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ВСТУП
Відколи у 2014 році на сході України розгорнувся збройний конфлікт, сотні тисяч
людей були змушені переміститися зі свого постійного місця проживання на
непідконтрольних Уряду України територіях чи з 20-кілометрової зони вздовж
лінії розмежування. Станом на 4 січня 2021 року в Україні було зареєстровано
1 459 170 внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Житло було та залишається одним із наріжних каменів
для безпеки та здатності ВПО до пристосування. Неприйнятні житлові умови, дискримінація за місцем походження та висока орендна плата стали серйозними
перешкодами на шляху переміщених осіб до відновлення життя після переміщення. Протягом наступних
років держава не спромоглася розв'язати проблему
із забезпечення ВПО житлом і продовжує боротися з
цим викликом. Створення місць компактного проживання (МКП), які служать тимчасовим житлом, було короткостроковим рішенням для розміщення незначної
кількості постраждалого населення – близько 7000 у
2019 році згідно зі статистикою Міністерства тимчасово окупованих територій та ВПО. Запроваджені житлові
програми наразі доступні лише для малої частки певних категорій ВПО, тоді як переважна більшість залишаються наодинці з проблемою пошуку житла. Нестача
відповідних об’єктів житлового фонду та недосконала
процедура створення черг на отримання житла ще
більше поглиблюють цю проблему. Отже, довгострокові рішення в цій галузі мають надважливе значення
для посилення спроможності й інтеграції ВПО.
З моменту початку конфлікту держава запровадила
шість програм, покликаних розв'язати проблеми житла для ВПО в коротко- та довгостроковій перспективі1.
Кожна із шести програм має певний перелік критеріїв
для участі (вік, дохід, статус, рівень вразливості, наявність відповідного житла на ринку нерухомості тощо),
які разом із незначним обсягом фінансування створюють численні перешкоди для участі ВПО в цих програмах. Зокрема, три з чинних програм – «Доступне житло», «Кредит під 3%» та «Власний дім» – передбачають
кредити, для отримання яких потрібен високий рівень
доходів і фінансової стабільності і які мають вікові об-

меження2. Водночас люди вимушені тікати з постійного місця проживання, часто втрачаючи своє майно
й знаряддя, а також зазнаючи додаткових витрат на
переселення. Крім того, близько половини зареєстрованих ВПО є пенсіонерами, тож на них не поширюються кредитні програми. А програма компенсації для
придбання житла охоплює лише незначну частку ВПО,
які є учасниками антитерористичної операції/Операції
об’єднаних сил. У свою чергу останні дві із шести програм – соціальне та тимчасове житло – пропонують
тільки тимчасове проживання, а тому не можуть вважатися повноцінними довгостроковими рішеннями. Утім
вони можуть бути важливим проміжним етапом у межах стратегії забезпечення ВПО житлом.
Щодо матеріальної допомоги власникам пошкодженого
житла, наразі вона передбачена лише для тих осіб, які не
покинули населений пункт, де вони проживали. Тож ця
допомога недоступна для більшості переміщених осіб.
Водночас компенсація за зруйноване житло може бути
призначена незалежно від місця проживання.
Враховуючи попередньо здійснений аналіз наявних програм, можемо припустити, що вони не здатні
повною мірою розв'язати це гостре питання, тому потрібно також шукати та втілювати інші рішення.
До цього часу аналіз житлових можливостей не здійснювали в Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській
областях, де проживає майже п’ята частина всіх зареєстрованих ВПО3 (найбільша кількість після Донецької, Луганської та Київської областей і міста Києва). Тому
Благодійний Фонд «Право на захист» здійснив моніторинг у населених пунктах цих трьох областей і провів
опитування ВПО щодо їхніх потреб та обізнаності про
можливості, пов'язані із житлом.

1 Див. звіт на сторінці https://r2p.org.ua/zhytlovi-programy-dlya-vpo-oglyad-na-berezen-2020-roku/
2 35 років для програми "Власний дім", а інші кредитні програми можуть бути недоступними для людей передпенсійного віку
3 Статистика Міністерства соціальної політики доступна на онлайн-порталі за підтримки УВКБ ООН: https://app.powerbi.com/view?r=ey
JrIjoiY2RhMmExMjgtZWRlMS00YjcwLWI0MzktNmEwNDkwYzdmYTM0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIs
ImMiOjh9
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ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИКА
Завданнями дослідження було (а) отримати загальне розуміння потреб і обізнаності ВПО щодо чинних житлових
програм; (б) визначити наявні та вільні місця поселення
або будівлі, які можна розглядати як рішення для житлових проблем ВПО, які потребують прийнятного житла, у
поточному стані чи після ремонту/реконструкції. Цей
звіт має на меті окреслити інформацію про здійснене
мапування житлових об’єктів і результати опитування ВПО з урахуванням житлової політики та законодавства України.
Моніторинг відбувався в Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях, адже вони межують із постраждалими від конфлікту Донецькою та Луганською
областями та прихистили велику кількість ВПО. У звіті використовувався адміністративно-територіальний поділ,
який був чинним до впровадження Постанови 807-IX
«Про утворення та ліквідацію районів», а тому на момент публікації він може відрізнятися від нововведеного територіального устрою.
Щоб дослідити особливості житлових потреб ВПО, було
опитано переміщених осіб які проживають у МКП та
інших типах житла. Більшість респондентів були нашими бенефіціарами протягом усіх років діяльності.
Опитувальник для ВПО містив запитання щодо самих
респондентів, їхніх житлових потреб, намірів щодо переселення та повернення, обізнаності про житлові програми й участі в них.
Щоб виявити можливості забезпечення житла, представники БФ «Право на захист» надіслали 456 інформаційних запитів органам місцевої влади стосовно
наявного житла та здійснили візити в місцеві громади
з метою зустрітися з представниками органів місцевого самоврядування та вивчити наявні можливості.
Із січня до початку вересня 2020 року було здійснено

444 моніторингових візити. Для збору даних використовували дві структуровані форми. Форма профілю
населеного пункту містить інформацію про місцевість,
інфраструктуру, потенціал для працевлаштування й
інші відомості, які можуть бути важливою для вивчення можливості переселення. Форма житлового об’єкта містить інформацію про розташування, стан, площу
й інші характеристики житлових об’єктів. Якщо об’єкт
придатний для проживання хоча б після ремонту, кожне помешкання (кімната в гуртожитку або квартира)
вважали окремим об’єктом; якщо ж будівля потребувала капітального ремонту, реконструкції або завершення
будівництва, такі об’єкти розглядали цілісно незалежно
від потенційної кількості помешкань у них. Мапування
включало як об’єкти комунальної власності, так і відумерлу спадщину та державне майно. Об’єкти класифікували
за станом, спираючись на думку представників органів
місцевого самоврядування та візуальне обстеження, де
це було можливо. Зібрана інформація про житлові об’єкти має на меті аналіз і поширення даних про можливості
отримання житла серед ВПО, а також допомогу органам
місцевого самоврядування, неурядовим організаціям та
іншим зацікавленим сторонам.
Результати цих досліджень будуть наведені в окремих
розділах нижче.
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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ВПО
РЕСПОНДЕНТИ
Усього було опитано 1066 осіб: 832 жінки та 234 чоловіки. Понад три чверті опитаних у середньому мали
дохід до 4 тис. грн на члена домогосподарства, тоді як
частка населення з таким доходом по Україні в цілому
значно менше – 30%. Більш як 64% були особами працездатного віку й майже 36% були віком від 60 років.
Приблизно 19% домогосподарств складаються з однієї
особи, близько чверті – з чотирьох і більше осіб, тоді
як розмір більш як половини коливалася між двома та
трьома членами родини.

Більшість респондентів проживали у МКП або модульних містечках (приблизно 69% таких мешканців були
віком 35–29 років або старші за 60), близько 34% орендували житло самостійно (45% віком 24–49 років), 14%
мешкали в гуртожитках (з них 45,3% були у віці від 60
років). Інші варіанти проживання (прийомна родина,
власна нерухомість, соціальне житло тощо) становили
майже 4,5%.
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ОБІЗНАНІСТЬ ПРО ЖИТЛОВІ ПРОГРАМИ ТА
УЧАСТЬ У НИХ
Приблизно 57% респондентів знали принаймні про
одну із житлових програм, що доступні для ВПО. Найвідомішими були програми «Доступне житло» та «Кредит
під 3%»: про них знали близько 48% і 42% респондентів
(59% віком 35–49 років і 34,8% серед старших респондентів). Що стосується співвідношення за поточним місцем проживання, респонденти з МКП або модульних
містечок знали про програми в 1,5 раза частіше, ніж
мешканці гуртожитків.

груп 50–59 років і старших (60% заявників). Майже 54%

Утім лише близько 12% тих, хто знає про програми,
вирішили подати заяву на участь у них. Соціальне житло було більш популярним серед респондентів вікових

римали якийсь результат на момент проведення опи-

осіб, які подали заяву на тимчасове житло були віком
35–49 років. Програми «Доступне житло» та «Кредит під
3%» були найпоширенішими серед цієї ж вікової групи
(майже 53% та 65,2% відповідно) і серед респондентів,
які самостійно винаймають житло (64,7% і 78,3%). Ті, хто
проживають у МКП та модульних містечках, виявили
дещо більший інтерес до соціального житла (46,7%).
Утім із загальної кількості заявників лише 15 уже оттування: 12 – позитивну, 3 – негативу, а інші на момент
проведення інтерв’ю все ще очікували результатів.
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Серед тих, хто не брав участі в жодній із програм і вказав причини цього (813 осіб), найрозповсюдженішою
була нестача фінансових ресурсів: понад дві третини
респондентів були у віці 35–49 років. Майже третина
визнала, що вони не знали про жодну з наявних мож-

ливостей. Серед ВПО, які мешкали в гуртожитках, цей
показник наближався до 48%. Приблизно 24% респондентів не відповідали критеріям для участі, хоча особи
віком до 35 років указували цю причину рідше.
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Отже, дані про причини неучасті в чинних житлових програмах та низький дохід
домогосподарств свідчать про недостатність та невідповідність програм відносно реалій ситуації ВПО.

ПОТРЕБИ
Загалом переважна більшість домогосподарств вибирали квартиру як оптимальне рішення своїх житлових
потреб, хоча для декого було б достатньо навіть кімнати в гуртожитку (6,3%) або комунальній квартирі (4,6%).
Респонденти віком 24–34 роки й орендарі частіше, ніж

у середньому, вибирали будинок (37% і 33,8% відповідно), тоді як найстарша група була схильна зазначати
кімнату в гуртожитку (12%) або комунальній квартирі
(10,6%). Респонденти, які мешкають у гуртожитках,
частіше за інших надавали перевагу квартирі.
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Подальше вивчення показало, що більшість респондентів, які зазначили прийнятним рішенням квартиру,
мали на увазі комунальну власність із можливістю подальшої приватизації (60%). Серед мешканців гуртожитків і респондентів віком понад 60 років ця частка
перевищила 76%, тоді як серед орендарів цей варіант
вибрали лише 41%. Наступним популярним варіантом
були пільгова іпотека або соціальне житло із сумою
оплати оренди та комунальних послуг, що не перевищує 20% від доходу домогосподарства. Другий варіант
був поширенішим серед респондентів віком від 50 років
(>16,5%), а першому віддали перевагу 30,9% орендарів
і менш як 20% респондентів віком 24–49 років. Вісім
відсотків були б задоволені можливістю оренди: понад
14% серед респондентів віком 35–49 років і 11,4% серед тих, хто вже винаймає житло.

Щодо будинків, ситуація доволі схожа з комунальною
власністю, для якої передбачено подальшу приватизацію. Такому варіанту отримання будинку віддали перевагу 58% респондентів: понад 70% серед осіб віком
24–34 роки та майже стільки ж серед людей віком
понад 60 років. Оренду зазначили майже 14%, однак
тільки 4% мешканців гуртожитків були б задоволені таким варіантом. Пільгова іпотека була найпопулярнішим
варіантом серед орендарів (28%) та у віковій групі 35–
49 років (21%). Водночас мешканці гуртожитків повністю проігнорували іпотеку й зазначали співфінансування як другий найкращий варіант (16%).

| БАЖАНІ УМОВИ ОТРИМАННЯ КВАРТИРИ ЧИ БУДИНКУ
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Кімната в гуртожитку як задовільне розв'язання житлового питання була переважно популярним вибором
серед тих, хто вже мешкав у МКП, модульних містечках і гуртожитках (88%). Крім того, 67% із тих, хто
вибрав цей варіант, були віком за 60 років. Схожа
ситуація спостерігалася й у випадку кімнати в комунальній квартирі: 82% із 49 респондентів були
похилого віку та здебільшого серед тих, хто вже
проживав у схожих умовах (90%).
Насамкінець опитування показало, що у випадку земельної ділянки 84% респондентів
очікували, що вона має йти разом із покинутою чи незакінченою будівлею.
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Загалом для того, щоб місце проживання було визнано зручним для поселення, воно мало б мати належне
транспортне сполучення (91,6%) і хоча б якийсь медичний заклад (86,6%). Крім того, наявність можливостей
працевлаштування та шкіл теж мали значну вагу. Хоча
перша вимога була менш важливою для мешканців гуртожитків (56%) і людей віком понад 60 років (26%). На-

томість охорона здоров’я мала значення лише для кожної другої особи з наймолодшої вікової категорії, тоді як
більш як 92% людей, віком понад 50 років, приділяли
цьому більше уваги, ніж у середньому. Доступність була
вагомою для найстарішої категорії опитаних, школи –
для людей у віці від 24 до 49 років (>76%), а дитсадки
для вікової категорії у 24–34 роки (49%).
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НАМІРИ
Близько 42% опитаних ВПО визнали, що не збираються повертатися. Серед наймолодших опитаних найчастіше були ті, що вагалися (78% проти 30% серед
найстаріших). Переважна більшість розглядала таку
можливість, але за умови дотримання деяких умов.
Майже кожен третій вказував на гарантії безпеки й
український суверенітет над територією. Трохи більш
як чверть опитаних розглядали можливість повернення у випадку, якщо їхнє покинуте житло все ще буде
придатне для проживання. Наявність можливостей
забезпечити гідне існування переважало над повагою
до громадянських прав: 20,6% і 13,9% відповідно. Також згадували реконструкцію інфраструктури (13%) і
доступ до системи охорони здоров’я (11,6%). Реституція та компенсація за втрачене майно мали значення
для менш як 10% респондентів.

Майже 80% не планували переїжджати протягом
наступного року, а близько 17% не були певні щодо
цього. Ті ж, хто висловили такий намір, вказували на
незадовільні умови проживання (30,8%), проживання
друзів і родичів в іншій місцевості (33,3%), відсутність
можливостей заробітку (25,6%), високу вартість оренди та комунальних послуг (17,9%).
Лише вісім домогосподарств (менш як один відсоток)
продемонстрували цілковиту готовність до переїзду
в менший населений пункт заради домоволодіння, а
414 (39%) осіб розглянули б таку можливість за умови наявності роботи й інфраструктури. Орендарі та
мешканці гуртожитків були більш охочими (> 43%) до
переїзду. Найменшу схильність до переїзду спостерігали серед молоді (73,5% не переїжджали б). Молодь,
особи похилого віку та мешканці гуртожитків також
показали найвищий рівень невизначеності (більш як
11% не були певні щодо свого вибору).
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ
РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Представники БФ «Право на захист» здійснили 444 моніторингових візити у 282 населених пункти в 79 районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

| ВИЯВЛЕНІ ОБ'ЄКТИ ЗА ОБЛАСТЯМИ

У результаті було виявлено 898 об’єктів у
170 населених пунктах у 68 районах цих
трьох областей. Більшість об’єктів розташовані в Дніпропетровській області.
Переважна більшість населених пунктів, де
було виявлено об’єкти (86%), – це села та
селища, тоді як міста становлять лише 14%.
Майже кожний п’ятий населений пункт є
містом або районним центром, тож критерій щодо відстані до центру району або
громади для них не застосовується (дорівнює 0 км). Інші типи населених пунктів
здебільшого (97%) мають транспортне сполучення з районним центром чи принаймні
більшим населеним пунктом. Чверть населених пунктів мають власний громадський
транспорт.
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Наявність основної інфраструктури – важливий чинник, який варто враховувати під час вивчення можливості ймовірного переселення, адже це одна з
найважливіших потреб ВПО (див. розділ «Результати
опитування ВПО» вище). У більшості населених пунктів є основні послуги, як-от медичні заклади, аптеки,

100

21-30 km

67

31-40 km

32

41-55 km

продуктові магазини тощо. Ті населені пункти, де бракує послуг, зазвичай мають транспортне сполучення з
іншими населеними пунктами. Лише один населений
пункт у Харківській області не має ані більшості послуг,
ані громадського транспорту.
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| НАЯВНА ІНФРАСТРУКТУРА
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підприємства, де ВПО могли б працевлаштуватися та
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заробляти на життя. Більшість населених пунктів (66%)
пропонують доступ до роботи в промисловій, сільськогосподарській, харчовій і соціальній сферах.

ТИПИ ОБ’ЄКТІВ
Усі об’єкти класифікували в п’ять груп:
НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО АБО
НЕЖИТЛОВИЙ ФОНД
Такі будівлі потребують реконструкції або завершення
будівництва, щоб там можна було створити житло для
ВПО. Основними можливими складнощами в цьому випадку є необхідність відновлювати систему комунікацій
(електро-, газо- та водопостачання, каналізація) і будувати/відновлювати дах. Варто зауважити, що реконструкція – це питання для подальшого оцінювання доцільності з технічного погляду.
КВАРТИРИ В ГУРТОЖИТКАХ
Таке житло зазвичай вимагає значно менших витрат
порівняно з першою групою. Воно може потребувати
капітального чи косметичного ремонту: заміну вікон,
електропроводки, комунікацій, підлоги, оздоблення
тощо.

КІМНАТИ В ГУРТОЖИТКАХ
Аналогічно до попередньої групи, такі приміщення
можуть потребувати капітального чи косметичного ремонту. Вони менш бажані для заселення, ніж квартири, адже зазвичай мають спільні санвузли чи кухні та
є радше тимчасовим, ніж довгостроковим рішенням.
Водночас такий варіант може передбачати можливість
переобладнання у квартиру.
КВАРТИРИ В БУДИНКАХ
Цей тип схожий до квартир у гуртожитках, однак відрізняється тим, що ці квартири розташовані в багатоквартирних житлових будинках і часто просторіші, ніж у гуртожитках.
ОКРЕМІ БУДИНКИ
Приміщення цього типу розташовані переважно в селах і часто потребують косметичного чи капітального
ремонту або реконструкції. Через те, що такі приміщення нерідко залишаються незаселеними протягом тривалого часу, їх стан погіршується швидше, ніж у квартир
і кімнат у гуртожитках та багатоквартирних будинках,
де продовжує мешкати принаймні кілька осіб. Розповсюдженою проблемою таких помешкань є опалення,
електропроводка, водопостачання, незадовільний стан
вікон і дверей.
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| ОБ'ЄКТИ ЗА ТИПОМ

Кімнати в гуртожитках і квартири в будинках у цілому становили більшість виявлених
об’єктів і переважали в Дніпропетровській
області.
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Площа виявлених приміщень дуже різниться: кімнати в
гуртожитках – від 8 до 50 м2 (найрозповсюдженіша площа становить 16–19 м2 і 30 м2), квартири в гуртожитках –
від 10 до 54 м2 (найпоширеніші варіанти мають площу 18
та 25 м2), квартири в будинках – від 29 до 74 м2 (найпоширеніша площа: 39–50 м2), окремі будинки – від 25 до
120 м2. Кількість кімнат у квартирах, придатних для поселення, різниться: від 1 до 4.

Приміщення незавершеної будови й ті, що потребують
реконструкції, мають різну площу (від малої в 30 м2 і до
великої в понад 4800 м2) і можуть бути окремими чи
багатоквартирними будинками або приміщеннями нежитлового фонду, які можна розглянути на можливість
реконструкції.

ФОРМА ВЛАСНОСТІ ТА СТАТУС
Переважна більшість виявлених об’єктів (85%) належать до комунальної власності, тоді як незначна їх кількість є державною власністю або відумерлою спадщиною. Кожна з форм власності має свої особливості.
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ не передбачає перешкод
для співпраці між балансоутримувачами та фінансовими
установами/донорами, а також для подальшого визначення виду житлового фонду. Крім того, об’єкти комунальної власності підпадають під державну субвенцію,
спрямовану на реконструкцію та створення житла для
ВПО (докладніше див. у розділі «Інші аспекти» нижче).

ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ не передбачає можливості для
місцевих громад розпоряджатися такими об’єктами,
зокрема подавати їх на державну субвенцію. Право на
такі об’єкти мають виключно органи центральної влади, наприклад міністерства. У цьому випадку в таких
об’єктів є чітко визначене призначення, а тому їх складніше залучити до процесу.
ВІДУМЕРЛА СПАДЩИНА4 ТА БЕЗХАЗЯЙНЕ МАЙНО
вимагають ретельної та довготривалої роботи, перш
ніж їх можна буде перевести в комунальну власність.
Лише після цього місцеві громади зможуть розпоряджатись об’єктами та використовувати їх, щоб створювати житло для ВПО (детальніше див. у розділі «Інші
аспекти» нижче).

БФ «Право на захист» пропонує юридичну допомогу з переведенням об’єктів
відумерлої спадщини та безхазяйного майна в комунальну власність і дорожню
карту цього процесу, за умови що громади мають на меті використовувати такі
об'єкти під житло для ВПО.
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4 Відумерла спадщина - це майно, яке не було успадковано згідно із законом чи заповітом, після смерті власника.
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Приміщення можуть мати різний правовий статус: житловий фонд загального призначення, тимчасове житло,
соціальне житло та нежитловий фонд, що потребує реконструкції та перереєстрації, щоб стати доступним для
заселення.
ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ (офіційно призначені для
проживання) (ЖИТЛО ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, СО�
ЦІАЛЬНЕ ТА ТИМЧАСОВЕ ЖИТЛО) не створюють перешкод для їх подальшого надання як житла для ВПО. Об’єкти
житлового фонду загального призначення в комунальній
власності можна надавати ВПО на умовах, визначених на
місцевому рівні, з можливістю подальшої приватизації
такого помешкання. Соціальне житло може бути надано
ВПО, так само як іншим вразливим категоріям населення,
які стоять у черзі на соціальне житло, за оплату, визначену
на місцевому рівні, яка не перевищує 20% від доходів домогосподарства5. Тимчасове житло надається саме ВПО
на умовах оплати лише спожитих комунальних послуг6. Як

соціальне, так і тимчасове житло може надаватися тільки
на певний період, який може бути продовжено. Таке житло неможливо приватизувати.
Об’єкти НЕЖИТЛОВОГО ФОНДУ потребують попереднього переведення в житловий фонд, інакше їх не
можна призначити для проживання, адже це не передбачено законодавством. Цей процес включає низку дій, як-от отримання рішення від органів місцевого
самоврядування, підготовка та затвердження проєктної
документації, реконструкція, введення об’єкта в експлуатацію та оформлення права власності. Цей процес
має певні обмеження: відсутність умов, необхідних для
переведення в житловий фонд (наприклад, відсутність
окремого входу, приміщення є громадським місцем
тощо), питання щодо права власності тощо. Крім того,
варто ретельно оцінити доцільність реконструкції та переведення будівлі в житловий фонд, перш ніж робити
будь-які кроки в цьому напрямку.

БФ «Право на захист» пропонує надавати юридичну допомогу місцевим громадам із питань переведення об’єктів із нежитлового фонду в житловий, за умови
що громади мають на меті використовувати ці об’єкти під житло для ВПО.

СТАН ВИЯВЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ
Усі об’єкти було класифіковано залежно від їх стану. Відсутність потреби в ремонті означала, що всі комунікації
в приміщенні функціонують та перебувають у доброму
стані. Незначний косметичний ремонт передбачав усунення незначних недоліків (наприклад, заміна труби
на кухні, заміна скла у вікні). Суттєвий косметичний ремонт передбачав ремонт внутрішніх мереж постачання
(наприклад, прокладання електропроводки в кімнаті,
ремонт системи опалення). Капітальний ремонт передбачав значні зусилля, як-от ремонт покрівлі, повна
заміна систем постачання, відновлення підлоги тощо).

Лише обмежена кількість виявлених об’єктів (94 – 10%)
не потребують ремонту або потребують косметичного
ремонту, а відтак є придатними для поселення в Лозовій,
Дергачах, Козютівці та Нікополі Харківської області, Жовтих Водах, Вільногірську й Томаківці Дніпропетровської
області, Новомиколаївці Запорізької області. Спираючись
на принцип приватності, ці об’єкти можуть розмістити 94
родини ВПО (одна сім’я на помешкання). Кількість людей,
що можуть проживати в помешканнях, може різнитися
(від двох до п’яти осіб на об’єкт) залежно від площі житла
та загалом налічувати приблизно 260 осіб.

| СТАН ОБ'ЄКТІВ
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5 Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 682.
6 Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 582.
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Решта об’єктів потребують капітального ремонту (337
об’єктів, 38%), реконструкції або завершення будівництва (467 об’єктів, 52%) для створення прийнятних житлових умов. Перші легше підготувати для проживання,
адже вони належать до житлового фонду й не потребують реконструкції, переведення з нежитлового фонду
чи введення в експлуатацію як житлових приміщень.
Другі ж вимагають більше зусиль порівняно з усіма іншими типами об’єктів, зокрема з огляду на (не)доступність комунікацій у будівлях.

КОМУНІКАЦІЇ ТА ЗРУЧНОСТІ мають вагоме значення
для створення прийнятних житлових умов. Майже всі
об’єкти, придатні для проживання, мають всі або більшість комунікацій: газо-, електро- та водопостачання,
каналізацію, опалення. Щодо наявного типу опалення,
то розповсюджене як централізоване, так і різні види
автономного опалення (на газі, твердому паливі або
електричне).

| НАЯВНІСТЬ ЗРУЧНОСТЕЙ ВСЕРЕДИНІ ОБ'ЄКТІВ
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Інша ситуація з недобудовами, приміщеннями, що потребують реконструкції чи капітального ремонту: у них
часто відсутній доступ/підключення до однієї чи кількох
комунікацій усередині, проте поряд із деякими можуть
проходити лінії комунікацій. У багатьох випадках, де не
було можливості потрапити всередину приміщення недобудови або коли БФ «Право на захист» не отримав
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достатньо детальної інформації від органів місцевої
влади, можна припустити, що такі об’єкти здебільшого
не мають комунікацій усередині.
Однак частина таких об’єктів мають лінії комунікацій
поряд із ними, тож існує можливість за потреби забезпечити відповідні зручності в приміщеннях.

| КОМУНІКАЦІЇ В ОБ'ЄКТАХ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ,
РЕКОНСТРУКЦІЇ АБО ДОБУДОВИ
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ІНШІ АСПЕКТИ
Надання державних субвенцій7 передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 769. Варто зазначити, що субвенції можуть виділятися, тільки якщо наявна проєктна документація8, місцева громада може
співфінансувати запропоновану діяльність принаймні
на 30%, а також за умови, що термін реалізації не перевищує одного року. Крім того, відповідно до Постанови
КМУ № 582, органам місцевої влади та ВЦА рекомендують передбачити бюджетні кошти на створення житлового фонду для тимчасового розміщення ВПО.

щодо визнання деякої нерухомості безхазяйною за
умови дотримання відповідної процедури. У більшості
випадків ці рішення не оскаржуються. Проте деякі з них
можуть бути скасовані й через рік, і через десять років
після судового розгляду.

Субвенцію може бути призначено для:

1. Складно визначити коло потенційних нащадків на
стадії досудового розгляду;

• реконструкції чи капітального ремонту комунальних
об’єктів житлового фонду соціального та тимчасового
житла;
• придбання житлових приміщень у комунальну власність для їх переоблаштування під тимчасове житло
для ВПО.
Безхазяйну власність та відумерлу спадщину можна
відремонтувати й реконструювати з їх подальшим переоблаштуванням під житло для ВПО. Для цього їх потрібно визнати комунальною власністю. Вже після цього відкриваються додаткові можливості:
1. Усунення перепон для співпраці між фінансовими
установами/донорами та балансоутримувачами;
2. Пом’якшення вимог до житлового фонду, до якого належать активи;
3. Комунальна власність може брати участь у конкурсі
на отримання державної субвенції на облаштування
житла для ВПО.
Головним викликом в оформленні безгосподарної нерухомості є визнання її безхазяйного статусу. За нашою
оцінкою, у практиці регіонального арбітражу суди зазвичай задовольняють позови органів місцевої влади

Аналізуючи судову практику, можна зробити висновок,
що позови муніципальних адміністрацій щодо відумерлої спадщини під час перегляду відхиляються або
навіть скасовуються. Можна вказати на два основні
ускладнення:

2. Іноді органи місцевої влади не можуть правильно
встановити кінцевого власника, оскільки право власності не було оформлено належним чином.
Тож нерухомість може належати комусь іншому, а не
померлій людині. Як і у випадку безхазяйної власності,
рішення щодо відумерлої спадщини в деяких випадках
можуть бути скасовані.
Насправді не потрібно применшувати роль органів
місцевого самоврядування влади, оскільки саме готовність і активність муніципальних чиновників може
визначати, чи буде нерухомість пристосовано під потреби ВПО. До того ж кількість доступного житла залежить від спроможності органів місцевої влади залучити
кошти, насамперед субвенції. Варто зазначити, що безгосподарна нерухомість та відумерла спадщина – це
нульові економічні активи, які не приносять прибутку. Зі
збільшенням їх кількості навколишнє середовище й адміністративна одиниця мають тенденцію до деградації.
Водночас в разі заселення ВПО бюджет отримуватиме
більше коштів через податок на нерухомість. Також це
може позитивно вплинути на розвиток усієї спільноти,
оскільки в ній буде менше покинутих будівель.

7 Фінансування цієї програми на 2021 рік передбачено в розмірі 125 мільйонів гривень, а у 2020 році на це було виділено 485 мільйонів
гривень.
8 Проєктна документація має відповідати вимогами, зазначеним у Постанові КМУ № 560
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ВИСНОВКИ
Не всі з чиннихі житлових програм спрямовані на досягнення
довгострокових рішень в галузі забезпечення ВПО житлом.
Запроваджені житлові програми наразі доступні лише для
певних категорій ВПО, тоді як переважна більшість і особливо найбільш вразливі категорії людей залишаються наодинці з проблемою пошуку житла.
Нестача відповідних об’єктів житлового фонду та недосконала процедура створення черг на отримання
житла ще більше поглиблюють цю проблему. Довгострокові рішення в цій галузі відіграють ключове
значення для посилення спроможності й інтеграції
різних категорій ВПО.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДОНОРАМ І БАГАТОСТОРОННІМ 		
ФІНАНСОВИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ
• Підтримувати житлові програми, які пропонують довгострокові рішення для вразливих категорій ВПО
• Під час реконструкції будівель надавати перевагу переобладнанню у квартири, а не кімнати
• Спрямувати підтримку на житлові програми для ВПО
в населених пунктах з належним економічним та інфраструктурним профілем
• Надавати перевагу ремонту та реконструкції об’єктів
комунальної, а не державної власності
• Розглянути можливість підтримки громад в участі в
програмі субвенцій (70/30) (Постанова № 769)
• Розробити грантові програми для підтримки місцевих
житлових програм

ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

• Провести аудит нежитлового фонду для виявлення
потенційних об’єктів для економічно ефективної реконструкції та переведення в житловий фонд
• Запровадити процедури надання нових приміщень
для розселення ВПО та вдосконалити процедуру
формування черг на житло
• Шукати підтримку й можливості покращення місцевої
інфраструктури поблизу нових об’єктів, вибраних для
задоволення житлових потреб
• Відстежувати об’єкти відумерлої спадщини та розглядати можливість їх використання ВПО

ЦЕНТРАЛЬНОМУ УРЯДУ
• Запровадити житлові програми, які пропонують
довгострокові рішення для найбільш вразливих категорій ВПО: пенсіонерів, малозабезпечених родин,
осіб з інвалідністю тощо

• Розробити інформаційну кампанію для ВПО про наявні житлові можливості

• Урізноманітнити житлові рішення для ВПО, зокрема
запровадити програми доступного та соціального
житла, як наприклад позики під низькі відсотки

• Розробити місцеві житлові програми, спрямовані на
ВПО, і шукати можливості для участі у програмах міжнародної технічної і донорської допомоги

• Надати належне фінансування житлових програм
для внутрішньо переміщених осіб

