковій перспективі, дають 

обмежені ресурси, які швидко вичерпуються.  Проте ще гірше те, що постійне використання власних грошових 

засобів для задоволення потреб в житлі, непродовольчих засобах, продуктах і т. п. за таких високих рівнів 

безробіття неминуче призведе до застосування більш жорстких і менш відновлюваних стратегій вирішення 

проблем в середньостроковій і довгостроковій перспективі.  

  

                                                      
28 Постанова № 505 Кабінету Міністрів України, жовтень 2014. Передано УВКБ ООН.   

http://unhcr.org.ua/attachments/article/1231/505amendmentsJuneE.doc
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Графік 31: Використання стратегій для подолання труднощів за повідомленнями опитуваних, за 
областями29 

 
Використання 
заощаджень 

Запозичення Подарунки Благодійність 
Продаж 
майна 

Дніпропетровська 43,6 % 35,5 % 28,4 % 14,2 % 11,8 % 

Донецька 44,5 % 32,1 % 24,7 % 31,5 % 11,0 % 

Харківська 48,3 % 29,8 % 28,2 % 6,3 % 8,5 % 

Луганська 44,0 % 24,8 % 29,1 % 12,4 % 8,4 % 

Запорізька 52,0 % 39,9 % 19,4 % 9,7 % 9,7 % 

Всього 45,7 % 31,5 % 25,8 % 20,4 % 10,1 % 

 

Спостерігалися також певні відмінності між стратегіями вирішення проблем, які застосовувалися в містах і в 

сільській місцевості; причому ВПО в містах більш схильні до використання заощаджень і продажу майна, ніж 

родини ВПО в сільській місцевості. Натомість опитування сільських ВПО показали, що вони більш схильні до 

запозичень і сподівань на подарунки. Більша схильність міських ВПО до монетарних стратегій ніж до допомоги 

натурою може бути пов’язана з вищою вартістю життя, особливо з орендною платою, яку ВПО в містах 

сплачують частіше і в більших розмірах. 

Графік 32: Стратегії для подолання труднощів, які застосовують міські та сільські ВПО30 

 
Використання 
заощаджень 

Запозичення Подарунки Благодійність 
Продаж  
майна 

Села 39,9 % 32,4 % 28,80 % 13,90 % 8,90 % 

Міста 49,8 % 30,80 % 23,70 % 25,00 % 11,00 % 

 

Якщо розділити цю інформацію за статтю глави родини, то можна помітити невеликі відмінності між 

стратегіями вирішення проблем, якими користуються родини, очолювані жінками та чоловіками. За даними 

опитувань родини, очолювані жінками, більш схильні до сподівань на благодійність (21,4 %) ніж родини, 

очолювані чоловіками (18,8 %); у той же час родини, очолювані чоловіками, більш схильні до продажу майна 

(11,5 %) ніж родини, очолювані жінками (9.2 %). Приблизно чверть тих і інших родин покладається на 

подарунки.  

ВИСНОВКИ 

Мета цього дослідження    це забезпечення базової кількісної інформації про житло та непродовольчі товари, 

яких потребують ВПО в п’яти областях Східної України.  Результати цього дослідження, проведеного в умовах 

конфлікту, що триває більше ніж 18 місяців, частих потрясінь та суворої зими, продемонстрували ситуацію, у 

якій ВПО стають все більш вразливими, адже багато з них проживає в непридатних до життя умовах.   

                                                      
29 На це питання респонденти могли давати кілька відповідей 
30 На це питання респонденти могли давати кілька відповідей 
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Переміщене населення — це головним чином жінки, оскільки багато дорослих чоловіків залишилися в місцях 

постійного проживання, щоб наглядати за майном. Тому багато переміщених родин виявились відірваними від 

своїх близьких, хоча значна кількість родин повідомила про те, що вони на деякий час повертались до місць 

свого постійного проживання, що дозволяє припустити наявність регулярного потоку інформації і людей в 

обох напрямках.   

У кожній з досліджуваних областей спостерігалися значні відмінності стосовно складу та ступеня вразливості 

переміщеного населення; особливо це стосувалося розміру родин. Попри це в усіх досліджуваних областях 

спостерігався високий відсоток непрацездатного населення на утриманні родини, і називалися однакові 

фактори, що спонукали родини ВПО переселитися в нинішнє місце проживання: перш за все це безпека, по-

друге — це присутність рідних і друзів. 

Виявилося, що родини ВПО проживають у помешканнях різних типів, зокрема у власному житлі та 

орендованих помешканнях, в гостях у рідних і друзів, а також у місцях компактного проживання. Переміщені 

родини використовували родинні зв’язки та допомогу друзів для того, щоб знайти помешкання, нерідко живуть 

на правах гостей, не сплачуючи за житло, а також проживають разом з іншими, спільно користуючись житлом і 

ресурсами, щоб зекономити кошти.  

Спостерігалися значні відмінності між містами та сільською місцевістю, причому родини, що проживають в 

містах, мають вищі прибутки і кращий доступ до послуг. ВПО в сільській чи віддаленій місцевості менш помітні 

ніж ті, що живуть в містах, і цим можна пояснити те, що вони рідше отримують допомогу ніж родини, що 

мешкають в містах. Серед сільських родин ВПО менший відсоток тих, хто має доступ до гарячого 

водопостачання та санітарних зручностей, а у великого відсотка родин житло не має достатньої теплоізоляції 

та гідроізоляції.  ВПО в сільській місцевості також рідше мають доступ до опалення, мають менше 

непродовольчих товарів, хоча й менше платять за оренду житла. Ці родини також можуть вважатись особливо 

вразливою групою, потреби якої слід ретельно враховувати під час підготовки до зими згідно з критеріями, 

визначеними в цьому звіті. 

Враховуючи те, що приватні кошти були основними джерелами для оренди чи купівлі житла та 

непродовольчих товарів, а також те, що понад дві третини повідомили про відсутність доходів від роботи за 

попередній перед опитуванням місяць, протягом наступних місяців імовірне збільшення проблем, пов’язаних 

із вичерпанням особистих засобів і дефіцитом джерел існування. В усіх досліджуваних областях у родин ВПО 

спостерігався аналогічний рівень доступу до непродовольчих товарів, проте виявлені й деякі відмінності між 

заможнішими та біднішими родинами, у яких відносний дефіцит ресурсів впливає на доступність базових 

засобів.  

Соціальні пільги та виплати за Постановою 505 є важливим джерелом доходів для багатьох родин ВПО, проте 

отримання цієї допомоги тісно пов’язане з реєстрацією в МСП. Тому незареєстровані родини, які й так 

малопомітні для уряду та гуманітарних організацій, опиняються серед найбільш вразливих. Зусилля, 

спрямовані на збільшення обізнаності та сприяння реєстрації цих родин, можуть розширити їхній доступ до 

соціальних пільг. Проте ті родини, які вирішили не реєструватися, мабуть, зробили це з різних причин і можуть 

не відчувати, що робити це безпечно.   

Заходи з реагування на гуманітарні проблеми роблять перехід від етапу надзвичайної ситуації до 

середньострокового етапу більш уповільненими, тому життєво важливо, щоб підхід і способи допомоги 

ставали все більш сконцентрованими на гнучкому програмуванні. Тому дефіцит можливостей доступу до 

джерел існування є ключовою проблемою, вирішення якої передбачає можливості співпраці з Кластером з 

питань раннього відновлення для виявлення можливостей спільного планування.  Надання підтримки в 

питанні джерел існування також допомогло б ВПО заробляти певні кошти, а не покладатися головним чином 

на пенсії, соціальні пільги чи нераціональні стратегії вирішення проблем.  
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Враховуючи те, що третина міських родин ВПО, а також майже половина сільських взагалі не платять за 

оренду житла, а також те, що дуже невелика частина родин повідомила про те, що вони збираються переїхати 

протягом наступних трьох місяців, можна зробити висновок, що більшість родин ВПО, напевно, залишаться 

поки що в місцях свого нинішнього проживання. Проте у ВПО, які не сплачують за оренду житла, значно 

менше впевненості в тому, що їм дозволять там залишатися, особливо це стосується родин у містах. Третина 

родин, які сплачують за оренду житла, повідомила про те, що вони мають недостатньо коштів для сплати 

оренди тривалістю більш ніж шість місяців, а ще третина ВПО не знає, на яку тривалість оренди вистачить 

їхніх коштів. Враховуючи те, що п’ята частина родин ВПО впевнена в тому, що їм загрожує виселення, 

необхідно вжити заходів, щоб негайно надати необхідну підтримку  родинам,  де існує ця проблема. Іншим 

родинам необхідна цілеспрямована підтримка для доступу до джерел існування, щоб вони зберегли свою 

здатність платити за оренду житла.  

І нарешті, значна частина родин заявила про своє бажання самостійно поліпшити умови в своїх помешканнях 

(відсоток таких родин різний у різних областях). Партнерам Кластеру з питань житла слід розглянути різні 

варіанти надання допомоги тим родинам, які хочуть самостійно поліпшити умови в помешканнях, а також тим, 

які в меншій мірі відчувають себе здатними на це.   


