ЗАТЯЖНА ТИМЧАСОВІСТЬ:
як живуть ВПО у місцях
компактного проживання

«Загалом, 40% мешканців МКП розглядають
можливість повернення на місце постійного
проживання за певних умов. Переважно це
гарантії безпеки...»
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Глосарій
ВПО – внутрішньо переміщена особа/особи
МКП – місце компактного проживання
ММ – модульне містечко
ТНКУУТ – тимчасово неконтрольована Урядом України територія
КУУТ – контрольована Урядом України територія
КМУ – Кабінет Міністрів України
СГОН – сексуальне та гендерно-обумовлене насилля
СЖО – складні життєві обставини
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Стислий огляд
• Опитування було проведено в 11 областях (Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській,
Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Харківській і
Херсонській) та м. Києві в 41 МКП. Серед ВПО було опитано 1 528 осіб, із них 450 чоловіків
і 1 078 жінок.
• Більшість МКП належать до комунальної власності (35 з 41 відвіданих) і лише окремі – до
державної (4) або приватної (2). Більшість МКП розпочали свою роботу в 2014 та 2015 роках,
тоді як у 2016 році – 6 МКП, у 2017 – 2 МКП, у 2018 – одне. Загальний стан будівель хороший
і не потребує додаткових ремонтних робіт у 9 МКП, задовільний стан – у 23 МКП. Ще в 9
відвіданих МКП було вказано на поганий загальний стан будівель і необхідність капітального
ремонту.
• Найчастіше в кімнатах/модулях/квартирах розміщується від 1 до 4 осіб, рідше – 5-6 і подекуди є випадки сумісного проживання 7 і більше ВПО.
• У більшості випадків разом проживають члени одного домогосподарства, що сприяє кращій
атмосфері та знижує ризик конфліктів у місці проживання.
• У 25 МКП із 41 адміністрація укладає з ВПО договір про проживання. У решті випадків
немає гарантій для обох сторін та можливі складнощі в регулюванні питань проживання та
вирішення спорів у правовому полі.
• У деяких МКП наявна проблема заборгованості мешканців за комунальні послуги та оренду. Найбільший борг на момент опитування — у ММ у м. Запоріжжя (950 тис. грн) та ММ
у м. Кам’янське (понад 68 тис. грн). За інформацією представників адміністрацій охоплених МКП, був зафіксований принаймні 61 випадок примусового виселення з МКП у зв’язку
із системною несплатою за послуги та оренду, порушення правил МКП, скарги сусідів,
протиправні діяння.
• 71% повнолітніх мешканців МКП становлять жінки. Переважна більшість повнолітніх ВПО –
старша 23 років (95%). Особи молодшого віку часто є студентами та проживають в гуртожитках при навчальних закладах.
• 73% мешканців МКП мають одну чи більше ознак вразливості1. Більшість ВПО перемістилася
з ТНКУУТ (90%). Серед ВПО і з ТНКУУТ, і з КУУТ переважають мешканці 20-кілометрової
зони вздовж лінії зіткнення, тобто територій із високими загрозами для життя та здоров’я.
• У 37,5% респондентів житло на постійному місці проживання зруйновано частково або
повністю, у 7,4% – розкрадене, у 1,1% – конфісковане. Ще 10% опитаних не мають інформації
про стан свого житла.
• У більшості респондентів (67,4%) у покинутому житлі ніхто не проживає, проте в половині
таких випадків за житлом хтось наглядає на прохання власників.
• 39% домогосподарств не мають у складі працездатних осіб. Найчастіше (52%) в домогосподарствах працюють дві особи. У 68% випадків хоча б один член домогосподарства працевлаштований офіційно, що підвищує ступінь соціального захисту таких домогосподарств.
• Окрім труднощів безпосередньо з працевлаштуванням, безробітні респонденти називають
догляд за дитиною чи дорослою особою, яка цього потребує, та навчання.
• Основними джерелами доходу домогосподарств у 2019 році, як і в 2016, залишаються різні
види соціальних виплат (здебільшого адресна допомога ВПО), пенсії та заробітна плата. 68%
респондентів оцінюють рівень доходів як недостатній.
1

Використовувалася класифікація ознак вразливості Агентства ООН у справах біженців
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• 71% ВПО мешкають у МКП уже понад 3 роки, з них майже половина оселилася в МКП із початку свого переміщення.
• Для ВПО, які перемістилися повторно, абсолютно домінантною причиною обрання МКП
для поселення є висока вартість іншого орендованого житла. ВПО, які оселилися в МКП
із початку переміщення, майже однаково часто називають високу вартість іншого житла,
найприйнятніший варіант житла на той момент та відсутність інших варіантів на той момент
(див. розділ «Умови проживання», стор.22).
• 26% респондентів повністю задоволені проживанням у МКП, ще 41% – частково, 8% - зовсім
не задоволені.
• Більшість мешканців санаторіїв, гуртожитків та переобладнаних приміщень назвала побутові
проблеми, тоді як в ММ та деяких інших МКП, – непорозуміння щодо тарифів ЖКГ (див.
розділ «Умови проживання», стор.22). Серед побутових проблем найчастішими є відсутність
приватності та відсутність індивідуальних лічильників.
• Загалом більшість респондентів (45%) зазначила покращення психологічного стану з часу
переїзду до МКП, тоді як фізичний стан більшості (53%) не змінився. Проте у 6 МКП серед
мешканців переважає негативна оцінка психологічного та фізичного стану, що пов’язано
здебільшого з віком та пережитим стресом, а подекуди – з умовами проживання.
• 38% респондентів не розглядають наразі жодних варіантів переселення з МКП. 27% розглядають тільки повернення на постійне місце проживання.
• Умовами повернення на постійне місце проживання найчастіше називають гарантії безпеки
(81%) та відновлення української влади (61%). Не розглядають можливість повернення переважно через небажання проживати на ТНКУУТ та небезпеку знаходження на тій території,
а також зруйноване житло на постійному місці проживання й кращий рівень соціального
забезпечення на КУУТ.
• 31% мешканців МКП шукають можливості переселитися в інше окреме житло, переважно у
тому ж населеному пункті, де вони проживають зараз.
• Особи старшого віку більш схильні розглядати можливість повернення, водночас особи молодшого віку частіше шукають можливості переселення в окреме житло на КУУТ.
• 29% респондентів повідомили про насилля або ризики насилля щодо них або членів їхніх
домогосподарств на постійному місці проживання з початку конфлікту до переміщення, а 9%
– про такі випадки вже після переселення,
зокрема вже під час проживання в
МКП. І хоча в обох випадках жінки
кількісно переважають, у відсотковому
співвідношенні респондентів однієї статі
чоловіки дещо частіше за жінок (31,5%
проти 27,5%) повідомляли про насилля до
переміщення (див. розділ «Сексуальне та
гендерно-обумовлене насильство»).
• 51% респондентів, що повідомляли про
насилля по відношенню до них або членів
їхніх домогосподарств та його ризики,
звертались за сторонньою допомогою.

Кімната Одеського обласного центру
соціально-психологічної допомоги
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Вступ
Від початку конфлікту у 2014 році залежно від динаміки збройного конфлікту
відбувалося декілька хвиль масових переміщень. Найчастіше люди виїжджали до
найближчих населених пунктів Донецької,
Луганської та суміжних областей. Ті, хто
їхав у центральну, західну та південні частини країни, імовірніше були більш готовими
до постійного переміщення. Інфраструктура
міст, до яких прибувала найбільша кількість
ВПО, була не готова до розміщення та обслуговування такої кількості людей. Проте
більшість органів місцевого самоврядування всіляко сприяла розміщенню людей, тож
як тимчасове житло надавалися всі можливі
приміщення комунальної власності, частина з
яких згодом припинила своє функціонування.
Певна частина МКП переобладнана для
проживання з будівель, які до цього мали
інше призначення. У трьох найближчих до
конфлікту областях — Дніпропетровській,
Запорізькій та Харківській, за підтримки уряду Німеччини у 2015 році були встановлені
транзитні модульні містечка. Будівлі місцевої
інфраструктури, так само як і модульні
містечка, були призначені для тимчасового проживання. Зокрема, модульні містечка
— для трирічної експлуатації, термін якої
закінчився у 2018 році. Проте й у 2019 році
ВПО мешкають в них і далі. Станом на червень
2019 року в МКП проживає понад 6 000 ВПО,
що становить приблизно 0,43 % загальної
кількості зареєстрованих в Україні (1 382 449
облікованих ВПО станом на 03.06.2019).
Стихійність і стрімкість створення МКП як
тимчасового притулку для переміщених
осіб на час, поки вони зможуть оговтатися від екстреного переїзду та знайдуть собі
прийнятне житло, накладали свій відбиток
на умови проживання. Різні типи МКП мали
свої особливості та складнощі. Зокрема,
конструкція модульних містечок призводила
до спеки й задухи влітку, надмірної вологості
і плісняви взимку. На базах відпочинку та
санаторіях нерідко не було опалення, адже
частина з них була призначена для сезонно2

го перебування. Санаторії, бази відпочинку
та переобладнані приміщення подекуди не
мали достатньої кількості санвузлів та кухонь,
а подекуди кухонь не було взагалі й мешканці
були змушені готувати їжу в кімнатах на
електроплитках. Чимало приміщень не призначалися для довготривалого проживання та чималого споживання електроенергії,
що також призводило до проблем з енергопостачанням і створювало ризики пожеж.
Ще однією поширеною проблемою стала
відсутність індивідуальних лічильників на
електроенергію та/або воду, що призводило до непропорційного розподілення оплати
за спожиті послуги та конфліктів мешканців
між собою та з адміністрацією МКП. Осторонь
серед усіх МКП стоять несанкціоновані. Зазвичай такі приміщення мають незадовільний
стан, проблеми з постачанням комунальних
послуг та їхньою оплатою. Мешканці захоплених будівель облаштовують помешкання
власними силами та коштом.
Частка ВПО дійсно скористалася МКП як
транзитним пунктом2, поки орієнтувалася в
ситуації, шукала окреме житло та роботу.
Однак перевага низької вартості проживання в поєднанні з фінансовими та сімейними
труднощами, проблемами зі здоров’ям та
психологічними травмами спонукає частину ВПО залишатися там роками. Водночас
лише в частині МКП переселенці проживають
разом із місцевими мешканцями (наприклад,
у гуртожитках), тоді як у решті мешкають
виключно ВПО. Відокремлене проживання та обмежене коло спілкування (практично без місцевих мешканців) перешкоджає
їхній адаптації та інтеграції. Полишивши
дім, переживши стреси і травми, але так і
не інтегрувавшись повноцінно на новому
місці проживання, ВПО в МКП опиняються в невизначеності. Соціальне виключення,
ізоляція та безробіття можуть призводити
до маргіналізації мешканців МКП. Нестача
приватності та незадовільні умови проживання посилюють ризики. Результатом стають конфлікти між ВПО та приймаючою

Інформація від адміністрацій МКП та ВПО, що переїхали з МКП до іншого житла, яке вони самостійно знайшли.
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громадою, зловживання алкоголем чи наркотичними речовинами, випадки домашнього та сексуального насильства. Зменшити ці
ризики можливо через надання системної
соціальної підтримки та створення умов для
формування активнішої життєвої позиції,

реалізації професійних амбіцій працездатних
мешканців МКП, програм отримання житла у
власність чи гарантоване довготривале користування тощо. Подальше ігнорування проблеми ж, навпаки, призведе до поширення
деструктивних процесів.

Законодавче підґрунтя
Право ВПО на забезпечення безоплатним
тимчасовим житлом за умови сплати за
комунальні послуги встановлено абзацами сьомим і восьмим частини 1 статті 9, а також ст. 9-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб» № 1706-VII від 20 жовтня 2014 року (зі
змінами). Законом визначено, що можливість
безоплатного тимчасового проживання ВПО
забезпечують органи державної виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування та
суб’єкти приватного права.
Постановою КМУ від 16 грудня 2015 року
№ 1094 затверджено Комплексну державну програму щодо підтримки, соціальної
адаптації та реінтеграції громадян України,
які переселилися з тимчасово окупованої
території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони
України, на період до 2017 року3 (строк дії
Програми не був продовжений). Планом

заходів із виконання цієї Програми було визначено забезпечення ВПО місцями для тимчасового перебування, зокрема, забезпечення тимчасового розміщення сімей ВПО,
в складі яких є особи з інвалідністю. Отже,
упродовж чотирьох–п’яти років ВПО, зокрема з інвалідністю, тяжкими захворюваннями,
літні ВПО, сім’ї ВПО, які є неповними, малозабезпеченими, багатодітними та інші вразливі
категорії переміщених осіб, тимчасово проживають в МКП. Водночас така ситуація не
є довгостроковим вирішенням житлового
питання для ВПО. Як зазначено у Стратегії
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та
впровадження довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на період до
2020 року, схваленої розпорядженням КМУ
від 15 листопада 2017 р. № 909-р, більшість
МКП не пристосована до специфічних потреб
внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей
та людей з інвалідністю4.

Мешканка МКП, м. Курахове

3

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF#n10

4
Розпорядження КМУ від 15.11.2017 р. № 909-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб
та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80
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Водночас у законодавстві немає єдиного порядку та умов розміщення ВПО до МКП, не
передбачено єдиних правил користування
приміщеннями МКП, умов, за яких ВПО можуть
бути виселені з МКП або, навпаки, заборону
виселення. Відповідно, порядок розміщення,
виселення та умови проживання ВПО в
різних МКП можуть регулюватися різним законодавством. Різняться й самі МКП за типом власності, суб’єктом підпорядкування,
кількістю місць проживання, станом житлових
приміщень, розміром оплати за проживання в
МКП. Місцями компактного проживання ВПО
є зазвичай приватні гуртожитки, приміщення
житлового фонду соціального призначення,
готелі, санаторії, бази відпочинку, модульні
містечка, культові будівлі, гуртожитки навчальних закладів, лікарні та інші приміщення.
Нагальним питанням проживання ВПО в
МКП є їхня адаптація до нових умов життя та інтеграція в новій громаді. Відповідно
до міжнародних стандартів щодо пошуку
довгострокових рішень для ВПО, держава має вжити заходів, спрямованих зокрема
на забезпечення права на достатній рівень
життя та відновлення (або компенсацію)
втрачених (або пошкоджених) житла, землі
та власності для належної інтеграції ВПО.

Незважаючи на те, що в плані заходів із
реалізації зазначеної Стратегії, немає питання
щодо унормування проживання ВПО в МКП,
у контексті реалізації права ВПО на житло
цим документом передбачено, зокрема, проведення інвентаризації об’єктів нерухомості
та формування інформаційної бази на
відповідному місцевому рівні для визначення
наявних вільних приміщень, які можуть бути
використані для забезпечення житлом ВПО,
а також розроблення та подання до КМУ
проекту нормативно-правового акту щодо
затвердження методичних рекомендацій із
реалізації механізму розподілу та надання
житлових приміщень для тимчасового проживання ВПО з урахуванням критеріїв їхньої
вразливості5. Окрім того, у березні 2019 р.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених
осіб України подало на розгляд КМУ проект
постанови про затвердження порядку формування фондів житла для тимчасового проживання ВПО та порядку безоплатного надання у тимчасове користування житлових
приміщень з фондів житла для тимчасового
проживання ВПО6. На час підготовки цього
звіту згаданий проект постанови перебуває
на розгляді КМУ.

Територія модульного містечка, м. Запоріжжя
5
Розпорядження КМУ від 21.11.2018 р. № 944-р. «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції
внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період
до 2020 року» https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-strategiyi-integraciyivnutrishno-peremishchenih-osib-ta-vprovadzhennya-dovgostrokovih-rishen-shchodo-vnutrishnogo?fbclid=IwAR2Vc3fuTS
0MKMKX85E8h3HPUX5_QkXhDzap2Vjx4f1J1lP3wGJP1lANc-I
6
Згідно з офіційною відповіддю МТОТ на запит БФ «Право на захист» про надання публічної інформації від 14
травня 2019 р. за № 22/5.1-2103-19
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Методологія
Тематичний моніторинг проведено Благодійним фондом «Право
на захист» у співпраці з Громадською організацією «Десяте квітня»
за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Мета тематичного моніторингу – репрезентативне дослідження
соціально-демографічного та економічного профілю ВПО, які проживають у МКП, причин їхнього поселення та тривалого проживання, а також
чинників, що перешкоджають переселенню до більш комфортного житла або повернення на постійне місце проживання.
Географія дослідження охоплює Донецьку, Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську,
Одеську, Харківську й Херсонську області та м. Київ.
Методи дослідження – спостереження, структуроване інтерв’ю «віч-навіч» з ВПО, які мешкають в МКП, та представниками адміністрацій МКП,
вивчення первинних та вторинних даних попередніх років та вибірковий
порівняльний аналіз з даними дослідження 2016 року7.
Вибірка дослідження була розроблена спільно з Чапликом Миколою Миколайовичем, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри соціології
управління, завідувачем соціологічної науково-дослідної лабораторії
кафедри соціології управління Донецького державного університету
управління (м. Маріуполь). Генеральна сукупність дослідження становить 6 111 осіб із числа ВПО, які проживають у 85 МКП на території 11 областей та м. Києва. Вибіркова сукупність дослідження – 1 528 осіб. Для забезпечення репрезентативності вибіркової сукупності, а отже надійності
дослідження та достовірності отриманих результатів, було застосовано багатощаблеву комбіновану вибірку. Теоретична похибка вибірки –
2,2%, похибка вибірки із урахуванням дизайн-ефекту – 3,3% (похибка не
перевищує 3,3%). Довірча ймовірність отриманих результатів – 0,9545.
Розрахована вибіркова сукупність є репрезентативною як для всієї
генеральної сукупності, так і для кожного з двох основних типів МКП
(ММ та інші МКП).
Процедура збору даних: польовий етап дослідження здійснювався
фахівцями Благодійного фонду «Право на захист» та Громадської
організації «Десяте квітня». Для дотримання процедури дослідження всі
інтерв’юери пройшли попередній інструктаж.
Неодмінною складовою дотримання вимог технології проведення
дослідження (опитування) було збереження анонімності та конфіденційності відповідей респондентів.
7
Тут і далі дається порівняння з даними зі Звіту за результатами моніторингу місць компактного проживання
внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та Харківській областях. 2016 рік.
БФ «Право на захист» http://vpl.com.ua/uk/materials/zvit-za-rezultatamy-monitorynhu-mkp/
Проте треба брати до уваги, що дані 2016 року вирахувані на основі нерепрезентативної вибірки, тому можуть давати
лише загальне уявлення про досліджувані явища.
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Спостереження
У межах дослідження було відвідано 41 МКП.
35 МКП належать до комунальної власності,
4 – до державної, а 2 є приватною власністю.
32 МКП є окремими будівлями, пристосованими для проживання ВПО, у той час як
9 МКП є частинами будівель (гуртожитків,
готелів, санаторіїв тощо), де мешкають ВПО
по сусідству із місцевими мешканцями.
У 4 МКП наявний ризик виселення.
• Приміщення МКП «Троянда» в Святогірську
вже кілька років виставляється на аукціон і
може бути продане.
• Статус
Миколаївського
геріатричного
будинку-інтернату не припускає там
розміщення ВПО на тривалий період.
• У двох несанкціонованих МКП в Одеській
області місцева влада та балансоутримувач не бажають вступати з мешканцями в
будь-які договірні відносини, тому постійно
є ризик виселення.

м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область);
гуртожиток в смт Брюховичі (Львівська область); несанкціоноване МКП в селі Фонтанка (Одеська область). Доступ до МКП є
цілодобовим у 30 відвіданих місцях компактного проживання.
Відмічається низький рівень пристосованості
МКП для потреб осіб з інвалідністю. 11 МКП
облаштовані для осіб з інвалідністю та людей похилого віку, тобто мають пандуси, ліфт,
спеціальні позначки. При цьому часткова
облаштованість відмічена у 9 місцях компактного проживання, в той час як у всіх інших
випадках МКП зовсім не облаштовані для зазначених категорій осіб.
В 23 МКП загальний стан будівлі (у тому числі
місць загального користування та кімнат) є
задовільним, тобто таким, що потребує часткового ремонту. Варто зазначити, що загальний
стан модулів у 6 із 7 модульних містечок охарактеризовано як задовільний через потребу

25
МКП
мають
зручне
розташування та знаходяться у місцях з розвинутою
інфраструктурою. Варто зазначити, що у 6
із 7 досліджених модульних містечок було
відмічено зручне розташування. Виключення становить модульне містечко в смт
Мирівське м. Кривий Ріг, яке знаходиться далеко від центру міста (40 км) та від найближчого спального району м. Кривий Ріг (25 км),
при цьому громадський транспорт ходить
рідко та до 20:00. Незручність розташування
інших відвіданих МКП пояснюється далекою
відстанню від МКП до центра міста (до 15 км),
рідше - великою відстанню до зупинок громадського транспорту, незручним графіком
роботи громадського транспорту та нерозвинутою інфраструктурою.
Під час дослідження МКП наявність тротуарів,
що ведуть до місць компактного проживання, була відмічена у 35 відвіданих МКП.
Вхід до 37 МКП обладнано освітленням,
що робить доступ у темний період часу
до них більш безпечним, у порівнянні з
тими 4 МКП, де освітлення взагалі відсутнє:
МКП «Троянда» в м. Святогірськ (Донецька область); МКП на вул. Параджанова, 31 в

Несанкціоноване МКП,
вул. Успенська, м. Одеса
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Жінка, 44 роки, має дитину з
ментальною інвалідністю
«До початку військових дій я
разом з чоловіком та батьками
мала сімейний бізнес, проте через ці обставини його довелось
зачинити й поїхати. Чоловік залишився доглядати майно на
непідконтрольній території. Наш
будинок знаходився в районі
аеропорту, зараз від нього майже нічого не залишилось. Час
та війна зруйнували не тільки
житло, а й нашу родину. За всі
ці роки вільні кошти в нас майже
закінчились і повертатися нам
нікуди».
Чоловік, 55 років, військовий
пенсіонер
«Коли
в
Горлівці
почався
обстріл неподалік мого дому,
донька з онукою були в мене в
гостях у квартирі, вона за телефон і до вікна – знімати вибухи
на відео. Я кажу: «Що ти робиш, ти не знаєш їх потужність
і небезпеку, яку вони несуть!»
Ледь відтягнув її звідти, вибігли
на сходи до під’їзду, і в той момент відбулось попадання до
вікон квартири. Тоді й зрозумів,
що потрібно їхати звідти. Зараз
живу в МКП окремо, дуже хочу
купити хоч маленький будиночок, щоб жити разом із донькою
та онукою, проте не має коштів».
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капітального ремонту частини модулів. Виключення становить модульне містечко в смт
Мирівське м. Кривий Ріг, де в усіх модулях
зафіксовано їх розгерметизацію, наявність
плісняви та корозію металу.
В 9 МКП відмічено хороший загальний стан
будівлі, яка не потребує додаткових ремонтів
чи поліпшень. Так, у соціальному гуртожитку у м. Мелітополь (Запорізька область), гуртожитку в смт Новгородка (Кіровоградська
область) та МКП в КЗ «Центр обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування» в м. Костянтинівка (Донецька область) приблизно рік тому був зроблений
ремонт. У модульному містечку м. Нікополь
(Дніпропетровська область), модульному
містечку м. Харків (Харківська область), МКП
«Троянда» у м. Святогірськ (Донецька область), МКП «Межигір’я» у с. Нові Петрівці
(Київська область) хороший загальний стан
будівлі підтримується як за кошти балансоутримувача, так і власними силами мешканців
МКП. У Миколаївському геріатричному будинку-інтернаті (Миколаївська область) та
Центрі для тимчасового перебування осіб та
сімей, які опинилися у СЖО в смт Велетенське (Херсонська область) хороший загальний
стан будівлі підтримується за рахунок балансоутримувача.
Поганий загальний стан будівлі, у тому числі
місць загального користування та кімнат,
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відмічено у 9 МКП, що свідчить про потребу
у повному капітальному ремонті будівлі. Так,
у санаторії «Тетерів» в м. Коростишів (Житомирська область), МКП на вул Прокоф’єва, 49
в м. Курахове (Донецька область), санаторії
«Джерело» м. Київ, МКП на вул. Параджанова,
31 в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область),
гуртожитку в смт Брюховичі (Львівська область), МКП на вул. Успенська, 4 в Одесі,
МКП в селі Фонтанка (Одеська область), МКП
в колишньому учбово-курсовому комбінаті
ТОВ «Азовського судноремонтного заводу»
в м. Маріуполь (Донецька область), робочому
гуртожитку на вул. Кармелюка, 3 в м. Кривий
Ріг (Дніпропетровська область) поганий загальний стан будівлі відмічено через довготривалу відсутність капітальних/планових
ремонтних робіт (понад 4 роки), відсутність
поточних ремонтних робіт за рахунок балансоутримувача та силами мешканців МКП.
Окрему увагу слід приділити несанкціонованим МКП в Одеській області (вул.
Успенська, 4, м. Одеса та с. Фонтанка), де
балансоутримувачем не виконуються жодні
ремонтні роботи через самовільне захоплення будівель ВПО. Попри бажання ВПО
формалізувати відносини з балансоутримувачем, влада і балансоутримувач будинків
не бажають вступати з мешканцями МКП у
будь-які договірні відносини. Відповідно, ВПО

власними силами оздоблюють приміщення
для проживання та намагаються поліпшити
умови проживання. Проте, оскільки МКП є
неофіційними, ВПО знаходяться під ризиком
виселення в будь-який момент. У зв’язку з цим
ВПО не можуть відчувати себе комфортно на
новому місці, планувати подальше життя та
облаштовувати приміщення.
Найчастіше ВПО розміщуються по 1-4 особи
в кімнатах/модулях. Зокрема, розміщення по
3-4 особи наявне у 35 відвіданих МКП, по 1-2
особи – у 31 МКП. Практика розміщення ВПО
по 1-2 особи застосовується переважно у модульних містечках з огляду на їх конструктивні
особливості та ємність модулів, а також у гуртожитках з малою кількістю спальних місць у
кімнатах. У 16 відвіданих МКП наявні випадки розміщення ВПО по 5-6 осіб у кімнатах.
Це притаманно гуртожиткам квартирного
типу, а також гуртожиткам із більш просторими кімнатами, що дозволяють збільшувати
кількість спальних місць ситуативно, наприклад для розміщення родини із 5-6 осіб. Випадки розміщення по 7 та більше осіб у кімнаті
зафіксовано у 6 відвіданих МКП та притаманне гуртожиткам квартирного типу, а також
гуртожиткам із більш просторими кімнатами.
Здебільшого разом селять членів одного домогосподарства.

Вхід до МКП «Святі гори», м. Святогірськ
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Опитування представників
адміністрацій МКП
Під час моніторингу було опитано 41 представника адміністрацій МКП або, за її відсутності,
неформальних лідерів (в МКП у колишньому
учбово-курсовому комбінаті ТОВ «Азовський
судноремонтний завод», санаторії «Джерело»
в Києві, МКП «Межигір’я» та несанкціонованих
МКП в Одеській області). Серед представників
адміністрації є приватний підприємець – власник МКП та диякон.
Більшість МКП почали приймати ВПО у 2014 та
2015 роках – 19 та 13 МКП відповідно. Два МКП
відкрилися у 2017 (МКП пров. Архітектурний,
2 у м. Дніпро та гуртожиток в смт Новгородка (Кіровоградської області) та одне у 2018
(соціальний гуртожиток у м. Мелітополь).
Наразі існують різні механізми формування ціни за проживання. Так, у п’яти МКП, за
словами представників адміністрації або неформальних лідерів, ВПО оплачують тільки
комунальні послуги, у чотирьох – фіксовану
суму за проживання. У Будинку милосердя
«Віфезда» у м. Дружківка Донецької області
більшість ВПО сплачують 600 грн за ліжкомісце, але чотири мешканці погодилися
віддавати всю суму своєї пенсії за додатковий догляд та харчування. У трьох МКП діти
до трирічного віку проживають безкоштовно,
ще у трьох – знижка 50% для багатодітних
та малозабезпечених родин. У санаторіїпрофілакторії “Знання” Миколаївської області
ВПО тривалий час не оплачують вартість
проживання та комунальні послуги, що призводить до конфліктів з адміністрацією. У тих
14 МКП, де ВПО мешкають разом з місцевими,
вартість проживання для ВПО та інших
мешканців є однаковою - немає дискримінації
за ознакою переміщення, але водночас немає
й пільг з огляду на життєві обставини ВПО.
Найбільші заборгованості за комунальні
послуги та оренду на момент опитування:
950 000 грн у модульному містечку
м. Запоріжжя та 68 550 грн у модульному
містечку м. Кам’янське Дніпропетровської
області.
Представники адміністрації та неформальні
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лідери серед переваг МКП частіше за все називали доступну вартість оренди (12 опитаних) та наявність побутових зручностей (13
опитаних), 7 обрали зручність розташування, 2 – низькі тарифи ЖКГ, 6 – інші переваги, серед яких безкоштовне проживання та
наявність догляду за особами похилого віку.
Серед найбільших проблем найчастіше називали побутові незручності – 11 опитаних.
Це може свідчити про те, що стан та умови
проживання в МКП суттєво різняться, а отже,
вирішення проблем кожного МКП та ВПО у
ньому потребує індивідуального підходу.
Із 41 опитаного представника адміністрації та
неформальних лідерів 33 розповіли про те,
що в їх МКП існують правила заселення та
проживання, і всі ВПО з ними ознайомлені.
При цьому договір із ВПО про проживання
укладається у 25 МКП із 41. У решті випадків
відсутні гарантії для обох сторін та можливі
складнощі в регулюванні питань проживання
та вирішення спорів у правовому полі.
У двох МКП поінформували, що ВПО зазвичай виселяють за рішенням адміністрації.
Представники 37 МКП запевнили, що це
відбувається за бажанням самих ВПО (ще
два представники не відповіли на запитання).
При цьому представники 12 МКП повідомили
про 61 випадок примусового виселення ВПО,

МКП ‘’Тетерів’’, м. Коростишів
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Жінка, 49 років, мешкає з
чоловіком, сином з інвалідністю та батьком 85 років
«Ми – я та чоловік - працездатного віку і ми хотіли б працювати, проте зробили велику
помилку – ми очікували на мир.
Коли ми приїхали сюди до МКП,
то знаходились у шоці, що все
це насправді відбувається у
нашому рідному місті. За рік
до початку військових дій ми
продали двокімнатну квартиру у центрі й купили великий
будинок у селищі Спартак,
зробили ремонт, витратили
на нього майже всі заощадження. Ми працювали, мали
гарний достаток й не бачили ризиків. Проте почалися
бойові дії. Ми очікували спочатку до осені, потім до весни, а потім знов до осені, що
конфлікт буде вичерпано і ми
зможемо повернутися. За цей
час остаточно скінчились заощадження й переїжджати до
великого міста, де є робота
вже не було за що. Наразі наш
будиночок знищено, роботу
в цьому маленькому містечку,
де знаходиться МКП, ми знайти не можемо, пенсійного віку
ще не досягли, виживаємо за
рахунок шахтарської пенсії нашого батька і молимось за його
здоров’я».

49 з яких сталися у ММ. Серед причин виселення – порушення правил МКП, скарги сусідів,
скоєння протиправного діяння, відсутність
оплати за комунальні послуги або проживання.
У 24 МКП, за словами представників
адміністрацій, за останні два роки відбулися певні
зміни. Адміністрація семи МКП розповіла про покращення умов проживання (ремонт, надання
меблів або побутової техніки). Зокрема, Одеський обласний центр соціально-психологічної
допомоги зробили більш доступним для людей
з інвалідністю, обладнали пандусами, встановили протипожежну сигналізацію. Проте, як
розповіли самі ВПО, пандус незручний і люди з
інвалідністю самостійно не можуть їм користуватися. Більшість з них проживають на другому
поверсі і постійно потребують допомоги у побутових справах. В обох МКП м. Херсон по вул.
Комкова за рахунок міської ради були придбані
пральні машини та холодильники. У приміщенні
МКП в смт Новгородка Кіровоградської області
було проведено капітальний ремонт за кошти
ЄС та обласної ради. В МКП в м. Костянтинівка
за кошти громадських організацій був проведений частковий ремонт приміщення та кухонь, а
також куплені двоярусні ліжка.
Про негативні зміни повідомили представники
11 адміністрацій, в основному це стосувалося
загального стану приміщень, зносу меблів і
техніки, в поодиноких випадках – підвищення
тарифів, погіршення поведінки мешканців. У
санаторії «Тетерів» м. Коростишів Житомирської
області та модульному містечку м. Кам’янське
керівники зазначили, що стан МКП погіршився,
на їх думку, через факт проживання ВПО
у них. У Коростишеві приміщення не було
розраховано на постійне та довгочасне
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Чоловік, 70 років
«Раніше я постійно кудись
поспішав, життя було бурхливим, я мріяв – вийду на пенсію,
куплю будиночок у лісі й буду
гуляти. Тепер, у зв’язку з бойовими діями, коли я був змушений покинути власний дім у
Горлівці й переїхати до МКП у
Святогірську, у мене є багато
часу на лісові прогулянки. От
тобі і мрія...».
Жінка, 35 років,
має інвалідність по зору
«Ми живемо в МКП. Звісно, тут
не все добре: вода гаряча за
розкладом, опалення взимку не
завжди буває, проте тут МИР
і ми вдячні за можливість жити
навіть в таких умовах. Мої батьки, як і я, мають інвалідність по
зору, і також тут мешкають у
окремій кімнаті. Найголовніше,
що ми разом. Сподіваємось що
все це (військові дії) закінчиться
хоч колись і ми зможемо повернутися додому у Донецьк».

Будівля гуртожитку для ВПО,
смт Новгородка
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проживання. У кімнатах, що були обладнані для
1-2 осіб, проживають цілі родини. Меблі та місця
загального користування швидко зносилися.
Окрім того, відомо про дві пожежі, що сталися
у різних корпусах та пошкодили коридори. Про
значне погіршення стану приміщення також
розповіли у робочому гуртожитку в м. Кривий
Ріг, ВПО там інколи самі проводять ремонт та
ладнають зламану техніку. Зокрема, виходять з
ладу пральні машини та бойлери.

Ванна кімната несанкціонованого МКП, смт Фонтанка
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Опитування ВПО
Соціальні та демографічні
характеристики ВПО

зазвичай навчається та може проживати в гуртожитках при відповідних навчальних закладах.
Слід зазначити, що переважна більшість
мешканців (73%) відноситься до вразливих категорій населення8. Найчастіше
зустрічаються такі ознаки вразливості:
незадоволені базові потреби, серйозний
медичний стан, особа похилого віку (60+),
непрацездатність, батько-одинак/мати-одиначка/одинокий піклувальник, неодноразове
переміщення. При цьому 37% респондентів
мають більше однієї ознаки вразливості. Показово, що серед мешканців ММ значно
частіше зустрічаються особи у серйозному
медичному стані чи з незадоволеними базовими потребами. Також варто зазначи71%
ти, що 33% домогосподарств
мають у складі
пенсіонерів, 22% - дитину або повнолітню
особу з інвалідністю, 24% - неповні сім’ї. Та29%
кож серед респондентів
траплялися випадки
(96 осіб), коли домогосподарство складалося лише з однієї особи віком старше 69 років,
причому в 52% з них відзначався серйозний
медичний стан респондентів.

В рамках дослідження було опитано 1528 ВПО,
які мешкають в МКП.
Найбільшу частку мешканців МКП становлять
жінки (71%). Також показовим є незначний загальний відсоток молоді віком 18 - 23 серед
мешканців МКП (5%). Останній факт частково обумовлений тим, що в цей період молодь

Вік та стать мешканців МКП

Освіта респондентів
Освіта респондентів різноманітна – від повної відсутності освіти до вищої, проте переважає
професійно-технічна та середня спеціальна або неповна вища.
Середня спеціальна або неповна
вища (молодший спеціаліст)

495
496

Професійно-технічна (кваліфік.
робітник, молодший спец.)
Вища (спеціаліст, магістр)

119

Повна загальна середня (11 класів)
Базова середня (9 класів)

97

Базова вища (бакалавр)

77

Незакінчена вища

53

Hемає освіти

15

Початкова (4 класи)

10
0%

8

406

256
256

5%
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Використовувалась класифікація ознак вразливості Агентства ООН у справах біженців.
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Географія переміщення

2% АР Крим
2% ТНКУУТ

Більшість ВПО (88%) перемістилися з ТНКУУТ Донецької та Луганської областей (з них
80% - безпосередньо з 20-кілометрової
зони вздовж лінії зіткнення). З КУУТ
переїхали 10% ВПО і майже всі вони
з 20-кілометрової зони вздовж лінії
зіткнення. 2% перемістилися з Автономної
республіки Крим. Основна маса мешканців
МКП переїхали з міської місцевості (92%),
яка переважає на території конфлікту.
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загалом з АР Крим перемістилося 30 осіб
загалом з Донецької обл. перемістилося 1030 осіб
загалом з Луганської обл. перемістилося 468 осіб

20-км зона вздовж лінії зіткнення на КУУТ
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Стан житла на постійному місці
проживання до переміщення
(37,5 %), а також про розкрадання. Менше ніж
1 % опитаних змогли продати там житло. Також
троє ВПО зазначили, що їхні квартири не були
пошкоджені, проте під обстріл потрапляв їхній
багатоквартирний будинок, тобто була реальна загроза життю та здоров’ю мешканців, а також негативний вплив на психоемоційний стан.

Хоча у понад третини респондентів житло на
місці проживання до переміщення в придатному для проживання стані, треба враховувати
факт, що більшість осіб перемістилася з населених пунктів, наближених до лінії зіткнення,
тобто в безпосередній близькості до бойових
дій. Водночас, чимала частка ВПО повідомила
про повне або часткове руйнування домівок

Стан житла на постійному місці проживання до переміщення
36,6%

У придатному для проживання стані
27,2%

Частково зруйноване
10,3%

Зруйноване

10%

Немає інформації про стан мого житла

7,4%

Розкрадено частково або повністю
Не володіли там житлом

6,6%

Конфісковане

1,1%

Продане

0,5%

Інше

0,3%

0%

10%

20%
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У відповідях на запитання щодо житла на постійному місці проживання наявна інформація про
поодинокі випадки конфіскації або використання житла без згоди власників на ТНКУУТ.

Хто на даний момент мешкає в житлі на місці постійного проживання
Ніхто не проживає,
а за житлом доглядають
Ніхто не проживає
і житло знаходиться без догляду

34%
33,6%

Наша сім’я, родичі

12,4%

Немає інформації (не володію
інформацією) з цього приводу

12,2%

Знайомі, друзі, інші люди
на умовах догляду за житлом
Інші люди живуть
там без нашого дозволу
Житло було продане,
в ньому живуть нові власники

0,8%

Здається в oренду

0,7%

Житло було конфісковане і
хто проживає у ньому невідомо

0,4%

Інше

0,1%

5%

0,7%

0%

10%

20%

30%

40%

17

БФ «Право на захист»

Зайнятість
Вивчення зайнятості членів домогосподарства
ВПО, що мешкають в МКП, показує, що більше
третини домогосподарств (39%) не мають працездатних осіб, майже стільки ж – мають лише по
1 працездатній особі (35%). У більшості домогосподарств працює 1-2 особи. 68% респондентів
із домогосподарств, де є працевлаштовані
особи, стверджують, що деякі члени домогосподарства працевлаштовані офіційно, тоді як
у 32% домогосподарств усі працевлаштовані
неофіційно.

Загалом, у 42% домогосподарств із працездатними членами є непрацевлаштовані особи, а майже чверть домогосподарств (23%)
із працездатними особами не мають жодної
працевлаштованої особи. Такі респонденти
скаржаться на проблеми зі здоров’ям (22%)
та неможливість працевлаштуватися за фахом (10%) із гідною заробітною платою (19%),
офіційно (9%) або знайти роботу взагалі (7%).
Поширеною причиною є догляд за дітьми. Також респонденти зазначали необхідність догляду за особами та дітьми з інвалідністю (7%),
навчання (6%) тощо.

Кількість працездатних осіб
у домогосподарстві

Кількість працевлаштованих
працездатних осіб у домогосподарстві

529

481

34,6%

51,7%

353

212

23,1%

22,8%

43

14

2,8%

1,5%

5

5

0,3%

0,5%

598

218

39,1%

23,4%

Більшість непрацевлаштованих осіб (84%)
не перебуває на обліку в центрах зайнятості.
Причинами цього є об’єктивні чинники (нестача необхідних документів, навчання, догляд
за дитиною чи дорослою особою, яка цього
потребує) та особисті переконання (невіра
в ефективність діяльності центру зайнятості,
принизливість звернення за послугами центру, бажання розв’язати питання зайнятості
самостійно тощо).
Щодо самих респондентів ситуація з працевлаштуванням має такий вигляд: майже рівні
частки респондентів віком 24–59 років зайняті
та незайняті, тоді як молодь віком 18–24 роки

переважно не працевлаштована, здебільшого
у зв’язку з навчанням. Закономірно, що абсолютна більшість літніх осіб (старше 59) не
працює, адже вони є пенсіонерами. 58% працевлаштованих респондентів мають офіційну
роботу.
Порівняно з 2016 роком, ситуація із працевлаштуванням ВПО покращилась. Якщо
раніше 37% працездатних респондентів мали
роботу, то в 2019 році вже 46% осіб віком 1859 років зазначили, що працюють. Складнощі,
пов’язані з працевлаштуванням, залишаються
незмінними.

Зайнятість респондентів за віковим розподілом
ТАК

НІ

2%
52%

48%
28%

18

98%

72%
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Жінка, 43 роки, гуртожиток
«Червоний Донець», Балаклійський
р-н, Харківська обл.

40% зайнятих респондентів зазначили
відсутність будь-яких складнощів, пов’язаних
із працевлаштуванням, тоді як 60% повідомили про різноманітні проблеми. Серед
цих проблем найчастіше зазначали низький рівень зарплат порівняно з попереднім
місцем проживання, неофіційне працевлаштування, низький рівень зарплат в регіоні та
брак вакансій на ринку праці. Окрім того,
троє респондентів передпенсійного віку
повідомили, що їм складно влаштуватися
на роботу через дискримінацію за віком. Дві
жінки-ВПО скаржилися на дискримінацію
при працевлаштуванні через наявність дитини. Спектр зайнятості респондентів дуже
широкий: кваліфікована та некваліфікована
праця, соціальна, медична, фінансова, юридична, освітня, промислова та інші сфери.

«Ми переїхали з Донецької області
разом з двома дітьми — старшому
21, а молодшому 9 років. Живемо
в гуртожитку понад 3 роки. В мене
тяжка форма екземи, проявляється
на руках — її не приховати. Людей
це відлякує, тож вже не раз отримувала відмову від потенційних
роботодавців через це захворювання. Та світ не без добрих людей:
коли про мої проблеми дізнався
власник гуртожитку, то він додав до робочого штату ще одне
місце — прибиральниці. Спеціально
для мене, аби хоч якось допомогти»

Труднощі при працевлаштуванні

складнощів

немає складнощів

лення через
и конфлікту

низький рівень ЗП порівняно з
тим, що отримували раніше

дповідно до
оєї професії

пропонують лише неофіційне
працевлаштування

ак вакансій
ринку праці

неофіційне
лаштування
порівняно з
вали раніше

івень ЗП по
регіону

179
124
78

взагалі низький рівень ЗП
по регіону
взагалі брак вакансій
на ринку праці
упереджене ставлення через
походження з зони конфлікту

74
67
52

немає вакансій відповідно до
моєї професії

ти маленьку
дитину

нема з ким залишити маленьку
дитину

інше

інше

0%

47
20
15
10%

20%

30%

40%
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Добробут
У більшості опитаних домогосподарств як в
2016, так і в 2019 роках, основними джерелами доходів є різні види соціальної допомоги
(найчастіше – адресна допомога ВПО), пенсії
та зарплатня. Зазвичай у домогосподарства
2-3 основних джерела доходів, проте у 9%
опитаних лише одне джерело доходів.

Також були виявлені четверо ВПО, які наразі
не мають жодних доходів через проблеми
з особистими документами. Такі особи
вкрай потребують сторонньої допомоги як у
вирішенні юридичних питань, так і матеріальної
підтримки до покращення ситуації.

Основні джерела доходу
адресна допомога для ВПО

87,4%

пенсія

59,0%

ладнощів

ння через
онфлікту

зарплатня

овідно до
професії

інші соціальні виплати
допомога від благодійних/
гуманітарних організацій

вакансій
нку праці

еофіційне
штування
рівняно з
и раніше

43,0%
27,8%
4,8%

допомога родичів

3,5%

дохід від додаткової зайнятості,
самозайнятості, підробіток тощо

2,9%

ень ЗП по
регіону

допомога по безробіттю

1,4%

маленьку
дитину

академічна стипендія

1,4%

інше

власні заощадження

0,8%

дохід від бізнесу

0,6%

інше

0,5%

0%

20

20%

40%

60%

80%

100%
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68 % опитаних зазначають недостатність наявних доходів домогосподарства для гідного
життя. Найчастіше негативну оцінку надавали мешканці ММ та гуртожитків. Порівняно
з 2016 роком, мешканці МКП стали краще
оцінювати рівень доходів домогосподарства,

що пов’язано з поступовим розв’язанням
питань
працевлаштування,
отримання/
відновлення документів та виплат.
Хоча в даних і є випадки отримання доходів
понад 13 тис. грн на домогосподарство, деякі
з цих респондентів оцінюють рівень забез-

Оцінка рівня доходів

аднощів

ня через
онфлікту

1%
29%

модульне містечко

63%

відно до
професії

8%

вакансій
ку праці

2%

офіційне
штування
рівняно з
и раніше

гуртожиток

нь ЗП по
регіону

переобладнане
приміщення

маленьку
дитину

19%
67%
11%
10%
34%
45%
10%
9%

інше

42%
42%

санаторій

6%
5%
50%

5%
інше

37%
9%
0%

10%

достатній

20%

30%

задовільний

печення як недостатній, що пояснюється
наявністю дітей, хворих осіб чи осіб з
інвалідністю, які потребують чималих витрат
на утримання. До того ж виявлено 54 домогосподарства, де дохід не перевищує 2 тис.
грн, тобто ці особи перебувають у критичній

40%

50%

незадовільний

60%

вкрай незадовільний

матеріальній нужденності. З цих домогосподарств 24 — самотні особи, а 6 домогосподарств мають у складі осіб з інвалідністю.

Сумарний місячний дохід домогосподарства
до 2 000 грн

4%

2 001 - 3 500 грн

20%

3 501 - 5 000 грн

23%

5 001 - 7 000 грн

23%
16%

7 001 - 10 000 грн

9%

10 001 - 16 000 грн
понад 16 000 грн
не має відповіді

0%
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15%

20%

25%
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Жінка ВПО, МКП Сталеварів, 8,
м. Запоріжжя
«Переїхала з Донецької області, мешкаю тут з 2015 року. Чоловік помер,
в кінці 2014 року, хвороба сердця,
проживаю сама. В Запоріжжі родичів
немає, поселяли у вільні кімнати.
Наразі проживаю з іншою жінкою в
кімнаті вдвох. За ці роки вже стали
подругами, додому повертатись не
можу, небезпечно для життя. Проживаю, звичайно під дахом, але
кімната маленька, ремонту немає,
всі речі в одному місці, туалет на
поверсі, душові у підвалі, а сплата за
комунальні послуги значна (близько
800 грн). Хотіла б винаймати окрему
квартиру але пенсія занизька, додаткових доходів не має. А був період
коли і пенсію призупиняли, були
суди, чекаю особливого порядку по
заборгованності.»

Умови проживання
ВПО проживають в МКП переважно більше
ніж 3 роки. Слід зазначити, що превалюють ВПО, які перемістилися понад 3 роки
тому, хоча певна частина перемістилася
пізніше. Є навіть особи, які покинули місце
постійного проживання менш як рік тому.
Схожа ситуація спостерігалась і у 2016 році:
більшість опитаних на той момент проживала в МКП уже тривалий час.
56% мешканців МКП оселилися там після
повторного переміщення. Менше половини
мешканців МКП (44%) проживають в МКП з
початку переміщення на відміну від 2016 року, коли частка таких респондентів складала
73%.

Проживання в МКП
34,6%
36,7%

понад 3 роки

12,6%

>2 років <3 років

3,5%
6,6%

>1 року<2 років

0,9%
3,1%
0,8%

6-12 місяців
до 6 місяців

1%
0,1%
0%

10%

Повторне переміщення
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Найпоширенішою (58%) причиною поселення саме в МКП за даними обох опитувань
(2016 та 2019 років) є висока вартість оренди інших типів житла (у т.ч. серед мешканців
ММ), відсутність або недостатність засобів
для сплати за оренду квартири/будинка. Також доволі часто респонденти зазначали,
що це був найбільш прийнятний або єдиний
варіант поселення на той момент. Суттєва
відмінність у співвідношенні частотності
причин спостерігається між особами, що
перемістилися повторно, і тими, хто одразу поселився в МКП. Якщо для перших абсолютно домінантною є висока вартість
іншого житла, то для других майже однакова
частотність для трьох вищезазначених причин. Це можна пояснити тим, що під час первинного переміщення ВПО були розгублені
і пристали на ті варіанти, які були найбільш
очевидними та доступними на той момент.

Гуртожиток, смт Володимирівка

Причина поселення в МКП (Респонденти могли зазначити кілька варіантів)
Дороговизна житла, відсутність або
недостатність засобів для сплати за
оренду квартири/будинку

41,5%
16,7%
15,9%
16,1%

На момент переселення цей варіант був
найбільш прийнятним

6,2%

На момент переселення у мене не було
іншого варіанту вибору

15,3%

Через несприятливі житлові умови на
попередньому місці проживання

5,1%
2,2%

Виселення з іншого житла з ініціативи
орендодавця

4,3%

Неможливість знайти інше житло
(орендодавця не влаштовує прописка,
діти, тварини тощо)

3,9%
1,8%
2,9%
1,2%

Більше можливостей отримати
гуманітарну допомогу
Незручна інфраструктура попереднього
місця проживання, у т. ч. віддаленість
від маршрутів міського транспорту

2,2%

Не задовольняло попереднє МКП

1,7%

Відсутність роботи на попередньому
місці проживання

1,6%
0,1%

Відсутність поряд із попереднім місцем
проживання навчальних закладів
(дит. садок, школа тощо)

1,0%

Віддаленість попереднього місця
проживання від медичних закладів

0,9%

Відсутність знайомих, родичів, близьких
на попередньому місці проживання

0,5%

Вороже ставлення з боку місцевих
мешканців на попередньому місці
проживання

0,5%
0,1%

Інше
Повторне переміщення
Проживають з початку переміщення

1,4%
0,8%
0%
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Серед інших причин нерідко трапляються такі,
що тим чи іншим чином пов’язані зі зручністю
житла: умови проживання, наявність громадського транспорту, медичних чи освітніх
закладів, можливостей для працевлаштування. Окрім того, респонденти зазначали причини, що ґрунтуються на ставленні людей —
громади чи орендодавців.

ладнощів

ння через
конфлікту

МКП, наприклад: пансіонат «Сосновий бор»
у м. Святогірськ — для працівників шахти ім.
Засядька та їхніх родичів, гуртожиток у смт
Володимирівка — для працівників ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» (є й
інші подібні МКП, проте там не проводилось
опитування).
Серед ВПО, що перемістилися повторно,
до поселення в МКП більшість проживали
в орендованому житлі, менше – у родичів,
друзів чи знайомих або в іншому МКП.

Нагадаємо також, що деякі МКП були створені
підприємствами для своїх працівників, що
теж посприяло переселенню в конкретні

Місце проживання до поселення в МКП

овідно до
професії

вакансій
нку праці

На постійному місці
проживання

еофіційне
штування
рівняно з
ли раніше

в орендованій квартирі /
будинку
у родичів, знайомих, друзів,
близьких

ень ЗП по
регіону

в іншому МКП

маленьку
дитину

42%
30%
13%
10%

у житлі наданому
благодійними, релігійними та
іншими організаціями

інше

4%

у житлі наданому місцевою
громадою

1%

інше

1%

0%

10%

Більшість мешканців МКП у цілому задовольняють умови проживання. Найбільший
відсоток задоволених проживає в ММ, найменший – у гуртожитках. 8% усіх опитаних
ВПО зовсім не задоволені, з них 20% ані шукають інших варіантів поселення, ані при-

Кухня модульного містечка,
м. Кам’янське
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пускають можливість повернення додому,
решта розглядає різні варіанти переселення. Отримані результати практично ідентичні
даним 2016 року, тобто загальний рівень
задоволеності/незадоволеності проживанням в МКП залишається незмінним.

Кімната в МКП ‘’Джерело’’,
м. Київ

www.r2p.org.ua

Задоволеність умовами проживання в МКП
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Понад чверть мешканців МКП (28 %) не
зробила жодних зауважень щодо умов.
Натомість 72 % зазначили принаймні одну
причину незадоволення. Найпоширенішим
варіантом є високі тарифи ЖКГ (26 %), а також незадовільний стан усього приміщення
(20 %), кімнати чи санітарно-гігієнічного
блоку (по 16 %) і стосунки із сусідами (12 %).
Важливо, що 6 % опитаних поскаржилися на
відсутність певних послуг ЖКГ, здебільшого
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НІ, завсім не задовольняє

опалення, а також відсутність гарячої води
й цілодобової подачі холодної води. Зокрема, 19 % респондентів зазначили, що в їхній
кімнаті взимку холодно.
Додатково респондентів попросили назвати найбільшу проблему їхнього МКП взагалі
та найбільшу побутову проблему. Згідно з
відповідями, найпоширенішими проблемами
є саме побутові.
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Про відсутність проблем найчастіше заявляли мешканці ММ (33 %). Побутові
проблеми назвала більшість мешканців
санаторіїв, гуртожитків та переобладнаних
приміщень, тоді як у ММ та деяких інших
МКП найбільшою проблемою вважають
непорозуміння на ґрунті тарифів ЖКГ (через відсутність індивідуальних лічильників,
незрозумілості нарахування сум до сплати,
ігнорування різного обсягу споживання послуг мешканцями тощо). Ці дві проблеми
були найпоширенішими й у 2016 році.

ладнощів

Серед побутових проблем мешканці МКП
найчастіше називали нестачу приватності,
що пов’язано як із великою кількістю осіб,

ня через
онфлікту

що проживають компактно, так і з малою
площею самих приміщень. Такі відповіді
були зафіксовані в 31 МКП із 41. Проблема
відсутності індивідуальних лічильників наявна
в 18 МКП із 41, що призводить до непорозумінь
та конфліктів у питаннях оплати за спожиті
послуги.
Є і специфічна проблема модульних містечок:
особлива конструкція модулів призводить до
спеки й задухи влітку та утворенню конденсату і плісняви в холодну пору року. Спека та
задуха в приміщеннях хоч і не становить велику частку, проте є типовою для модульних
містечок, де вона зумовлена конструкцією
споруд, призначених лише для тимчасового
перебування.

Найбільша побутова проблема МКП
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Модульне містечко, м. Павлоград
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Жінка, 38 років.
м. Лозова, Харківська область
«Влітку 2014 року ми з чоловіком та
сином, якому зараз 6 років, переїхали
з Горлівки до села Безіменне, це в
Донецької області. Проте через деякий час і там стало небезпечно. Тому
ми вимушені були вже восени 2014
повернутися додому у Горлівку, та
не надовго. Через часті постріли та
вибухи все одно довелось тікати —
тож за два місяці ми перебралися до
міста Соледар, що на Донеччині. Але
найти хоч якусь роботу там було неможливо, тому довелось шукати щастя в іншому місті — ми переїхали до
Лозової. Спочатку орендували квартиру неофіційно. Через деякий час
власниця квартири попросила нас
звільнити приміщення, бо мав повернутися її син із підробітків. Тому
ми знайшли іншу квартиру, куди й
переїхали в травні 2016. Та на тому
проблеми не закінчилися. Мій чоловік
до червня 2017 мав статус інваліда
дитинства, але після планового обстеження йому видали довідку про
невизнання інвалідом. Він вимушений був звільнитися: на роботу його
взяли більше через те, що він — людина з інвалідністю. Це було вигідно
підприємству — для звітності.
Та часу на розпач не було: я чітко
знала, чого хочу: працювати та не
залежати від допомоги чи довідок.
Тож закінчила курси перепідготовки
та через деякий час після закінчення
декретної відпустки влаштувалась на
роботу до рекламної агенції
У 2017 році місцева влада надала нам
квартиру в МКП — тож маємо дах над
головою. Чоловік теж знайшов роботу: працює логістом. І ми намагаємось
робити все, що від нас залежить, аби
налагодити власне життя.»

Повсякденне життя
Усі респонденти оцінили свій стан із моменту
переїзду до МКП. Відповіді свідчать, що після
переїзду психологічний стан у більшості
випадків покращився. Негативну оцінку ж
пояснюють пережитими травмами та стресами через бойові дії, втрату близьких та майна,
вимушений переїзд, складнощі адаптації на
новому місці й конфлікти із сусідами, нестачу підтримки з боку держави та приймаючої
громади, відсутність впевненості в майбутньому.
Проте у восьми МКП переважає негативна
оцінка психологічного стану: гуртожиток на
вул. Комкова, 76-Б у м. Херсон, санаторій
«Тетерів» у м. Коростишів, МКП на вул.
Параджанова, 31 у м. Кривий Ріг, ММ у м.
Нікополь, МКП «Троянда» та «Сосновий Бор»
у м. Святогірськ, Геріатричний будинокінтернат у м. Миколаїв, МКП у с. Фонтанка.
Фізичний стан у більшості не змінився,
проте майже третина поскаржилася на
його погіршення. Останнє пов’язують як із
віковими проблемами, так і з загостренням
хронічних хвороб чи виникненням нових через стреси, умовами проживання та нестачею коштів на повноцінне лікування. Скарги
на погіршення фізичного стану переважали
в 13 МКП: гуртожиток на вул. Комкова, 76-Б
у м. Херсон, гуртожиток у смт Брюховичі,
МКП на вул. Параджанова, 31 та робочий
гуртожиток на вул. Кармелюка, 3 у м. Кривий Ріг, ММ у м. Нікополь, ММ у с. Мирівське,
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МКП «Троянда» у м. Святогірськ, Геріатричний
будинок-інтернат у м. Миколаїв, МКП у с.
Фонтанка, Будинок милосердя «Віфезда» у м.
Дружківка, гуртожиток у м. Добропілля, МКП
на вул. Сталеварів, 8 у м. Запоріжжя, Обласний центр соціально-психологічної допомоги
в Одесі.
Важливо, що в шести МКП переважає негативна оцінка обох станів: гуртожиток на
вул. Комкова, 76-Б у м. Херсон, МКП на вул.
Параджанова, 31 у м. Кривий Ріг, ММ у м.
Нікополь, МКП «Троянда» у м. Святогірськ,
МКП у с. Фонтанка, Геріатричний будинокінтернат у м. Миколаїв. Водночас у чотирьох
Відмова
відповідати

МКП (за винятком МКП у Херсоні та Кривому Розі) більшість мешканців задоволена
повністю або частково умовами проживання,
тож негативні зміни швидше пов’язані з віком
та пережитим стресом, аніж неприйнятними
умовами проживання.
Порівняно з даними 2016 року, помітна чимала різниця в самооцінці психологічного стану. Якщо у 2016 році переважала негативна
оцінка (40 %), а позитивна становила менше
чверті відповідей, то у 2019 ситуація прямо
протилежна: кількість негативних оцінок знизилася до 23 %, а позитивних зросла до 45 %.

Самооцінка стану з моменту переїзду до МКП
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психологічний стан

57 % мешканців МКП стверджують, що
успішно інтегрувалися в місцеву громаду, водночас у 26 МКП — це більшість мешканців.
Загалом лише 5 % всіх респондентів вважають, що зовсім не змогли інтегруватися
(найбільша частка таких у 4 МКП: санаторій
«Джерело» в м. Київ — 41 %, Центр для тимчасового перебування осіб та сімей у СЖО
в смт Велетенське — 20 %, гуртожиток на
вул. Комкова, 76-Б у м. Херсон — 18 %, МКП
у с. Фонтанка — 15 %). Проте треба враховувати, що швидка самооцінка може не
відображати реальну ситуацію, тому для
повного розуміння ступеню інтеграції ВПО
— мешканців МКП необхідно проводити
додаткові цілеспрямовані дослідження.
Серед тих 43% респондентів, хто зазначив
складнощі з інтеграцією, найпоширенішою
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фізичний стан

причиною
зазначали
відсутність
власного житла або житла в довгостроковому користуванні (73%), нестачу засобів
до існування (41%), а також скаржились,
що жителі місцевої громади бачать у них
«чужинців» (13%) і неможливо знайти добре
оплачувану роботу (12%).
Щодо наявності правових питань, що потребують консультацій чи іншої допомоги,
найчастіше називали оформлення соціальних
виплат та/або пенсій та житлові питання. У
2016 році питання, пов’язані з виплатами, теж
були наймасовішими, але також частотними
були питання оформлення довідки ВПО та
оформлення/відновлення документів. Зменшення частки цих проблем є цілком природним: за час тривалого проживання на КУУТ
мешканці МКП мали змогу їх вирішити.
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Жінка, Львів, колишня мешканка
Донецька:
«Це трапилось в липні 2014 року — я
тільки народила дитину, за кілька днів
до того повернулась з пологового будинку. До нашої оселі та до майстерні
чоловіка, який займався живописом
і скульптурою, увірвалися озброєні
люди. Вони почали проводити обшук дому та студії, забирали особисті
речі, роботи чоловіка. Його ж самого потягли кудись на допит, його не
було декілька годин. Потім чоловік
несподівано повернувся. Розповів,
що йому вдалось вмовити нападників
відпустити його під чесне слово, сказав, що в нього щойно народилась
дитина — і їй треба зробити свідоцтво
про народження. А після він здасться. Ми швиденько зібрали все, що
змогли, і виїхали з Донецька. Протягом декількох тижнів після цього нам
надходили дзвінки з погрозами та
вимогами повернутись назад, в Донецьк. А через деякий час я побачила
сюжет місцевого донецького телебачення. В ньому йшлося про відкриття
Благодійного фонду «Фенікс», офіс
якого розмістили в приміщенні студії
мого чоловіка. Під час церемонії
відкриття людям дарували наші з
чоловіком особисті речі.»

Розгляд можливості повернення
залежно від віку
52%

НІ

ТАК

48%
37%

63%
82%

Наміри щодо переселення
З усіх опитаних, більшість (38%) наразі не
розглядає жодних варіантів переселення чи
повернення. 27% розглядає тільки можливість
повернення на місце постійного проживання.
19% націлені тільки на пошук окремого житла.
Загалом, 40% мешканців МКП розглядають
можливість повернення на місце постійного
проживання за певних умов. Переважно
це гарантії безпеки (81%) та відновлення
української влади (61%). Доволі помітну частку становить придатний для проживання стан
житла (29%), доступ до працевлаштування (20%), забезпечення громадянських прав
(16%) та доступ до медичного обслуговування
(14%). Рідше серед таких умов мешканці зазначали фінансову компенсацію за зруйноване житло (9%), надання іншого житла взамін
зруйнованого (4%) та повернення родичів і
друзів (3%). Поодинокі ВПО також зазначали
вирішення проблем з документами, гарантію
отримання української пенсії або закінчення
навчання у вищому навчальному закладі. В
МКП, що є переобладнаними приміщеннями,
та ММ менша частка мешканців розглядає
можливість повернення, ніж в інших типах
МКП. Особи старшого віку більш схильні розглядати можливість повернення.
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Пенсіонер, 81 рік
«Відчуття самотності – найстрашніше,
що може трапитися з людиною у
світі…Та зараз я не самотній. У 2015
році я покинув свій будинок в Авдіївці.
Інше
56% нема.
44% Єдиний
Родичів у мене
в Україні
Гуртожиток
53%
47%
син з родиною
проживає
в Польщі.
65% 35%
Приїхав до Модульне
Нікополя містечко
— та оселився в модульному
містечку.
Санаторій
55%Життя
45%в
Розгляд можливості повернення
МКП має свої
особливості,
але
гоПереобладнане приміщення
ловне, що ти
не один:
1%
76%
переоблад.
76%
24% є з ким поговорити за сніданком, посидіти на лаві
приміщення
24%
та пригадати життя «до війни». Та
хотів бути поруч з родиною: у 2018
65%
76%
модульне
році поїхав до сина у Польщу. Не
містечко
35%
склалось… Дякувати, що комендант
МКП попросила комісію не заселя55%
ти на моє місце нікого. Тож я поверсанаторій
45%
нувся в модульне містечко Нікополя.
Тут хоч не відчувається такої самот53%
6%
ності — є люди поруч, допоможуть,
гуртожиток
47%
підтримають.»
Чоловік, колишній мешканець
Жданівки
«Зараз модульне містечко — єдиний
наш дах над головою та єдиний прихисток. Єдиний шанс втриматися на
плаву. Без перебільшень. Чотири роки
тому я змушений був через бойові
дії покинути власний дім. Приїхав до
Нікополя, оселився в модульному
містечку. Тут познайомився з майбутньою дружиною, одружились.
А у 2015 році у мене діагностували
онкологію – лімфома, рак частини
черевини та селезінки. Лікування
забирає всі гроші, які заробляємо. Я
через інвалідність не можу влаштуватися офіційно — тож працюю так…
Тож я не уявляю, що б з нами було,
якби не модульне містечко, яке стало домом. Ми навіть кішку маємо —
дружина привезла з окупованої території. Тож майже справжній дім.»
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ВПО, які не розглядають наразі можливість
повернення, серед причин найчастіше зазначають небажання проживати на ТНКУУТ
(59 %), продовження бойових дій (51 %) та загальну небезпеку на ТНКУУТ (49 %). Також
доволі поширеними причинами є зруйноване
житло (23 %) та кращий рівень соціального
забезпечення на КУУТ (20 %), кращий доступ до послуг (17 %) і відсутність засобів до
існування на ТНКУУТ (15 %). Рідше говорили
про втрату майна чи родичів, травматичні
спогади, стан здоров’я, кращі житлові умови,
можливості працевлаштування чи розвитку
дітей, нові стосунки, навчання.

www.r2p.org.ua

Причини відмови розглядати можливість повернення
Респонденти могли зазначити кілька варіантів
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не хочу проживати на
непідконтрольній

59,2%
51,0%

продовження бойових дій

49,2%

небезпечно проживати
зруйноване житло

23,0%

тут кращий рівень
соціального забезпечення

20,3%

тут кращий доступ
до послуг

16,9%

не буду мати засобів
до існування

14,9%
10,2%

втратив житло, майно
немає емоційної прив'язки до
місця постійного проживання

9,0%
8,1%

тут кращі житлові умови

5,9%

травматичні спогади
не можу повернутися за
станом здоров'я

4,8%

всі мої друзі та родичі тут

4,6%

втратив близьких

2,1%

немає інформації про те,
чи безпечно повернутися

1,2%

тут кращі умови, щоб
перечекати зиму

0,3%

немає інформації,
як здійснити переїзд

0,1%
4,0%

інше

0%

10%

31 % опитаних шукає можливість переселитися в окреме житло. Частіше такі наміри
підтверджували мешканці ММ, МКП на базі
перероблених приміщень та гуртожитків, тоді
як мешканці санаторіїв та декількох інших
МКП рідко повідомляли про таке. Більшість
(40 %) націлені на оренду житла в населеному пункті, де проживають зараз. 16 % бажають
орендувати житло у великому місті, а 12 % —
заселитись у безкоштовне житло в сільській
місцевості (водночас більшість раніше мешкала в міській, а не сільській місцевості). У поодиноких випадках ВПО планують придбати
житло або отримати земельну ділянку для
будівництва, отримати в користування житло за соціальною програмою (уже подали
документи) або службове житло чи взагалі
виїхати за кордон. Самотні особи похилого
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віку подекуди виявляли бажання поселитися в будинку для літніх людей. Загалом, особи молодшого віку більше схильні шукати
можливості переселення.
Лише
6%
мешканців
МКП
шукають
можливості переїхати до іншого МКП,
здебільшого — до великого міста, рідше — у
тому ж населеному пункті або взагалі будь-де.

Пошук можливості переселитися
залежно від віку
НІ

81%
62%
44%

ТАК

19%
38%
56%
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Подружжя пенсіонерів з Донецька
”Ми переїхали до Дніпра у 2014 році. Із
собою брали лише найнеобхідніше —
вважали, що скоро повернемось. Але
склалось так, що вже п’ятий рік живемо не вдома. Спочатку поселилися у
родичів, але зловживати гостинністю
не стали — зняли окрему кімнату. Але
і там довго не затримались, бо не склались стосунки із господарем квартири. На наше щастя вчасно почули про
відкриття транзитного містечка для
ВПО — тож переїхали до нового помешкання.
На той час це було, як подарунок. Хоч
кімната і невелика, але все необхідне
було. Та найголовніше — доступна
вартість проживання: лише 150 гривень
з людини на місяць (до речі, на сьогодні
вартість не змінилась). Для нас це дуже
важливо, адже майже всі гроші йдуть
на ліки та лікарів — вік бере своє.
Звісно, жити в таких умовах іноді непросто, але ми вдячні, що є дах над
головою: додому повертатись немає
куди та й просто небезпечно. Адже
мій чоловік неодноразово висловлював свою проукраїнську позицію щодо
ситуації на Донбасі. Та все одно зараз
дуже хвилює одне питання: будиночки
транзитного містечка мають свої строки експлуатації, тож рано чи пізно вони
прийдуть у непридатний для життя стан
і будуть демонтовані. І куди нам далі?»
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Щодо довготривалого розв’язання житлової проблеми, думки мешканців МКП
розійшлися, проте чітко простежується
позиція, що саме держава (і як її частина — місцеві громади) має опікуватися
цим питанням, частково — за підтримки
міжнародної спільноти та благодійних
фондів. Найприйнятнішим варіантом опитані вважають отримання соціального житла від держави (27 %), а також отримання
окремого житла в довгострокове користування, придбаного через співфінансування
з державного та місцевого бюджетів (19 %)
або отримання житла в довгострокове користування з фондів житла місцевої громади, реконструйованих місцевою громадою/
владою (13 %). До цієї групи рішень можна
віднести й купівлю квартири/будинку через виділення частини коштів державою,
місцевою владою, міжнародними донорами
та додаванням власних коштів; отримання
власного житла із фінансуванням половини його вартості державою, а половини власним коштом та придбання власного
житла через отримання безвідсоткового
(пільгового) кредиту. Такий стан речей
цілком очікуваний, адже придбання житла
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Пошук можливостей переселитися
мешканцями різних типів МКП
санаторій

78%
76%
22%

потребує чималих коштів, тоді як переселення не сприяє їхньому накопиченню
(складність продажу житла на ТНКУУТ
та низькі ціни на нього порівняно з житлом на КУУТ, великі витрати на переїзд
та перевезення майна, оренду житла).

76%
68%

гуртожиток

32%
76%
66%

переоблад.
приміщення

34%
63%

модульне
містечко

Майже 2 % опитаних наголошують на
поверненні на постійне місце проживання.
Незначна частка мешканців МКП не бачить
повноцінних рішень і схиляється до подальшого проживання в МКП.
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Найбільш прийнятне довгострокове рішення житлової проблеми
27,0%

отримання соціального житла від держави
(місцевої влади)
отримання окремого житла у довгострокове
користування придбаного шляхом співфінансування з державного та місцевого бюджетів

18,6%

отримання житла у довгострокове
користування з фондів житла місцевої громади,
реконструйованих місцевою громадою (владою)

12,7%

приватизація приміщення, в якому я наразі
проживаю

9,6%

купівля власної квартири/будинку шляхом
виділення частини коштів державою, місцевою
владою, міжнародними донорами та додаванням
власних коштів

8,4%

житло в сільській місцевості
(з можливістю обрати)

5,0%

отримання власного житла із фінансуванням
половини його вартості державою, а половини
за власний рахунок

5,0%

придбання власного житла шляхом отримання
безвідсоткового (пільгового) кредиту

4,6%

переїзд до кращого МКП у великому місті

0,9%

отримання земельної ділянки та будівельних
матеріалів (коштів на будівельні матеріали) для
самостійного будівництва власної оселі

0,9%

переїзд до іншого МКП будь-де

0,3%

окреме службове житло у довгострокове
користування з місця роботи
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Сексуальне та гендерно-обумовлене насильство (СГОН)
Під час цього дослідження додатково були
поставлені питання щодо сексуально та гендерно-обумовленого насилля (СГОН) та
дискримінації від початку конфлікту до та
після переміщення, адже оцінка ризиків та
протидія СГОН є вкрай важливими та вважаються такими що рятують життя (Керівництво
з інтеграції заходів щодо реагування на
гендерно-обумовлене насилля Постійного
Міжвідомчого Комітету9). При цьому важливо враховувати, що нижченаведені стислі
дані окреслюють проблеми в цілому і не
можуть повно й точно відобразити реальну
ситуацію зі СГОН та її особливості (для цього
необхідно проводити спеціалізоване глибинне дослідження).
Серед загальної кількості респондентів, 439
(29%) повідомили про випадки або ризики СГОН стосовно самих себе або членів
їхнього домогосподарства на місці постійного
проживання, серед них 142 чоловіки та 297
жінок. Одна жінка повідомила про випадок
сексуального насильства по відношенню
до неї або членів її домогосподарства. В
географічному розрізі частка респондентів,
які повідомили про СГОН до переміщення, не
має виражених відмінностей (АР Крим – 37%,
Донецька область – 30%, Луганська – 25%).
Серед чоловіків частка повідомлень була вищою, ніж серед жінок (31,5% проти 27,5%),
хоча фактично кількість жінок більша.
Кількість осіб, що повідомила про СГОН
щодо них або членів їхньої родини після
переміщення, учетверо менша. Варто враховувати, що зазвичай реальні показники
жертв СГОН є набагато вищими від даних у
дослідженнях через замовчування проблеми та розгляду її суспільством як особистої
справи родини, а також побоювань щодо
подальшої стигматизації. Під час проведення
дослідження 106 осіб (85 жінок та 21 чоловік)
повідомили про випадки або ризики СГОН
щодо себе або членів їхньої родини вже після
переміщення з місця постійного проживання. Водночас 64 особи чи їхні близькі родичі
стикалися зі СГОН і до, і після переміщення.
Важливо зазначити, що у 59% випадків респонденти або їхні близькі родичі стикалися
з випадками чи ризиками СГОН уже під час
проживання в МКП. Жоден із респондентів
не повідомляв про випадки сексуального насильства після переміщення.
9
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Повідомлення про випадки
або ризики СГОН
до переміщення*

після переміщення
психологічне

28,4%
25,7%
7,8%
5,1%
10,9%
8,1%
0%
0,1%

4,2%
6,5%

фізичне
економічне
сексуальне

0,4%
1,4%
1,3%
0,9%
0%
0%

* Респонденти могли зазначити кілька варіантів

Майже однакова кількість респондентів звертались та не звертались за допомогою (51%
та 49% відповідно). Серед найбільш поширених причин небажання звертатись по допомогу виявилися такі: 56% - не вбачають
можливим вирішення проблеми, 27% - не
бажають звертатись за допомогою та 12%
необізнані щодо того, куди звернутись по
допомогу. Всі респонденти, які виявляли потребу, отримували консультації та контактні
телефони програм допомоги потерпілим від
СГОН. Загалом лише у 26% випадків СГОН
після переміщення проблему було вирішено
повністю (при цьому серед тих, хто звернувся по допомогу, частка успішного вирішення
не набагато вища: 31% порівняно з 21% серед
тих, хто не звернувся). У 19% випадків проблему було вирішено частково.

Вирішення проблеми
31,5%
21,2%
21%
18,5%
19,2%

ТАК
Частково

50,0%
55,8%
56%

НІ
Відмова 0%
відповідати
4%
3,8%

0%

20%

звертались за допомогою

40%

60%

не звертались

Враховуючи отриману під час дослідження
інформацію,
можна
стверджувати
про
підвищені ризики СГОН в МКП, недостатню
обізнаність людей про можливості отримання
необхідної допомоги в разі насильства щодо
них або близьких родичів та про замовчування проблеми як в цілому, так і через несприятливе середовище для вирішення таких
проблем в МКП (у тому числі через нестачу
приватності).

www.r2p.org.ua

Стислі результати опитування ВПО
• 1 528 мешканців МКП були опитані для цього репрезентативного дослідження, яке частково збігається з дослідженням, проведеним у 2016 році.
Чимало мешканців МКП мають одну чи більше ознак вразливості, зокрема серйозний медичний стан, інвалідність, похилий вік, статус одинокого піклувальника. 90 % перемістилися з ТНКУУТ. З них 78 % — як і абсолютна більшість ВПО, які перемістилися з КУУТ, — раніше проживали у
20-кілометровій зоні вздовж лінії розмежування.
• Понад 60 % опитаних живуть у МКП уже понад 3 роки, а 56 % поселилися в МКП унаслідок повторного переміщення. Як у 2016, так і у 2019 році,
найпоширенішою причиною поселення в МКП була висока вартість інших
типів житла. Велика кількість респондентів також зазначала, що це був
найбільш прийнятний або єдиний варіант житла на момент переміщення.
• Загалом, більшість опитаних задоволені проживанням у МКП, хоча 72 % зазначали хоча б одну скаргу, зокрема високу вартість комунальних послуг,
незадовільний стан кімнат/модулів або всього приміщення, непорозуміння
із сусідами. Мешканці модульних містечок додатково мають специфічні
складнощі, пов’язані із закінченням терміну експлуатації модулів та особливостями конструкції, що призводять до спеки й задухи влітку та плісняви
взимку.
• Щодо намірів переселення з МКП, 40 % мешканців розглядатимуть можливість повернення на постійне місце проживання за певних умов, здебільшого
наявності гарантій безпеки (81 %) та відновлення контролю уряду України
над територіями (61 %). 31 % респондентів наразі шукають можливості переселитися до окремого житла.
• Довгострокове вирішення житлової проблеми мешканці МКП переважно
вважають прерогативою державної та місцевої влади, із частковим залученням міжнародної спільноти та благодійних фондів. Така позиція зрозуміла
з огляду на високу вартість житла, тоді як переміщення не сприяє накопиченню коштів в умовах складнощів продажу житла на ТНКУУТ та її низьку
вартість порівняно з житлом на КУУТ, чималих витрат на переїзд, перевезення особистих речей та оплати орендованого житла.
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Рекомендації

Глобальний підхід УВКБ ООН до МКП ґрунтується на необхідності винайдення
довгострокових рішень для їхніх мешканців. Загальний підхід передбачає
визначення альтернатив МКП в умовах конфлікту, що затягнувся. Отже,
рекомендації нижче запропоновані з оглядом на застосування індивідуальних
рішень для мешканців, які готові переселитися. Окрім того, послідовні рішення
проблеми альтернативного житла мають бути розроблені з метою повної
ліквідації МКП, розташованих у приміщеннях, що належать до нежитлового
фонду (наприклад, готелі та бази відпочинку).

Державній владі
1. Розробити нову Стратегію інтеграції ВПО та довгострокових рішень, яка буде
включати винайдення довгострокових рішень житлового питання для мешканців МКП,
де це можливо. Як тимчасові заходи, Стратегія має передбачати задоволення потреб
та надання державної підтримки таким категоріям населення:
a. ВПО, які евакуювались за державної підтримки та допомоги та розмістилися
у гуртожитках, базах відпочинку, санаторіях та нежитлових приміщеннях.
(Святогірськ, Одеса, Київська область тощо)
б. ВПО, які самостійно перемістилися та поселилися на основі договору з власниками приватних санаторіїв, будівель тощо.
2. Запровадити підхід індивідуального вирішення питання переселення з боку
місцевої влади у співпраці з неурядовими організаціями.
3. Спростити доступ мешканців МКП до державних житлових програм на місцевому
рівні, запровадивши відповідні зміни до нормативно-правової бази.
4. Зобов’язати місцеву владу знаходити можливості поселення для ВПО, які
мешкають в МКП, за різними житловими програмами. Також мають бути підтримані
інноваційні підходи до винайдення довгострокових рішень для мешканців МКП на
місцевому рівні, включно із задіянням донорського фінансування (наприклад, через
пілотні програми, затверджені на державному рівні).
5. Розробити концепцію довгострокових рішень для мешканців МКП з подальшим
задіянням міжнародних гуманітарних організацій та агенцій з питань розвитку.
6. Координувати всі зусилля, пов’язані з розробкою довгострокових рішень, та
взяти на себе провідну роль у їх впровадженні.
7. Зміцнити/покращити нормативно-правову базу для дій, зазначених вище.
8. З огляду на підвищені ризики сексуального та гендерно-обумовленого насильства, рекомендувати місцевій владі включати представників мешканців МКП до складу координаційних рад з питань запобігання та реагування на домашнє насильство.
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Місцевій владі
1. Виконувати обов’язки, накладені державною владою, які зазначалися вище.
2. Залучати мешканців МКП до розробки довгострокових рішень щодо житла.
3. Забезпечити ВПО доступ до всіх житлових програм, доступних для членів
приймаючої громади (шляхом включення їх до місцевих програм та надання
рекомендацій державній владі щодо необхідних змін у національному законодавстві).
4. Розглянути найкращий досвід інших областей/районів/населених пунктів під
час обмінів та відтворювати найуспішніші практики.
5. Здійснити аудит наявного житлового фонду та інших приміщень, які можливо
використати для переселення мешканців МКП.
6. Розглядати мешканців МКП під ризиком СГОН як пріоритетні категорії для
місцевих житлових програм.
7. Забезпечити всі МКП інформацією щодо наявних організацій та установ, що працюють зі СГОН: Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства,
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 116-123; Національної дитячої гарячої лінії
116-111; поліції; місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; притулків
для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі
(за наявності); мобільних бригад психосоціальної підтримки (за наявності).

Міжнародним гуманітарним організаціям та агенціям з питань розвитку
1. Підтримувати центральну та місцеву владу у налагодженні більш проактивного
діалогу з мешканцями МКП.
2. Сприяти винайденню довгострокових рішень на користь ВПО.
3. Розповсюджувати успішний досвід та надавати всю необхідну підтримку Уряду
України для розробки нової Стратегії інтеграції ВПО та довгострокових рішень.
4. Підтримувати впровадження нової Стратегії інтеграції ВПО та довгострокових
рішень.
5. Намагатися здійснювати спільне фінансування для комплексного підходу у
втіленні вищезазначеної Стратегії.
6. Розглядати мешканців МКП як пріоритетних для програм самозайнятості та
підприємництва.

Неурядовим організаціям
1. Активно підтримувати налагодження та підтримання діалогу з мешканцями МКП
задля винайдення комплексної Стратегії довгострокових рішень для МКП.
2. Виявляти потенційно можливі рішення, які спочатку можна випробувати пілотно,
а потім запровадити спільними зусиллями зацікавлених сторін.
3. Розглядати МКП як пріоритетні для діяльності, спрямованої на запобігання та
реагування на СГОН; проводити заходи з підвищення обізнаності про СГОН в МКП;
здійснювати ефективні перенаправлення на індивідуальне вирішення питань осіб, що
пережили СГОН.
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Додатки
Додаток 1. Детальний опис методології
Тематичний моніторинг проведено Благодійним Фондом «Право на
захист» у співпраці з Громадською організацією “Десяте квітня” за
підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Мета тематичного моніторингу – дослідження соціально-демографічного та економічного
профілю внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місцях компактного поселення (МКП),
причини їх поселення та тривалого проживання в МКП, а також фактори, які перешкоджають
переселенню до більш комфортного житла або поверненню на постійне місце проживання.
Завдання дослідження:
• виявлення соціально-демографічного профілю внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місцях компактного поселення, а саме таких їхніх характеристик як стать, вік, освіта,
категорії вразливості, місце постійного проживання до переїзду;
• з’ясування рівня інформованості респондентів із числа ВПО про стан свого житла за
постійним місцем проживання та про те, хто на даний момент проживає у їхньому житлі на
місці постійного проживання;
• визначення тривалості проживання ВПО в МКП, причин та мотивів поселення у МКП,
інформації щодо попереднього місця проживання, рівня задоволеності проживанням у
МКП та найбільших проблем, які постають перед внутрішньо переміщеними особами під
час проживання у місцях компактного поселення;
• виявлення установок щодо повернення на місце постійного проживання до переміщення
та умов, які потрібні для повернення, причин, через які респонденти з числа внутрішньо
переміщених осіб відмовляються повертатися, установок щодо переїзду в окреме житло,
очікувань щодо вирішення житлової проблеми;
• отримання оцінки ВПО їхнього психологічного та фізичного стану в МКП, зіткнень із випадками насилля та ризиками насилля у житті ВПО, видів насилля та обставин, за яких вони
відбувалися, рівня звернень по допомогу та ступеню вирішення даної проблеми;
• отримання оцінки ВПО успішності інтеграції на новому місці та факторів, які ускладнюють
інтеграцію, аналіз правових проблем ВПО та потреб у їх вирішенні;
• з’ясування економічного профілю внутрішньо переміщених осіб, а саме: кількості працездатних осіб у родинах серед ВПО, працевлаштованих серед них, у тому числі виявлення частки офіційно працюючих серед ВПО в МКП, та професій, за якими вони працюють,
з’ясування причин, чому не працюють працездатні внутрішньо переміщені особи в місцях
компактного поселення та чи перебувають вони на обліку в центрі зайнятості, виявлення
складнощів при працевлаштуванні;
• визначення джерел надходження доходу, оцінки рівня доходу та сукупного щомісячного
доходу серед ВПО в МКП.
Географія дослідження охоплює Донецьку, Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку,
Київську, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Харківську й Херсонську області
та м. Київ, в яких розташовані місця компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (МКП
ВПО).
Методи збору інформації – структуроване інтерв’ю «віч-на-віч» (face to face або F2F) та метод
спостереження, вивчення первинних та вторинних даних попередніх років, попередніх років,
вибірковий порівняльний аналіз з даними дослідження 2016 року.
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У рамках проведення дослідження було передбачено два опитувальних листа: анкета для опитування представників адміністрації МКП та анкета для опитування ВПО. Також було передбачено лист спостереження за результатами відвідування МКП.
Генеральна сукупність дослідження складає 6111 осіб із числа внутрішньо переміщених осіб, які
проживають у місцях компактного поселення.
Цільова група дослідження – відібрані випадковим чином внутрішньо переміщені особи,
які проживають у місцях компактного поселення.
Одиницями генеральної сукупності є місця компактного поселення внутрішньо
переміщених осіб. Загальна кількість МКП ВПО – 85.
Вибірка дослідження була розроблена Чапликом Миколою, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри соціології управління, завідувачем соціологічної науково-дослідної лабораторії
кафедри соціології управління Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
Миколайовичем. Для проведення дослідження було побудовано багатощаблеву випадкову
вибірку.
Обсяг вибіркової сукупності дослідження складає 1528 респондентів. Серед них 617
респондентів із МКП першого типу (модульні містечка) та 911 респондентів з МКП другого типу
(всі інші МКП).
Теоретична похибка вибірки – 2,2% (така теоретична похибка закладалася у дослідженні для
розрахунку обсягу вибіркової сукупності).
Похибка вибірки із урахуванням дизайн-ефекту – 3,3% (похибка не перевищує 3,3%). Довірчий
інтервал складає: ±3,3%. Для збільшення надійності вибірки було обрано максимальний
коефіцієнт дизайн-ефекту – 1,5.
Довірча ймовірність отриманих результатів – 0,9545.
Для збільшення репрезентативності отриманих даних кількість респондентів, які були опитані
на другому щаблі відбору за двома стратами (модульні містечка та МКП другого типу) також є
репрезентативними по відношенню до загальної кількості мешканців даних типів МКП. Обсяг
вибірки розраховувався окремо за кожним з двох типів МКП (модульні містечка та МКП другого типу (всі інші МКП)), а потім підсумовувався. Таким чином, розрахована вибіркова сукупність
є репрезентативною як для усієї генеральної сукупності (усіх внутрішньо переміщених осіб,
які проживають у досліджуваних МКП), так і репрезентативною для кожного з двох типів МКП.
Це надало можливість: 1) забезпечити репрезентативність на кожному з щаблів дослідження;
2) забезпечити репрезентативність для кожного з двох типів МКП (у подальшому ці дані можуть бути використані, наприклад, при порівнянні типів МКП між собою у випадку прийняття
рішення щодо доцільності функціонування певних типів МКП або взагалі доцільності МКП як
таких у майбутньому і т. ін.); 3) перевірити з високою долею достовірності окремі гіпотези, які
стосуються кожного з окремих типів МКП і т. ін.
Репрезентативність вибірки: для забезпечення репрезентативності вибіркової сукупності,
а відтак надійності дослідження та достовірності отриманих результатів, було застосовано багатощаблеву комбіновану вибірку (із послідовним застосуванням на кожному щаблі
відбору двох основних видів групування генеральної сукупності: стратифікації (районування) та кластеризації («гніздового» принципу).
На першому щаблі вибірки було застосовано принцип районування (стратифікації) за допомогою якого всі МКП як одиниці генеральної сукупності було згруповано за двома типами: модульні
містечка та інші види МКП (МКП другого типу). Групування одиниць генеральної сукупності
саме за такими типами було обумовлено тим, що, на нашу думку, існує відмінність між МКП саме
за такою ознакою. МКП у вигляді модульних містечок було цілеспрямовано побудовано за кошти донорів як тимчасове (транзитне) місце проживання внутрішньо переміщених осіб. Інші МКП,
які об’єднані в один тип, складаються з гуртожитків, санаторіїв, баз відпочинку, перероблених
лікарень, шкіл тощо. Тобто це МКП, які були утворені на базі вже існуючої інфраструктури. Ще
однією особливістю двох типів страт є чисельність мешканців, які в них проживають. У модульних містечках вона є значно вищою (у деяких випадках у десятки разів, ніж у МКП іншого типу),
що також впливає на ВПО, які у них проживають та в цілому на формування мікросередовища,
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в якому перебувають ВПО. На нашу думку, ця характеристика справляє вплив на досліджуване
явище та за нею одиниці усієї генеральної сукупності відрізняються між собою. На першому
щаблі відбору за принципом районування (стратифікації) було відібрано одиниці генеральної
сукупності у наступній кількості:
• за типом МКП модульні містечка – 7 одиниць. Усього в одиницях генеральної сукупності
першого типу (модульні містечка) проживає 1880 осіб.
• за типом МКП другого типу (всі інші МКП): гуртожитки, санаторії, бази відпочинку,
перероблені лікарні, школи тощо) – 78 одиниць. У одиницях генеральної сукупності другого типу проживає 4231 особа.
На другому щаблі було застосовано кластерний (гніздовий) підхід. Одиниці генеральної
сукупності першого типу (модульні містечка) були відібрані повністю (у кількості 7 одиниць).
Тобто здійснювався суцільний відбір цих одиниць генеральної сукупності. З усієї кількості одиниць генеральної сукупності другого типу було відібрано декілька. Зокрема за другим типом випадковим чином було відібрано 10 гуртожитків (з 30-ти), 6 санаторіїв (з 10-ти), 2 бази відпочинку
(з 3-х), 16 МКП іншого виду (з 35-ти). Загальна кількість відібраних для опитування одиниць
генеральної сукупності становить 41 одиницю: серед МКП першого типу (модульних містечок)
7 одиниць та серед МКП другого типу – 34 одиниці. За другим типом відбір здійснювався випадковим чином (з рівною ймовірністю одиниць генеральної сукупності потрапити до вибірки)
та шляхом його комбінування із вибором саме МКП, в яких проживає найбільша кількість ВПО
(для зручності опитування). Уся кількість одиниць відбору (N) ділилася на кількість одиниць
відбору, в яких було заплановано проведення опитування (n) та отримувався крок вибірки
(k=N/n). Для того, щоб одиниці генеральної сукупності представляли одинадцять областей та
м. Київ, також було враховано географічний принцип.
У 10 гуртожитках з 34 відібраних МКП другого типу було опитано 299 респондентів (33%) від
усієї кількості респондентів (911 осіб), яких потрібно опитати у МКП другого типу, у 6 санаторіях
179 респондентів (або 20%), на 2 базах відпочинку 50 респондентів (5%), у 16 МКП всіх інших
видів з 34 відібраних МКП другого типу було опитано 383 респондентів (42%). Більш детальний
розподіл відібраних МКП представлено у додатках А та Б.
Додаткове уточнення: Окремі МКП були включені до переліку цілеспрямовано для більш
репрезентативного відтворення усієї генеральної сукупності через особливості ВПО, які
в них проживають, зокрема: МКП у м. Курахове Донецької обл. (проживають здебільшого
літні особи), МКП у м. Кривий Ріг та соціальний гуртожиток у м. Мелітополь (у даних МКП
кількість неповнолітніх дітей перевищує кількість жінок, що може свідчити про проживання у них представників такої соціально вразливої категорії, як багатодітні), Одеський
обласний центр соціально-психологічної допомоги у м. Одеса, в якому проживають тільки
соціально вразливі ВПО.
На третьому щаблі було використано відбір кімнат. З кожного МКП окремого типу відібрано певну кількість кімнат. Для МКП першого типу районування (модульні містечка) відбір здійснювався
за принципом кожної третьої кімнати. Методом відбору окремих кімнат виступав маршрутний
відбір. Із певним кроком відбору (кожна третя кімната, починаючи з другої (3:2=1,5~2).
На четвертому щаблі у відібраних кімнатах випадковим чином було обрано респондентів для
опитування. З метою забезпечення можливості однакової ймовірності потрапляння випадковим
чином до вибірки будь-кого із мешканців відібраних кімнат було застосовано один із методів
випадкового відбору, а саме метод дня народження. Даний метод є простим у користуванні та
зрозумілим як для інтерв’юерів, так і для респондентів Одиниця спостереження на останньому
щаблі відбору – випадково обраний респондент із числа ВПО МКП.
Характеристика анкети (опитувальника для ВПО МКП)
Анкета (опитувальник для ВПО) містить запитання, які умовно об’єднані у наступні блоки
згідно із метою та завданнями дослідження: службові запитання (заповнюються інтерв’юером
самостійно); соціально-демографічний блок; запитання щодо житла на постійному місці проживання; запитання щодо умов та тривалості проживання в МКП, переселення до більш комфортного житла, перспектив повернення на постійне місце проживання та інших шляхів вирішення
житлової проблеми; запитання про повсякденне життя в МКП, психологічний та фізичний стан,
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зіткнення з насиллям або ризиком насилля, інтеграцію до життя на новому місці, правові проблеми та потреби; блок запитань, що стосуються працевлаштованості ВПО в МКП; запитання
про джерела надходження коштів.
Анкета для адміністрації МКП містить запитання про загальну кількість місць в МКП та кількість
мешканців (ВПО та не ВПО), вартість проживання та заборгованості, соціально-демографічні
характеристики мешканців-ВПО, умови заселення та проживання, випадки та причини виселення з МКП.
Лист спостереження містить запитання щодо особливостей розташування, зручності та
доступність, стан приміщень та додаткову інформацію.
Процедура збору даних: польовий етап дослідження здійснювався інтерв’юерами БФ «Право
на захист» та ГО «Десяте квітня». З метою дотримання процедури дослідження всі інтерв’юери
пройшли попередній інструктаж та отримали відповідні інструкції у вигляді пам’ятки. Контроль
за роботою інтерв’юерів під час польового етапу дослідження здійснювався супервайзерами.
Неодмінною складовою дотримання вимог технології проведення опитування було збереження анонімності та конфіденційності відповідей респондентів із числа внутрішньо переміщених
осіб у місцях компактного поселення.
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БФ «Право на захист»
Немає проблем
Побутові проблеми

Додаток
2. Проблеми в МКП
Непорозуміння на ґрунті тарифів ЖКГ
Найбільша проблема МКП

Незручність розташування

Немає проблем

Висока вартість оренди

Побутові проблеми

Проблеми з адміністрацією

Непорозуміння на ґрунті тарифів ЖКГ

Недружня атмосфера серед мешканців

Незручність розташування

Інше

Висока вартість оренди
Проблеми з адміністрацією

МКП

Недружня атмосфера серед мешканців
Центр Інше
туризму та краєзнавства, м. Чугуїв
Центр обліку бездомних осіб та будинок
нічного перебування, м. Костянтинівка
Центр для тимчасово перебування осiб та
сiмей в СЖО, с. Велетенське
Установа охорони здоров’я санаторій
«Святі гори», м. Святогірськ
Транзитне модульне містечко, м. Харків

36%
78%

10%

20%

9%

85%

4%

29%

33%

19%

81%

14%

5%

24%

6%

24%

29%

14%

3%

31%

8%

4%

Санаторій-профілакторій «Знання»,
м. Миколаїв

47%

Санаторій «Пуща Водиця», м. Київ

4%

Приватний гуртожиток,
смт Червоний Донець
Пансіонат «Сосновий бор», м. Святогірськ
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1%

12%

4%

35%

4%

8%

8%

85%

Самовільно зайняте МКП у с. Фонтанка

Реабілітаційний центр, смт Коцюбинське

2%

54%

Санаторій «Джерело», м. Київ

Робочий гуртожиток на вул. Кармелюка,3,
м. Кривий Ріг

70%

1%

100%

Санаторій «Тетерів», м. Коростишів

Самовільно зайняте МКП на вул.
Успенська, 4, м. Одеса

36%

22%

Соціальний гуртожиток, м. Мелітополь

Санаторій «Перемога», смт Ворзель

29%

15%

31%

23%

8%

31%

8%

15%

35%

8%

23%

12%

8%

2%

89%

22%

47%

3%

3%

88%

3%

97%

9%
19%

9%
3%

3%
3%
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Обласний центр соціально-психологічної
допомоги, м. Одеса
ММ у м. Запоріжжя

ММ у м. Дніпро
ММ в с. Мирівське, м. Кривий Ріг

19%

39%

6%

3%

1%

10%

87%

2%

54%

34%

19%

19%

ММ в м. Павлоград
ММ в м. Нікополь
ММ в м. Кам'янське
МКП на пров. Архітектурний, 2, м. Дніпро
МКП на пр. Соборний, 81, м. Запоріжжя

1%

МКП на вул. Параджанова,31, м. Кривий Ріг

МКП «Військове містечко», м. Лозова

35%

50%

48%

3%

4%

73%

23%

60%

40%

8%

8%

3%

97%

20%

23%

33%

14%

Колишній учбово-курсовий комбінат ТОВ
«Азовський судоремонтний завод»,
м. Маріуполь

100%

Гуртожиток ПАТ «Великоанадольський
вогнетривкий комбінат» в
смт Володимирівка

100%

Гуртожиток на вул. Першотравнева,
м. Добропілля

93%

65%

МКП на вул Прокоф'єва, 49, м. Курахове
МКП «Межигір'я», с. Нові Петрівці

29%

24%

23%

31%

11%

57%

МКП на вул. Сталеварів, 8, м. Запоріжжя

3%

4%

29%

6%

9%

6%
3%

54%

8%

57%
5%

21%

28%

42%

37%

11%

Гуртожиток на вул. Комкова, 76 В,
м. Херсон

7%

82%

4%

7%

Гуртожиток на вул. Комкова, 76 Б,
м. Херсон

3%

68%

10%

18%

3%

8%

5%

Гуртожиток Львівського РІДУ,
смт Брюховичи
Гуртожиток КП «Госпрозрахункове
підприємство «КОМФОРТ»,
смт Новгородка

76%

26%

Геріатричний будинок-інтернат,
м. Миколаїв
Будинок милосердя «Віфезда»,
м. Дружківка
База відпочинку «Троянда», м. Святогірськ

11%

8%

3%
40%

20%

80%

92%

8%

40%

3%

68%

3%
20%
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Немає побутових проблем

БФ «Право на захист»Відсутність індивідуальних лічильників
Відсутність кухні
Відсутність санвузла в кімнаті

Найбільша побутова проблема МКП

Дуже холодно взимку

Немає побутових проблем

Кухня загального користування брудна та мала

Відсутність індивідуальних лічильників

Немає приватності

Відсутність кухні

Нестача/відсутність побутової техніки

Відсутність санвузла в кімнаті

Поганий стан місць загального користування

Дуже холодно взимку

Інше

Кухня загального користування брудна та мало місця) Немає приватності

Нестача/відсутність побутової те

МКП
Центр туризму та
краєзнавства, м. Чугуїв

7%

Центр обліку бездомних
осіб та будинок нічного
перебування,
м. Костянтинівка

22%

Центр для тимчасово
перебування осiб та сiмей в
СЖО, с. Велетенське

20%

Установа охорони здоров’я
санаторій «Святі гори»,
м. Святогірськ

9%

2%

Транзитне модульне
містечко, м. Харків

49%

14%

Соціальний гуртожиток,
м. Мелітополь

10%

5%

67%

2%

5%

6%

29%

4%

12%

Санаторій «Джерело»,
м. Київ
Самовільно зайняте МКП у
с. Фонтанка

15%

Самовільно зайняте МКП на
вул. Успенська, 4, м. Одеса

31%

Робочий гуртожиток на
вул. Кармелюка, 3,
м. Кривий Ріг

2%

2%

Реабілітаційний центр,
смт Коцюбинське

38%

6%

Приватний гуртожиток,
смт Червоний Донець

3%

18%
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60%

10%

10%

3%

1%

87%
2%

24%

43%

14%

33%
3%

24%

18%

15%

31%

23%

14%

20%

6%

6%

39%

23%

6%

62%

6%

6%

12%

9%

15%

15%

8%

15%

19%

4%

42%

23%

4%

18%

46%

6%

27%

49%

28%

16%

3%

9%

15%

3%

92%

14%

15%
19%

24%
9%

3%

22%

6%

6%

15%

Пансіонат «Сосновий бор»,
м. Святогірськ
Обласний центр соціальнопсихологічної допомоги,
м. Одеса

10%

67%

Санаторій «Пуща Водиця»,
м. Київ
Санаторій «Перемога»,
смт Ворзель

7%

11%

14%

Санаторій-профілакторій
«Знання»,
м. Миколаїв
Санаторій «Тетерів»,
м. Коростишів

86%

5%

8%

8%

6%
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ММ у м. Запоріжжя
ММ у м. Дніпро
ММ в с. Мирівське,
м. Кривий Ріг
ММ в м. Павлоград
ММ в м. Нікополь
ММ в м. Камянське

3%

72%

60%

1%

3%

18%

8%

13%

3%

1%

13%

29%

13%

5%

7%

32%

2%

2%

49%

32%

1%

8%

1%

9%

1%

26%

1%

6%

23%

2%

9%

65%

1%

9%

65%

МКП на пров.
Архітектурний, 2, м. Дніпро

50%

3%

МКП на пр. Соборний, 81, м.
Запоріжжя

4%

23%

42%

31%

МКП на вул. Сталеварів, 8,
м. Запоріжжя

3%

37%

33%

27%

8%

54%

МКП на вул. Параджанова,31,
м. Кривий Ріг

23%

МКП на вул Прокоф'єва, 49,
м. Курахове

35%

15%
97%

МКП "Межигір'я", с. Нові
Петрівці

63%

МКП "Військове містечко",
м. Лозова

49%

10%

3%

3%
20%

9%

28%

Колишній учбово-курсовий
комбінат ТОВ "Азовський
судоремонтний завод",
м. Маріуполь

20%

Гуртожиток ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий
комбінат", смт Володимирівка

38%

Гуртожиток на вул.
Першотравнева, м.
Добропілля

3%

17%
7%

7%

13%

67%

19%

31%

13%

5%

11%

11%

5%

5%

47%

16%

Гуртожиток на вул.
Комкова, 76 В, м. Херсон

7%

32%

4%

25%

14%

4%

4%

11%

Гуртожиток на вул.
Комкова, 76 Б, м. Херсон

5%

33%

3%

28%

15%

3%

5%

3%

Гуртожиток Львівського
РІДУ, смт Брюховичи

3%

38%

11%

3%

5%

11%

8%

22%

Гуртожиток КП
"Госпрозрахункове
підприємство "КОМФОРТ",
смт Новгородка

8%

100%

Геріатричний будинокінтернат, м. Миколаїв
Будинок милосердя
"Віфезда", м. Дружківка

20%

База відпочинку «Троянда»,
м. Святогірськ

92%

60%

20%

30%

20%

20%
5%

15%

10%
8%
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БФ «Право на захист»

Додаток 3. Самооцінка мешканцями МКП свого стану
Відмова відповідати
Погіршився
Не змінився
Покращився

Фізичний стан

Психологічний стан

МКП
Центр туризму та краєзнавства,
м. Чугуїв
Центр обліку бездомних осіб та
будинок нічного перебування,
м. Костянтинівка

7,1%

71,4%

44,4%

55,6%

21,4%

7,1%

64,3%

28,6%

22,2%

77,8%

10,0%

80,0%

10,0%

Центр для тимчасово
перебування осiб та сiмей в
СЖО, с. Велетенське

10,0%

10,0%

70,0%

10,0%

Установа охорони здоров’я
санаторій «Святі гори»,
м. Святогірськ

2,1%

12,8%

68,1%

17,0%

2,1%

12,8%

34,0%

51,1%

2,2%

10,0%

61,1%

26,7%

2,2%

7,8%

22,2%

67,8%

19,0%

47,6%

33,3%

28,6%

19,0%

52,4%

33,3%

66,7%

33,3%

66,7%

26,5%

73,5%

38,2%

35,3%

26,5%

11,4%

82,9%

5,7%

2,9%

54,3%

42,9%

19,2%

73,1%

7,7%

11,5%

57,7%

30,8%

20,6%

76,5%

2,9%

23,5%

50,0%

23,5%

53,8%

15,4%

30,8%

53,8%

15,4%

30,8%

11,5%

53,8%

34,6%

15,4%

15,4%

69,2%

62,2%

33,3%

4,4%

31,1%

28,9%

40,0%

28,1%

65,6%

3,1%

21,9%

40,6%

34,4%

18,2%

36,4%

45,5%

6,1%

51,5%

42,4%

40,5%

56,8%

2,7%

37,8%

27,0%

35,1%

Транзитне модульне містечко,
м. Харків
Соціальний гуртожиток,
м. Мелітополь
Санаторій-профілакторій
«Знання», м. Миколаїв
Санаторій «Тетерів»,
м. Коростишів
Санаторій «Пуща Водиця»,
м. Київ
Санаторій «Перемога»,
смт Ворзель
Санаторій "Джерело",
м. Київ
Самовільно зайняте МКП у
с. Фонтанка
Самовільно зайняте МКП
на вул. Успенська, 4, м. Одеса
Робочий гуртожиток на вул.
Кармелюка, 3, м. Кривий Ріг
Реабілітаційний центр,
смт Коцюбинське
Приватний гуртожиток,
смт Червоний Донець
Пансіонат «Сосновий бор»,
м. Святогірськ
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3,1%

2,9%

3,1%

www.r2p.org.ua

Обласний Центр Соціальнопсихологічної допомоги, м. Одеса

27,8%

44,4%

25,0%

11,1%

31,1%

36,7%

32,2%

62,2%

17,8%

14,4%

7,8%

77,8%

61,2%

28,2%

10,6%

36,5%

20,0%

43,5%

30,0%

52,2%

16,7%

25,6%

24,4%

48,9%

68,6%

20,9%

10,5%

44,2%

16,3%

39,5%

14,0%

82,6%

1,2%

3,5%

27,9%

66,3%

МКП на пров. Архітектурний, 2,
м. Дніпро

32,5%

60,0%

7,5%

5,0%

27,5%

67,5%

МКП на пр. Соборний, 81,
м. Запоріжжя

42,3%

53,8%

3,8%

23,1%

42,3%

34,6%

МКП на вул. Сталеварів, 8,
м. Запоріжжя

46,7%

46,7%

6,7%

36,7%

60,0%

3,3%

МКП на вул. Параджанова, 31,
м. Кривий Ріг

69,2%

23,1%

7,7%

76,9%

6,3%

21,9%

71,9%

3,3%

13,3%

70,0%

13,3%

МКП «Військове містечко»,
м. Лозова

2,3%

7,0%

39,5%

51,2%

Колишній учбово-курсовий
комбінат ТОВ «Азовський
судоремонтний завод»,
м. Маріуполь

16,7%

30,0%

53,3%

18,8%

81,3%

52,6%

15,8%

21,1%

Гуртожиток на
вул. Комкова, 76 В, м. Херсон

25,0%

50,0%

25,0%

Гуртожиток на
вул. Комкова, 76 Б, м. Херсон

40,0%

40,0%

Гуртожиток Львівського РІДУ,
смт Брюховичи

43,2%

ММ у м. Запоріжжя
ММ у м. Дніпро
ММ в с. Мирівське,
м. Кривий Ріг
ММ в м. Павлоград

1,1%

ММ в м. Нікополь
ММ в м. Кам'янське

МКП на вул Прокоф'єва, 49,
м. Курахове
МКП «Межигір'я», с. Нові Петрівці

2,3%

Гуртожиток
ПАТ «Великоанадольський
вогнетривкий комбінат»
в смт Володимирівка
Гуртожиток на вул. Першотравнева, м. Добропілля

10,5%

44,4%

44,4%

11,1%

41,1%

47,8%

20,0%

Гуртожиток КП
«Госпрозрахункове підприємство
«КОМФОРТ»,
смт Новгородка

2,8%

1,1%

2,3%

23,1%

9,4%

37,5%

50,0%

3,1%

6,7%

6,7%

16,7%

70,0%

7,0%

4,7%

88,4%

30,0%

53,3%

31,3%

62,5%

6,3%

5,3%

31,6%

5,3%

57,9%

3,6%

17,9%

53,6%

25,0%

20,0%

50,0%

25,0%

25,0%

43,2%

13,5%

21,6%

8,1%

70,3%

64,7%

35,3%

50,0%

50,0%

60,0%

20,0%

20,0%

15,0%

30,0%

55,0%

46,2%

38,5%

15,4%

Геріатричний будинок-інтернат,
м. Миколаїв

100%

Будинок милосердя «Віфезда»,
м. Дружківка

70,0%

25,0%

База відпочинку «Троянда»,
м. Святогірськ

69,2%

30,8%

16,7%

5,0%
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Додаток 4. Список МКП, де проводилось опитування
Область

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Київська та
м. Київ

Населений пункт

МКП на пров. Архітектурний, 2
Транзитне містечко модульного типу
Транзитне містечко модульного типу
МКП на вул. Параджанова, 31
Робочий гуртожиток на вул. Кармелюка, 3
Транзитне містечко модульного типу
Транзитне містечко модульного типу
Транзитне містечко модульного типу в с. Мирівське
Гуртожиток на вул. Першотравнева
Будинок милосердя "Віфезда"
Центр обліку бездомних осіб та будинок нічного
м. Костянтинівка
перебування
Колишній учбово-курсовий комбінат ТОВ «Азовський
м. Маріуполь
судноремонтний завод»
м. Курахове
МКП на вул. Прокоф'єва, 49
м. Святогірськ
Установа охорони здоров’я санаторій «Святі гори»
м. Святогірськ
Пансіонат «Сосновий бор»
м. Святогірськ
База відпочинку «Троянда»
Гуртожиток ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий
смт Володимирівка
комбінат"
м. Коростишів

Санаторій «Тетерів»

м. Запоріжжя
м. Запоріжжя
м. Запоріжжя
м. Мелітополь
м. Київ
м. Київ
с. Нові Петрівці
смт Ворзель
смт Коцюбинське

МКП на вул. Сталеварів, 8
МКП на пр. Соборний, 81
Транзитне містечко модульного типу м. Запоріжжя
Соціальний гуртожиток
Санаторій «Джерело»
Санаторій «Пуща Водиця»
Межигір'я
Санаторій "Перемога"
Реабілітаційний центр
Гуртожиток КП «Госпрозрахункове підприємство
«КОМФОРТ»
Гуртожиток Львівського регіонального інституту
державного управління (РІДУ)
Санаторій-профілакторій «Знання» ДУЗ «ВПУ № 7»
Геріатричний будинок-інтернат
Несанкціоноване МКП на вул. Успенська, 4
Одеський Обласний центр соціально-психологічної
допомоги
Несанкціоноване МКП в с. Фонтанка
МКП «Військове містечко»
Транзитне модульне містечко «Надія»
Центр туризму та краєзнавства

Кіровоградська

смт Новгородка

Львівська

смт Брюховичі

Миколаївська

Одеська

Харківська

Херсонська
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МКП

м. Дніпро
м. Дніпро
м. Кам’янське
м. Кривий Ріг
м. Кривий Ріг
м. Нікополь
м. Павлоград
с. Мирівське
м. Добропілля
м. Дружківка

м. Миколаїв
м. Миколаїв
м. Одеса
м. Одеса
с. Фонтанка
м. Лозова
м. Харків
м. Чугуїв
смт Червоний
Донець
м. Херсон
м. Херсон
с. Велетенське

Приватний гуртожиток
Гуртожиток на вул. Комкова, 76 Б
Гуртожиток на вул. Комкова, 76 В
Центр для тимчасово перебування осіб та сімей в СЖО

