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Подяки 
Житловий Проєкт МОМ висловлює велику вдячність тим, хто брав участь у 
консультативних групах цього дослідження від імені своїх організацій, які є ключовими 
партнерами у проєкті: Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України; відділу охорони праці та соціального захисту та економічному відділу 
Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації; відділу охорони праці та 
соціального захисту населення та економічному відділу муніципального управління 
Краматорська; Раді ВПО у Сєвєродонецьку; Раді ВПО у Краматорську; Національному 
університету імені Володимира Даля та Донбаській національній академії будівництва 
та архітектури.  
 
Крім того, команда висловлює вдячність Департаменту соціального захисту населення 
Луганської обласної державної адміністрації та іншим партнерам, які підтримували нашу 
роботу, особливо колегам з Норвезької ради у справах біженців (NRC) та благодійному 
фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» у Києві. 
 
Внески співробітників МОМ 
Управління проєктом: Конрад Клос  
Дизайн проєкту й редагування: команда Житлового Проєкту, зокрема Філіп 

Фройденталер та Віктор Автономов  
Додаткове редагування: Олександр Догген) та Відділ комунікацій 

Представництва МОМ в Україні 
Графічний дизайн: Микита Теленков  
Адміністративна підтримка: Ольга Сляднєва і Тетяна Власенко) 
Технічна підтримка: Ірина Локтєва і Роман Лунін  
 
Зовнішня підтримка 
Наталія Ігнатущенко, Яна Любимова, Катя Моргун та Олександр Ворошков  
Консультант несе повну та цілковиту відповідальність за зміст цього звіту та будь-які 
помилки в ньому. Звіт та його зміст не обов’язково відображають думки чи політичні 
позиції МОМ або Організації Об’єднаних Націй загалом. 
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Перелік абревіатур і скорочень 
 
 
ФГ      фокус-група 
 
ТКУ      території, контрольовані урядом (України) 
 
ТНКУ      території, неконтрольовані урядом (України) 
 
ВПО      Внутрішньо переміщені особи 
 
МОМ      Міжнародна організація з міграції 
 
KfW Німецький державний банк розвитку 

(Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
 
МСПУ Міністерство соціальної політики України 
 
МТОТ Міністерство з питань реінтеграції  

тимчасово окупованих територій України 
 
НУО      Неурядова організація 
 
УВКБ ООН     Управління Верховного Комісара ООН у 
справах біженців 
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Короткий огляд 
Обґрунтування та цілі 
У березні 2020 року МОМ розпочала 60-місячний проєкт «Покращення житлових умов 
внутрішньо переміщених осіб на cході України», метою якого є будівництво житлових 
будинків у двох обраних містах на сході України: Краматорську та Сєвєродонецьку (у 
Донецькій та Луганській областях відповідно). Створення та координація органів 
управління цим проєктом здійснюється у співпраці з місцевими та центральними 
органами державної влади України. Цей проєкт повністю фінансується урядом 
Німеччини в рамках гранту, наданого Німецьким державним банком розвитку. 
 
Метою Житлового проєкту МОМ в Україні є забезпечення доступним житлом 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у постраждалих від конфлікту районах на сході 
України, а також надання житла частині місцевого населення, яке не зазнало 
переміщення, але потребує доступного житла, а також розбудова потенціалу партнерів 
для досягнення сталих результатів. Результати цього дослідження дають інформацію 
про умови життя, а також житлові потреби й уподобання ВПО та осіб, які не є ВПО, у 
Краматорську, Сєвєродонецьку та околицях цих міст. Це допоможе команді Житлового 
проєкту у розробці планування квартир, а також у розробці критеріїв відбору 
потенційних мешканців. 
 
Методичний підхід 
Профілювання ВПО для цього дослідження здійснювалося з використанням змішаних 
методів з метою максимізувати зібрані дані та триангулювати результати. Як кількісні, 
так і якісні дані були зібрані шляхом телефонного опитування членів домогосподарств, 
обговорення у фокус-групах (ФГ) та інтерв’ю з ключовими інформантами. Зібрані дані не 
можуть вважатися повноцінним профілюванням, а скоріше зосереджені на житловій 
ситуації та відповідних потребах і вподобаннях цільового населення, а також на 
соціально-економічному статусі такого населення. 
 
Основні висновки 
У цьому розділі викладено основні результати дослідження, переважно на основі даних, 
отриманих з опитування домогосподарств. У кожному підрозділі висновки для 
Краматорська та Сєвєродонецька надаються окремо. 
 
1. Демографічна структура 
Краматорськ 

a. Середня кількість членів домогосподарств — три; приблизно чотири п’ятих 
домогосподарств складаються з двох-чотирьох членів.  

b. Частка домогосподарств, у яких проживають діти лише з одним із 
батьків/опікуном, становить 13% серед ВПО та 17% серед осіб, які не є ВПО.  

c. Середній вік ВПО у Краматорську загалом вищий, ніж середній вік населення 
України.  

 
Сєвєродонецьк 

a. Середня кількість людей у домогосподарстві — три; майже 84% домогосподарств 
складаються з двох, трьох або чотирьох членів.  
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b. Частка домогосподарств, у яких проживають діти лише з одним з 
батьків/опікуном, становить 23% серед ВПО та 10% серед осіб, які не є ВПО.  

c. Середній вік сімей ВПО у Сєвєродонецьку, як правило, нижчий за вік сімей, які не 
є ВПО. 

 
За інформацією з різних джерел, приблизно 7% населення підконтрольних уряду 
територій як Донецької, так і Луганської областей становлять люди з інвалідністю. 

 
2. Засоби до існування та економіка домогосподарств 
Краматорськ 

a. Частка домогосподарств, у яких двоє членів отримують регулярний дохід, 
становить 50% серед ВПО та 54% серед осіб, які не є ВПО. Домогосподарства з 
одним джерелом постійного доходу становлять 34% серед ВПО та 30% серед 
осіб, які не є ВПО. 

b. Дохід домогосподарств як серед респондентів-ВПО, так і серед тих, хто не є ВПО, 
найчастіше становив від 8 000 до 10 000 грн на місяць у 2019 та 2020 роках. 

c. Основними джерелами доходу для домогосподарств ВПО в Краматорську є 
робота у сфері торгівлі та державному управлінні (державні установи, державна 
служба тощо) в однакових пропорціях. Для осіб, які не є ВПО, у Краматорську 
основним джерелом доходу є відносно високий рівень зайнятості у сфері 
охорони здоров’я. Далі за рівнем зайнятості йдуть правоохоронні органи та 
силові структури. 

d. Серед тих домогосподарств ВПО, які мають одну, дві чи три спальні кімнати, 
більшість платить 1 500–3 000 грн орендної плати на місяць (це сума, яку загалом 
сплачують 39% ВПО). Найбільш поширена кількість спальних кімнат у таких 
домогосподарствах — три.  

e. У більшості помешкань ВПО з однією кімнатою проживають дві людини, у 
більшості з двома кімнатами проживають три людини, а в більшості з трьома 
кімнатами — чотири людини. У домогосподарствах осіб, які не є ВПО, у 
середньому більша кількість спальних кімнат. Більшість ВПО та осіб, які не є ВПО, 
очікують, що їм знадобиться дві спальні кімнати у своїх помешканнях протягом 
наступних п’яти років. 

 
Сєвєродонецьк 

a. Частка домогосподарств, у яких двоє членів отримують регулярний дохід, 
становить 45% серед ВПО та 59% серед осіб, які не є ВПО. Порівняно висока 
частка, більше ніж 41%, домогосподарств ВПО у Сєвєродонецьку повідомила 
лише про одного постійного годувальника в домогосподарстві, порівняно з 23% 
осіб, які не є ВПО. 

b. Дохід домогосподарств, як серед респондентів-ВПО, так і серед тих, хто не є ВПО, 
найчастіше становив від 8 000 до 10 000 грн на місяць у 2019 та 2020 роках. 

c. Пенсійні виплати є другим за поширеністю основним джерелом доходу серед 
ВПО після зайнятості у сфері державного управління. Державне управління є 
сферою, у якій зайнята найбільша кількість людей серед осіб, які не є ВПО, за ним 
йде сектор освіти. 

d. Найбільша частка домогосподарств ВПО, у яких проживає одна особа, платить 
1 500–3 000 грн щомісячної орендної плати, і лише дещо менша частка сплачує 
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від 3 001 до 5 000 грн. Більшість домогосподарств ВПО, у яких проживають два 
або три мешканці, платять від 3 001 до 5 000 грн на місяць. 

e. Більшість домогосподарств ВПО з однією спальною кімнатою складаються з двох 
членів, але трохи менше третини складаються лише з однієї людини. У 
домогосподарствах із двома кімнатами частіше проживає троє людей. Кількість 
домогосподарств із чотирма або двома членами однакова. Три або чотири 
людини, як правило, живуть у домогосподарствах із трьома кімнатами. Більшість 
домогосподарств ВПО та домогосподарств осіб, що не є ВПО, очікують, що їм 
знадобиться дві спальні кімнати в їхніх помешканнях протягом наступних п’яти 
років.  

 
3. Форми володіння житлом та комунальні витрати 
Краматорськ 

a. Близько 74% ВПО та 29% осіб, які не є ВПО, живуть в орендованих квартирах. З 
іншого боку, 56% осіб, які не є ВПО, володіють помешканнями, у яких вони 
проживають, порівняно з цим показником у менш ніж 10% для ВПО. 

b. Більше 60% осіб, які не є ВПО, не платять орендну плату, тому що вони є 
власниками помешкань або через те, що живуть з родиною чи друзями. Хоча 
більшість ВПО у Краматорську живуть в орендованих квартирах, щомісячна сума 
виплат відносно низька. Більш того, хоча вони є меншістю від загальної 
чисельності населення, відносно висока частка осіб, які не є ВПО, також проживає 
в орендованих квартирах і сплачує порівняно невисоку орендну плату. 

c. Дохід близько 56% зазначених ВПО, які платять за комунальні послуги в 
Краматорську, становить до 4 000 грн на місяць. Із них 49% щомісяця платять за 
комунальні послуги менше 1 000 грн. 

d. На запитання про вартість щомісячної оренди нової, не мебльованої 
однокімнатної квартири, яку учасники обговорень у ФГ могли б і хотіли б платити, 
ВПО у Краматорську вказали суму близько 4 000 грн, не враховуючи комунальні 
послуги. 

 
Сєвєродонецьк 

a. Понад 66% ВПО та 14% осіб, які не є ВПО, живуть в орендованих квартирах. 
Близько 14% ВПО володіють власним житлом, порівнюючи з 80% осіб, які не є 
ВПО. 

b. Середня сума місячної орендної плати для ВПО у Сєвєродонецьку, яку сплачують 
36% домогосподарств, становить від 3 001 до 5 000 грн. Загалом рівень орендної 
плати для ВПО в Сєвєродонецьку є доволі високим, часто  перевищуючи середній 
рівень для осіб, які не є ВПО, хоча пропорційно набагато менше осіб, які не є ВПО, 
живуть в орендованих приміщеннях.  

c. Близько 55% ВПО мають дохід до 4 000 грн, а 49% із них платять до 1 000 грн за 
комунальні послуги. 

d. ВПО зазначили, що вони будуть готові платити до 3 000 грн на місяць за нову, не 
мебльовану однокімнатну квартиру.  

 
В обох містах особи, які не є ВПО, як правило, вказують щомісячні витрати на оренду у 
розмірі від 1 000 до 2 000 грн, але це цілком може відображати їхнє незнання ринкових 
цін, враховуючи, що більшість із них не сплачують орендну плату. 
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4. Площа житла 
Краматорськ 

a. У середньому площа помешкань ВПО є меншою, ніж площа помешкань осіб, які 
не є ВПО. Середня внутрішня площа помешкань осіб, які не є ВПО — 52,1 м2, 
порівняно з 47,4 м2 у помешканнях ВПО. Близько 46% ВПО та 50% осіб, які не є 
ВПО, проживають у будинках, площа яких становить від 41 до 60 м2. Близько 40% 
ВПО живуть у квартирах площею менше ніж 41 м2, порівняно з 22% осіб, які не є 
ВПО.  

b. З точки зору співвідношення внутрішньої площі та кількості членів 
домогосподарства, 52% людей, які проживають самі, живуть на площі, меншій за 
21 м2, а 34% — на площі від 21 до 40 м2.  

c. Більшість домогосподарств із двома членами (40%) живуть на площі 21–41 м2, 
але 36% — на площі, меншій за 21 м2.  

d. Майже 43% домогосподарств ВПО із трьома членами проживають на площі 41–
60 м2, але варто відзначити, що 21% проживає на площі 21–40 м2, а 28% — на 
площі, меншій за 21 м2. 

e. Серед ВПО у Краматорську з помешканнями площею 41–60 м2, яких більшість, 
близько 41% сплачували 1 001–2 000 грн щомісяця за комунальні послуги а 37% 
— менше ніж 1 000 грн. Такі співвідношення подібні і для ВПО в помешканнях 
площею 21–41 м². У осіб, які не є ВПО, у Краматорську ситуація подібна. 

 
Сєвєродонецьк 

a. Загалом помешкання ВПО є меншими за помешкання осіб, які не є ВПО. 
У середньому внутрішня площа квартир осіб, які не є ВПО — 51,6 м2, порівняно з 
45,5 м2 у помешканнях ВПО. Близько 49% ВПО та 44% осіб, які не є ВПО, 
проживають у помешканнях, площа яких становить від 41 до 60 м2. Близько 41% 
ВПО та 31% осіб, які не є ВПО, проживають у менших помешканнях; водночас 11% 
ВПО та 24% осіб, які не є ВПО — у більших.  

b. Близько 29% ВПО, які проживають самі, живуть на площі, меншій за 21 м2, а 55% 
— на площі 21–40 м2.  

c. Більшість домогосподарств ВПО із двома членами (39%) проживають на площі 
21–40 м2, 30% проживає на площі, меншій за 21 м2, а 25% — на площі 41–61 м2.  

d. Майже 47% домогосподарств ВПО з трьома членами проживають на площі 41–
60 м2, а 26% проживають на площі 21–40 м2.  

e. Близько 36% ВПО, що проживають на площі 41–60 м2, сплачують до 1 000 грн за 
комунальні послуги, а 29% сплачують 1 000–2 000 грн; водночас 55% тих, хто 
проживає на площі 21–40 м2, сплачують до 1 000 грн, а 28% сплачують 1 000–
2 000  грн. Ситуація для осіб, які не є ВПО, дуже подібна. 

 
5. Зміна місця проживання 
Краматорськ 

a. Коли респондентів-ВПО запитали про те, скільки разів вони змінювали місце 
проживання після свого першого переміщення, 51% зазначили, що вони 
переїжджали три або більше разів, а ще 24% — два рази.  
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b. Основними причинами зміни ВПО свого попереднього місця проживання були (у 
порядку зменшення важливості): погані умови життя, висока вартість оренди й 
виселення власником/орендодавцем із тих чи інших причин.  

c. У випадку тих, хто хоче переїхати або планує це зробити, основною причиною, 
яку вказали ВПО, було виселення власником/орендодавцем. У випадку осіб, які 
не є ВПО, основною причиною було придбання нерухомості. 

 
Сєвєродонецьк 

a. Близько 57% ВПО переїжджали три або більше разів, а 24% — два рази.  
b. ВПО переїжджали з попереднього місця проживання через такі причини: погані 

умови життя, висока вартість оренди й виселення власником/орендодавцем з 
тих чи інших причин.  

c. Основною причиною, через яку ВПО бажають або планують переїхати, були 
погані умови життя. Основною причиною у випадку осіб, які не є ВПО, було 
придбання нерухомості. 

 
В обох містах деякі учасники обговорень у ФГ зазначили, що хотіли би придбати власну 
житлову нерухомість, а інші висловили бажання орендувати її в середньостроковій або 
навіть довгостроковій перспективі. Озвучувалися різні варіанти щодо переваг негайної 
купівлі квартири, якщо це було можливо, або оренди на певний період часу (від 5 до 15 
років) перед придбанням. Гарантії проживання були серйозною проблемою, оскільки, 
як повідомляється, виселення орендарів у найкоротші терміни є досить поширеною 
проблемою. 
 
6. Місцева інфраструктура 

a. Для переважної більшості ВПО та осіб, які не є ВПО, у Краматорську та 
Сєвєродонецьку, розташування аптеки в радіусі 10 хвилин пішки від їхнього 
будинку є важливішим, ніж наявність магазину. Другий за популярністю варіант 
— продуктовий магазин.  

b. Ігровий майданчик, на думку переважної більшості ВПО та осіб, які не є ВПО, у 
Краматорську, а також більшості ВПО та осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку, є 
надзвичайно важливою об’єктом, що має розташовуватися поруч.  

 
7. Житлові програми та майбутні житлові вподобання 

a. ВПО в Краматорську та Сєвєродонецьку мають багато інформації та виявляють 
інтерес до житлових програм, але багато хто вважає, що вони не зможуть узяти 
участь через свій вік, місцезнаходження, статус ВПО та/або фінансове становище. 

b. Більшість із тих, хто виявляв інтерес до житлових програм, не надали суттєвої 
переваги одній чи іншій моделі серед запропонованих.  

c. Незважаючи на значну недовіру до банків та державних установ, багато ВПО були 
б зацікавлені подати заявку на кредит, якби процентні ставки були досить 
низькими та фіксувалися приблизно на 10 років.  

d. Існує широкий діапазон уподобань щодо типу оренди/моделі купівлі — від 
негайного бажання купити квартиру до оренди на термін до 15 років перед 
придбанням. Менша частина навіть виступала за те, щоб узагалі не купувати 
нерухомість. 
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e. Якщо їх просять обрати найбільш прийнятний із запропонованих варіант 
довгострокової оренди квартири, яка була відремонтована, мебльована та/або 
обладнана побутовою технікою, переважна більшість ВПО та осіб, які не є ВПО, в 
обох містах обирають компромісний варіант: вартість оренди має бути низькою; 
але вона також має бути в належному стані та мати санвузол, а також раковину 
та плиту на кухні. 

f. Що стосується механізмів управління їхніми житловими будинками, найбільш 
популярних варіантом (серед тих, хто зазначив уподобання) як для респондентів 
ВПО, так і для тих, хто не є ВПО, є відповідальність уряду/муніципальної 
адміністрації. 

g. І в Краматорську, і в Сєвєродонецьку, у випадку, якщо це було зазначено, 
переважним методом пошуку житла були названі веб-сайти та реклама в 
Інтернеті як для ВПО, так і для осіб, які не є ВПО. 

 
 
8. Бажане планування квартири 
Краматорськ 

a. І ВПО, і особи, які не є ВПО, найчастіше обирали велику кухню з порівняно 
невеликою вітальнею, аніж навпаки; комбінований простір — другий за 
популярністю варіант. 

b. Більшість респондентів ВПО та осіб, які не є ВПО, бажали б мати ванну, а не 
душову кабіну, якщо їм доведеться вибрати щось одне. 

c. Тип додаткового простору поза межами житла, якому надають перевагу ВПО та 
особи, які не є ВПО, у Краматорську — це гараж або невелика майстерня. 

 
Сєвєродонецьк 

a. Трохи більше ВПО надають перевагу великій кухні з меншою вітальнею порівняно 
з кількістю тих, хто обирає об’єднаний простір. Однак, хоча вони є меншістю, 
порівняно велика частина осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку віддають перевагу 
маленькій кухні з великою вітальнею. 

b. Більшість респондентів ВПО та осіб, які не є ВПО, бажали б мати ванну, а не 
душову кабіну. 

c. У Сєвєродонецьку жоден додатковий простір поза межами житла не набрав 
більшості; гараж або майстерня є другим бажаним варіантом серед обох груп. 

 
Переважна більшість респондентів з обох груп та обох міст/областей віддавали перевагу 
заскленому балкону проти відкритого. 
 
Рекомендації 
1. Розрахунок місячної орендної плати 

Для квартири з однією спальнею доступна орендна плата, ймовірно, 
становитиме 2 500–3 500 грн на місяць без урахування комунальних платежів (які 
повинні становити менше 1 000 грн на місяць). Для квартири з двома спальнями 
4 000–5 000 грн на місяць буде відповідною ціною оренди. Ціни у двох містах 
можуть несуттєво відрізнятися.  

2. Базовий дизайн квартир 
a. У квартирах буде попередньо встановлена основна техніка та меблі. 
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b. У більшості квартир необхідно віддати перевагу великій кухні, поступившись 
розмірам вітальні. У кухні повинно бути достатньо місця для того, щоб усі члени 
домогосподарства могли разом поїсти. Ймовірно, вітальня буде менше 
використовуватися як загальний простір, порівняно з кухнею, і цілком може 
слугувати спальним місцем уночі.  

c. У ванній кімнаті необхідно встановити ванну, а не душову кабіну. 
d. За наявності, балкони у квартирах повинні бути заскленими. 
e. За додаткову плату орендарям можна запропонувати орендувати гараж або 

майстерню поза квартирою. 

3. Необхідна кількість кімнат 
a. Більшість квартир повинні мати одну або дві спальні. За бажанням також повинна 

бути можливість використовувати вітальню як спальне місце. 
b. Бажана, але не обов’язкова наявність невеликої кількості квартир із трьома 

спальнями. 

4. Громадський простір та технічна інфраструктура 
a. Аптека та продуктовий магазин мають бути розташовані в радіусі десяти хвилин 

пішки від житлових будинків. 
b. Відкритий зелений простір з дитячим майданчиком також повинен бути 

розташований дуже близько до житлових будинків. 
c. В ідеалі, у межах пішої досяжності від житлових будинків мають бути спортивні 

споруди, такі як спортивні майданчики та/або спортивний центр. 
d. Доступність будівель має бути забезпечена шляхом оцінки й тестування на місці, 

враховуючи потреби літніх людей, маленьких дітей та людей із різними типами 
інвалідності. 

5. Внесок у розробку критеріїв відбору для орендарів 
a. Значну частку відібраних повинні становити домогосподарства з дітьми.  
b. Певні вразливі групи повинні бути достатньо представлені в числі відібраних і, 

можливо, мати пріоритет для включення, за умови, що решта факторів більш-
менш однакові: 

• Особи з інвалідністю 
• Домогосподарства з дітьми та лише одним дорослим/опікуном 
• Літні люди 

c. Враховуючи, що проєкт надає доступне житло, важливо, щоб домогосподарства 
змогли продемонструвати, що вони зможуть дозволити собі сплачувати орендну 
плату в довгостроковій перспективі, а отже, не беруть на себе фінансових 
зобов’язань, які вони не можуть собі дозволити. 

d. Мінімальні вимоги щодо кількості членів домогосподарства, які отримують 
постійний дохід, повинні бути відсутні за умови, що зазначені члени здатні 
продемонструвати наявність сталого джерела доходу. 

e. Відібрані належатимуть до різних галузей зайнятості для уникнення можливості 
будь-якого більш сприятливого ставлення до певних груп.  
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Вступ 
Із весни 2014 року збройний конфлікт на сході України призвів до загибелі понад 13 000 
осіб, у тому числі майже 3 400 мирних жителів1. Криза розгорнулася, коли російські 
спецпідрозділи окупували Кримський півострів у лютому 2014 року, а незабаром 
почався воєнний конфлікт між збройними групами та урядовими силами на сході 
України. За даними Міністерства соціальної політики України (МСПУ), станом на травень 
2021 року понад 1 400 000 осіб були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи 
(ВПО)2. Фокус цього дослідження зосереджено на містах Краматорськ та 
Сєвєродонецьк, які розташовані в Донецькій та Луганській областях відповідно. Майже 
55% усіх зареєстрованих ВПО в Україні проживають у цих двох областях; і в цих двох 
містах частка ВПО порівняно з місцевим населенням досить висока.  
 
Після семи років збройного конфлікту ситуація з переміщенням стала довготерміновою, 
а вірогідність того, що ВПО, які проживають на підконтрольних уряду територіях (ПУТ), 
зможуть назавжди повернутися до своїх будинків у короткостроковій або навіть 
середньостроковій перспективі — низькою. У світлі цього уряд України та його 
міжнародні партнери й донори, а також гуманітарні організації та організації розвитку 
активізували свої зусилля щодо пошуку довготривалих рішень для переміщених осіб у 
країні. Існує загальне розуміння та достатньо емпіричних доказів, які свідчать про те, що 
однією з найважливіших і найбільш поширених проблем, із якими стикаються ВПО, є 
відсутність доступного житла3. 
 
У березні 2020 року МОМ розпочала 60-місячний проєкт «Покращення житлових умов 
внутрішньо переміщених осіб на сході України» (далі — Житловий Проєкт), метою якого 
є будівництво житлових будинків у двох обраних містах на сході України: Краматорську 
та Сєвєродонецьку. Створення та координація органів управління цим проєктом 
здійснюється у співпраці з місцевими та центральними органами державної влади в 
Україні. Цей проєкт повністю фінансується урядом Німеччини в рамках гранту, наданого 
Німецьким державним банком розвитку (KfW). 
  
Звіт починається з визначення обґрунтування та цілей проведення цього дослідження, а 
також надає визначення ключових термінів, використаних у звіті. Потім Консультант 
описує методологію, яка використовувалася для збору та аналізу даних, включано з 
використаними інструментами, після цього — обмеження, з якими зіткнулася 

 
1 Звіт про ситуацію з правами людини в Україні за період з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року, 
Управління Верховного комісара ООН з прав людини, 2020 рік. Доступно за посиланням: 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/31stReportUkraine-en.pdf (Дата звернення: 
23.04.2021 р.). 
2 Міністерство соціальної політики України. Доступно за посиланням: 
https://www.msp.gov.ua/news/20092.html (Дата звернення: 25/5/2021). 
3 Україна 2019: Оцінка участі, УВКБ ООН, 2019. Доступно за посиланням: https://bit.ly/2MsGv3F (Дата 
звернення: 23.04.2021 р.); «Профілювання ситуації з ВПО в Луганській області, Україна: підхід до 
довготривалих рішень на основі даних», NRC/JIPS/Луганська державна обласна адміністрація, 2019. 
Доступно за посиланням: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/profiling-of-idp-situation-
luhansk/nrc-ukraine-profiling-report---english.pdf (Дата звернення: 23.04.2021 р.); та «Переміщення, 
пов’язане з конфліктами, в Україні: Підвищена вразливість постраждалого населення та тригери 
напруженості в громадах», Тематичний звіт, ОБСЄ, 2016. Доступно за посиланням: 
https://www.osce.org/files/f/documents/d/a/261176.pdf (Дата звернення: 23.04.2021 р.). 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/31stReportUkraine-en.pdf
https://www.msp.gov.ua/news/20092.html
https://bit.ly/2MsGv3F
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/profiling-of-idp-situation-luhansk/nrc-ukraine-profiling-report---english.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/profiling-of-idp-situation-luhansk/nrc-ukraine-profiling-report---english.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/a/261176.pdf
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дослідницька група, та відповідні наслідки. У наступному розділі викладено основні 
результати дослідження, яке поділено на п’ять розділів: демографічний профіль; засоби 
до існування та економіка домогосподарств; житлова ситуація та майбутні житлові 
вподобання; бажане планування квартири; та житлові програми. Наприкінці 
Консультант робить деякі короткі висновки, які випливають із зібраних даних. 
 

Обґрунтування та цілі 
Метою Житлового проєкту МОМ в Україні є забезпечення доступним житлом 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у постраждалих від конфлікту районах на сході 
України, а також надання житла частині місцевого населення, яке не зазнало 
переміщення, але потребує доступного житла; та розбудова потенціалу партнерів для 
досягнення сталих результатів. 

Для підтримки реалізації житлового проєкту це дослідження спрямоване на поглиблене 
розуміння становища ВПО на сході України, включно з їхніми намірами та потребами, 
особливу увагу приділено житловим потребам. Консультанта попросили переглянути 
наявні дані та звіти МОМ у рамках дослідження та інші джерела та розробити відповідні 
інструменти й методології дослідження, зокрема анкету, для збору додаткових даних, у 
разі потреби. Цілі цього дослідження: 

1) Отримати загальне уявлення про поточний профіль ВПО у Краматорську та 
Сєвєродонецьку. 

2) Провести соціально-економічні дослідження як у Краматорську, так і в 
Сєвєродонецьку для поглиблення розуміння МОМ проблем ВПО та житлових потреб на 
сході України. 
 
Результати цього дослідження дають інформацію про умови життя, а також житлові 
потреби й уподобання ВПО та осіб, які не є ВПО, у Краматорську, Сєвєродонецьку та 
околицях цих міст. Це допоможе команді Житлового проєкту у розробці планування 
квартир для населення, а також у розробці критеріїв відбору потенційних мешканців 
новозбудованих житлових одиниць. Інструменти збору даних, розроблені для цього 
проєкту, відрізняються від тих, що використовуються у звичайному профілюванні ВПО, 
тим, що вони значною мірою зосереджені на зборі даних, що стосуються житлових 
потреб та уподобань, які будуть використовуватися командою Житлового Проєкту під 
час розробки планів будівництва та проєктування житлових будинків. 
 

Концепції та визначення 
Хоча загальноприйнятого або юридично зобов’язуючого визначення внутрішньо 
переміщеної особи (ВПО) не існує, Керівні принципи щодо внутрішнього переміщення 
містять опис та рамки їхніх прав і потреб, що є найбільш вживаною характеристикою 
внутрішнього переміщення4. Керівні принципи являють собою нормативні та 

 
4 Немає притулку: Виклик внутрішнього переміщення, UNOCHA. Женева: Організація Об’єднаних Націй, 
2003. 
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концептуальні рамки для адвокації, моніторингу та просування прав ВПО. У Керівних 
принципах зазначено, що ВПО — це: 
 

«... особи або групи осіб, які були змушені або зобов’язані втекти або покинути свої домівки 
або місця звичайного проживання, зокрема в результаті або з метою уникнення наслідків 
збройних конфліктів, широкомасштабного насильства, порушення прав людини або 
природних чи техногенних катастроф, і які не перетинали міжнародно визнаний кордон 
країни»5. 

 
В Україні національне законодавство визначає, що ВПО є «громадянин України, 
іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних 
підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або 
покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних 
наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 
порушень прав людини [...]»6. Термін «особа, яка не є ВПО», використаний у цьому звіті, 
стосується місцевого населення, яке не було переміщено. 
 
Термін «зацікавлена сторона» означає «всіх — від агентств до окремих осіб — які мають 
прямий чи опосередкований інтерес у […] втручанні, або які впливають чи на яких 
впливає його імплементація та результати»7. 
 
У контексті цього дослідження під профілюванням розуміють «спільний процес 
ідентифікації внутрішньо переміщених груп чи окремих осіб шляхом збору даних, 
включно з підрахунком та аналізом, щоб вжити заходів для відстоювання їх інтересів, 
надання їм захисту та допомоги, та врешті-решт, для вирішення проблеми 
переміщення»8. Профілювання ВПО передбачає щонайменше збір даних, 
дезагрегованих за віком, статтю, місцем розташування та різноманітністю. Додаткові 
дані збираються на основі прогалин в інформації, які були визначені за потребою в 
рамках консультацій із відповідними партнерами та зацікавленими сторонами. 
 
Довгострокове рішення досягається тоді, коли внутрішньо переміщені особи більше не 
мають особливих потреб у допомозі та захисті, пов’язаних із переміщенням, і можуть 
користуватися своїми правами людини без дискримінації внаслідок свого 
переміщення9. 

 
5 Керівні принципи щодо внутрішнього переміщення. UNOCHA. Нью-Йорк: Організація Об’єднаних 
Націй, 1999. Доступно за посиланням: http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/A2D4116C222EB1F18025709E00419430/$file/GP
sEnglish.pdf (Дата звернення: 23.04.2021 р.). 
6 Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 15 квітня, 2014 р. 
№ 1207-VII. Доступно за посиланням: https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d6677924 (Дата звернення: 23.04.2021 р.). 
7 Глосарій гуманітарних термінів, Проєкт ReliefWeb, серпень 2008 р. Доступно за посиланням: 
https://www.who.int/hac/about/reliefweb-aug2008.pdf (Дата звернення: 06.05.2021 р.). 
8 Керівництво щодо профілювання внутрішньо переміщених осіб, IDMC/OCHA, Женева, 2004. Доступно 
за посиланням: https://www.refworld.org/pdfid/47b5ad3a2.pdf (Дата звернення: 23.04.2021 р.). 
9 Рамкова програма МПК щодо довгострокових рішень для внутрішньо переміщених осіб, 
МПК/Brookings Institution — Проєкт щодо внутрішнього переміщення Університету Берну. Вашингтон 
(округ Колумбія), 2010. Доступно за посиланням: https://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf (Дата звернення: 
23.04.2021 р.). 

http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/A2D4116C222EB1F18025709E00419430/$file/GPsEnglish.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/A2D4116C222EB1F18025709E00419430/$file/GPsEnglish.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/A2D4116C222EB1F18025709E00419430/$file/GPsEnglish.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;amp;docid=5d6677924
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;amp;docid=5d6677924
https://www.who.int/hac/about/reliefweb-aug2008.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/47b5ad3a2.pdf
https://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf
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Поняття домогосподарство означає домовленість окремих осіб або груп осіб щодо 
забезпечення себе їжею або всім необхідним для життя. Домогосподарство може бути 
або (i) одноосібним домогосподарством, тобто особою, яка забезпечує себе їжею або 
іншими предметами першої необхідності, не об’єднуючись із будь-якою іншою особою, 
щоб сформувати домогосподарство з кількох осіб або (ii) домогосподарством із кількох 
осіб, тобто групою з двох або більше осіб, які проживають разом, забезпечують себе 
їжею або іншими предметами першої необхідності. Особи в групі можуть об’єднувати 
свої доходи і можуть більшою чи меншою мірою мати спільний бюджет; вони можуть 
бути або не бути родичами чи складати комбінацію як родичів, так і осіб, не пов’язаних 
між собою родинними зв’язками. Домогосподарство може розміщуватися в житловому 
будинку або у групі житлових приміщень, таких як пансіонат, готель чи табір, або може 
складатися з адміністративного персоналу закладу. Домогосподарство також може не 
мати дому10. 
 

Методологія 
Первинне дослідження та збір даних, проведені для цього дослідження, ґрунтувалися 
на всебічному огляді вторинних даних та літературних джерел, а також на всебічних 
консультаціях із зацікавленими сторонами11. Такий підхід гарантував, що зібрані дані є 
актуальними та необхідними, оскільки не дублював попередні дослідження без 
потреби. Профілювання ВПО для цього дослідження здійснювалося з використанням 
змішаних методів з метою максимізувати зібрані дані та триангулювати результати. Як 
кількісні, так і якісні дані були зібрані шляхом опитування членів домогосподарств, 
обговорення у фокус-групах та інтерв’ю з ключовими інформантами. 
 
Консультативна група та ключові інформанти 
На ранній стадії дослідження було створено дві Консультативні групи: по одній для 
кожної з груп профілювання ВПО у Краматорську та Сєвєродонецьку. Обидві 
Консультативні групи складалися з представників ключових партнерів: міської влади 
відповідного міста та Ради ВПО, університету, що був переміщений, а також Міністерства 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МТОТ). Метою 
консультативних груп було критичне вивчення профілювання ВПО на різних етапах, щоб 
переконатися, що процес був розроблений та впроваджений на основі всебічних 
консультацій із ключовими зацікавленими сторонами; у кінцевому підсумку було 
отримано  схвалення. 
 
Консультативним групам було запропоновано надати зворотний зв’язок та відгуки щодо 
запропонованої методології й засобів збору даних, включно з конкретними типами 

 
10 Принципи та рекомендації щодо перепису та житла, Редакція 1. Організація Об’єднаних Націй, Нью-
Йорк, 1998, Серія M, № 67, Ред. 1, пп. 2.61–2.62. Доступно за посиланням: 
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-
Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67Rev2-E.pdf 
(Дата звернення: 23.04.2021 р.). 
11 Зокрема, до зацікавлених сторін цього проєкту належать органи місцевого та центрального уряду, які 
відіграватимуть роль в управлінні та адмініструванні проєкту та наданні пов’язаних із ним послуг, інші 
постачальники послуг, а також представники місцевого населення: як ВПО, так і осіб, які не є ВПО. 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67Rev2-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67Rev2-E.pdf
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даних, що збираються, і, зокрема, для обговорення та доопрацювання анкети 
опитування. Такі консультації включали зустрічі з представниками Консультативної 
групи в кожному місті, а також онлайн-зустрічі, переписку електронною поштою та 
телефонні розмови. Також були проведені консультації з іншими ключовими 
інформантами та зацікавленими сторонами, такими як партнерські неурядові 
організації (НУО)12. 
 
Опитування домогосподарств 
Основний компонент цього профілювання та джерело основної маси зібраних даних — 
це опитування домогосподарств за допомогою анкети. З метою дотримання положень 
щодо охорони праці та обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19, усі опитування 
проводилися по телефону. Для того, щоб ретельно «випробувати на місцях» інструмент 
і методологію збору даних, у середині лютого 2021 року було проведено пілотне 
опитування підгрупи, що складалося з близько 200 телефонних дзвінків ВПО та особам, 
які не є ВПО, у Сєвєродонецьку. На основі відгуків, наданих інтерв’юерами, перед 
проведенням повноцінного опитування до анкети були внесені незначні зміни. Анкета 
опитування була надана інтерв’юерам українською та російською мовами, щоб 
респонденти мали змогу пройти опитування будь-якою мовою за своїм бажанням.  
 
Телефонні співбесіди для опитування домогосподарств проводили 17 інтерв’юерів, які 
були прийняті на роботу МОМ у рамках короткострокових контрактів та пройшли 
навчання в Консультанта у двох групах (у містах їхнього проживання) з метою 
забезпечення соціального дистанціювання. Дев’ять членів команди пройшли навчання 
протягом двох днів у Сєвєродонецьку, а решта — на дводенному курсі, який проходив у 
Краматорську в лютому 2021 року. Телефонні номери респондентів були отримані від 
різних урядових та неурядових партнерів, а також із власної бази даних МОМ. 
Забезпечити наявність достатньої кількості телефонних номерів для репрезентативних 
вибірок різних груп цільового населення було надзвичайно складно, багато в чому через 
жорсткі правила в Україні щодо персональних даних. Зокрема, у рамках дослідження 
було складно отримати доступ до достатньої кількості респондентів із Сєвєродонецька, 
а також осіб, які не є ВПО, в цілому. У результаті, дані також були зібрані та 
проаналізовані на регіональному рівні з метою порівняння та підтвердження 
результатів. Ці дані були зібрані різними установами та в різні моменти часу, починаючи 
з 2016 року. Ми подбали про те, щоб усі респонденти були опитані лише один раз. 
 
Інтерв’юерам надавали лише номери телефонів, жодної іншої особистої інформації. Їхнє 
навчання включало розгорнуті інструкції щодо важливості поваги до конфіденційності 
та дотримання вказівок щодо забезпечення поінформованої згоди респондентів. 
Інтерв’юери також повинні були підписати з МОМ договори про конфіденційність 
персональних даних. 
 
Загалом заповнені анкети були зібрані у 1 831 респондента, які були опитані в період з 
середини лютого до початку квітня 2021 року. З них 1 242 є ВПО, а 589 — місцеві жителі, 
які не були переміщені (не є ВПО). Частина з них підтвердила, що вони проживали у 

 
12 Це включало обговорення з колегами з Норвезької ради у справах біженців, REACH, R2P, благодійного 
фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» та УВКБ ООН. 
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Краматорську (771 ВПО та 208 осіб, які не є ВПО) або Сєвєродонецьку (245 ВПО та 124 
осіб, які не є ВПО). Це дало змогу сформувати репрезентативну вибірку ВПО у 
Краматорську з 95-відсотковою достовірністю та 5-відсотковою похибкою, але для осіб 
які не є ВПО — лише з 85-відсотковою достовірністю з 5-відсотковою похибкою. У 
Сєвєродонецьку вибірка є репрезентативною для населення ВПО з достовірністю трохи 
нижче 90% та 5-відсотковою похибкою; але репрезентативність становить менше 80% 
для представників населення, що не є ВПО, з 5-відсотковою похибкою. Однак на 
регіональному рівні ступінь достовірності для ВПО та осіб, які не є ВПО, у Луганській 
області (де розташований Сєвєродонецьк) становить відповідно 90% та 85%; і 95% для 
обох груп у Донецькій області (де розташований Краматорськ), похибка для кожної з 
яких становить 5%. З метою покращення достовірності результатів, дані були 
проаналізовані та порівняні на міському та регіональному рівнях. Хоча основний 
географічний фокус дослідження зосереджений на двох містах, звіт час від часу 
посилається на дані, що стосуються регіонального рівня, з метою підтвердження 
важливих висновків та виявлення будь-яких відмінностей. 
 
Обговорення у фокус-групах 
Обговорення у фокус-групах (ФГ) були проведені з представниками ВПО та осіб, які не є 
ВПО, як у Краматорську, так і в Сєвєродонецьку, в основному в березні 2021 року. Метою 
проведення обговорення у ФГ було дослідити питання та аномалії, що виникли в рамках 
зібраних даних опитування, а також дозволити більш глибоко дослідити важливі теми, 
чого можна було досягти лише за допомогою якісних досліджень. Це передбачало 
проведення дискусій із групами старших (понад 55 років) ВПО та осіб, які не є ВПО, 
зокрема жінок-ВПО, а також ВПО та осіб, які не є ВПО, змішаних вікових груп, що 
включають чоловіків та жінок. Деякі обговорення у ФГ проводилися як фізичні зустрічі в 
обох містах, а інші проводилися онлайн за допомогою програмного забезпечення для 
відеоконференцій. Загалом у кожному місті було проведено чотири обговорення у ФГ з 
волонтерами. Ці обговорення були записані на аудіо, транскрибовані та проаналізовані 
одночасно із зібраними кількісними даними. 
 
Збір та аналіз даних 
Анкета для опитування домогосподарств була надана інтерв’юерам через KoBoToolbox, 
а їх попросили вводити дані безпосередньо в це програмне забезпечення. KoBoToolbox 
дозволяє вводити дані та негайно отримувати онлайн-доступ до них для завантаження 
координатором проєкту. Крім того, якщо підключення до Інтернету недоступне або 
ненадійне, дані можна вводити в автономному режимі та надсилати пізніше. Після 
завершення збору та введення даних уся інформація була перенесена до Microsoft Excel, 
де вона була вичитана та підтверджена. Excel був використаний для аналізу даних, 
перехресних наборів даних та отримання кількісних результатів, включно з графічними 
даними, представленими у звіті. 
 

Обмеження 
За звичайних обставин опитування домогосподарств для цього дослідження проводили 
б інтерв’юери, які відвідували помешкання респондентів та проводили б особисті 
опитування за допомогою анкети. Однак загрози здоров’ю та безпеці, пов’язані з 
пандемією COVID-19, означали, що інтерв’ю проводили виключно по телефону. 
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Потенційні респонденти, як правило, більш неохоче беруть участь в опитуванні по 
телефону (особливо, коли здійснюється «холодний обдзвін», як це було в цьому 
дослідженні), і підтримувати їхній інтерес та увагу протягом усього інтерв’ю є 
складнішим завданням13. Це також означає, що неможливо зібрати додаткову 
інформацію на основі спостереження за їхньою житловою ситуацією. 
 
Групі збору даних було очевидно, що серед населення на cході України існує високий 
рівень «втоми від опитувань», що також було зафіксовано в інших численних 
дослідженнях, проведених останніми роками14. Дослідницька група часто чула, як 
респонденти повідомляють, що в них неодноразово брали інтерв’ю гуманітарні 
організації, але вони відчували, що не отримують переваг і в їхній ситуації «нічого не 
змінюється». Рівень неучасті респондентів варіювався в різних базах даних, але в деяких 
випадках становив понад 60%.  
 
Ключовою проблемою у проведенні такого роду досліджень в Україні є отримання 
доступу до контактної інформації потенційних респондентів. Жорсткі нормативні 
документи в Україні щодо доступу до персональних даних означають, що державним 
установам та іншим інституціям, що зберігають такі дані, заборонено надавати їх. 
Більшість доступних даних дезагреговано на регіональному рівні, а не на рівні міста чи 
муніципалітету. Таким чином, нам не вдалося отримати достатньо велику вибірку, щоб 
досягти 95-відсоткової достовірності як для ВПО, так і для осіб, які не є ВПО, і в 
Краматорську, і в Сєвєродонецьку. З огляду на це, достовірність для деяких груп нижча 
за 95%. З метою підвищення достовірності також були проаналізовані дані, зібрані на 
регіональному рівні. Їх використовували одночасно з аналізом на рівні міста, щоб дані 
можна було до певної міри порівняти й перевірити. 
 
Важливим принципом профілювання ВПО є збір лише необхідних даних, а якщо є 
можливість отримати їх із вторинного джерела, то варто використовувати його. Там, де 
це було можливо, дослідження спиралося на вторинні джерела, особливо стосовно 
демографічних даних, таких як інформація про осіб з інвалідністю. Зібрані дані 
переважно стосуються житла та житлових питань. Однак деякі дані, які ми прагнули 
зібрати, було практично неможливо зібрати за допомогою опитування 
домогосподарств. Зокрема, ми хотіли включити питання щодо ціни, яку респонденти 
були б готові заплатити за квартиру різних розмірів. Консультативна група в 
Сєвєродонецьку рекомендувала не включати такі питання, оскільки відповіді, скоріше 
за все, були б неточними, а тема дуже суб’єктивна та умовна (що стосується розміру та 
стану квартири, розташування, уподобань щодо декору тощо). Враховуючи 
вищенаведене, питання були протестовані в пілотному дослідженні, і рекомендація 
Консультативної групи була підтверджена. Натомість це питання досліджувалося за 

 
13 «Збір даних та COVID-19: Дані щодо опитувань по телефону», Форум освіти та розвитку (UKFIET), 14 
травня 2020 року. Доступно за посиланням: https://www.ukfiet.org/2020/data-collection-and-covid-19-
insights-on-phone-surveys/ (Дата звернення: 14.05.2021 р.). 
14 Наприклад, «Профілювання ситуації з ВПО в Луганській області, Україна: Підхід до довготривалих 
рішень на основі даних», NRC/JIPS/Луганська державна обласна адміністрація, 2019. Доступно за 
посиланням: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/profiling-of-idp-situation-luhansk/nrc-ukraine-
profiling-report---english.pdf (Дата звернення: 23.04.2021 р.). 

https://www.ukfiet.org/2020/data-collection-and-covid-19-insights-on-phone-surveys/
https://www.ukfiet.org/2020/data-collection-and-covid-19-insights-on-phone-surveys/
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/profiling-of-idp-situation-luhansk/nrc-ukraine-profiling-report---english.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/profiling-of-idp-situation-luhansk/nrc-ukraine-profiling-report---english.pdf
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допомогою обговорення у ФГ. Хоча це не забезпечує наявності статистично 
репрезентативної відповіді, однак дає досить детальну та точну відповідь. 
 

Висновки 
Демографічна структура 
За даними Міністерства соціальної політики України, майже половина всіх офіційно 
зареєстрованих ВПО в Україні оселилася на підконтрольній уряду території Донецької 
(510 861 особа) та Луганської (280 520 осіб) областей15. Згідно з інформацією, наданою 
муніципальною владою під час опитування ключових інформантів для цього 
дослідження, наприкінці жовтня 2020 року в Сєвєродонецьку було зареєстровано 
близько 50 550 ВПО. Але, за оцінками, лише 15 000–17 000 з цих людей фактично 
проживають у місті, що підтвердили інші ключові інформанти16. У Краматорську станом 
на листопад 2020 року було зареєстровано близько 29 000 ВПО, але, за оцінками, менше 
13 000 перебувають там на постійній основі17. 
 
У цілому близько 65% усіх респондентів опитування домогосподарств становлять жінки, 
а 35% — чоловіки. У Луганській області кількість жінок-ВПО та жінок, які не є ВПО, 
практично однакова — трохи більше 65%; тоді як у Донецькій області 68% ВПО 
становлять жінки порівняно з 59% жінок, які не є ВПО. У Краматорську та 
Сєвєродонецьку 67% респондентів — це жінки, а 33% — чоловіки. 
 
Переважна більшість домогосподарств у Краматорську (79%) налічує від двох до 
чотирьох членів, а найпоширеніша кількість членів домогосподарства — три. Середня 
кількість людей у домогосподарстві — 3,02. У цілому в Краматорську кількість 
домогосподарств із одним чи двома членами серед ВПО та осіб, які не є ВПО, однакова. 
Але дещо більша частка домогосподарств, які не є ВПО, складається з трьох членів, а 
менша частка — з чотирьох членів. Домогосподарства, що складаються з чотирьох або 
більше осіб, частіше зустрічаються серед ВПО, ніж серед місцевого населення у 
Краматорську, за винятком невеликої кількості домогосподарств, що мають сім і більше 
осіб. Лише 4% домогосподарств ВПО та майже 5% домогосподарств, які не є ВПО, 
складаються з однієї особи. Близько 13% домогосподарств ВПО у Краматорську, в яких 
проживають діти, очолює лише одна доросла особа, порівняно з 17% домогосподарств-
не ВПО. 
 

 
15 Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами, червень 2020, 
МОМ. Київ: МОМ, 2020 р. С.5. Доступно за посиланням: 
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/NMS%20Round%2017_eng_WEB.pdf?file=1&type=node&id
=10571 (Дата звернення: 23.04.2021 р.). 
16 Щоб отримати доступ до пенсій та соціальних виплат в Україні, бенефіціари повинні бути офіційно 
зареєстровані як жителі контрольованих урядом територій. Для тих людей з не контрольованих урядом 
територій це означає реєстрацію як ВПО на контрольованих урядом територіях у Міністерстві соціальної 
політики. Але багато з цих ВПО з різних причин не можуть постійно залишатися в місці, де вони 
зареєстровані, і натомість переважно проживають в інших місцях (у тому числі на неконтрольованих 
урядом територіях). 
17 Ці цифри були наведені під час співбесід, проведених із заступником начальника управління праці та 
соціального захисту населення в м. Сєвєродонецьк (03.11.2020 р.) та начальником управління праці та 
соціального захисту населення у м. Краматорськ (05.11.2020 р.). 

https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/NMS%20Round%2017_eng_WEB.pdf?file=1&amp;amp;type=node&amp;amp;id=10571
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/NMS%20Round%2017_eng_WEB.pdf?file=1&amp;amp;type=node&amp;amp;id=10571
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Рисунок 1. Кількість членів домогосподарств серед ВПО та осіб, яке не є ВПО, у Краматорську 
 
У Сєвєродонецьку майже 84% домогосподарств складаються з двох, трьох або чотирьох 
членів. Найпоширеніший розмір домогосподарств — три особи, а загальний середній 
розмір — 2,72. Хоча частка домогосподарств ВПО та домогосподарств осіб, які не є ВПО, 
з одним та трьома членами приблизно однакова, домогосподарств, які не є ВПО та 
мають двох членів, більше. Менше 5% домогосподарств ВПО та домогосподарств осіб, 
які не є ВПО, складаються лише з одного члена домогосподарства. Дещо більша 
кількість домогосподарств ВПО, ніж домогосподарств осіб, які не є ВПО, мають чотирьох 
або п’ятьох членів, тоді як менша частка домогосподарств, які не є ВПО, має шість і 
більше членів. Хоча 23% домогосподарств ВПО з дітьми очолює лише одна доросла 
особа, це стосується лише 10% домогосподарств осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку. 
 

 
 
Переважна більшість домогосподарств ВПО та домогосподарств осіб, які не є ВПО, 
складається з трьох-чотирьох осіб і меншою мірою з двох осіб як у Краматорську, так і в 
Сєвєродонецьку. Але можна очікувати певного попиту на житло й серед більших 
домогосподарств, особливо серед населення ВПО. Однак, імовірно, попит на житло для 
однієї особи буде дуже малим як серед ВПО, так і серед осіб, які не є ВПО, в обох містах. 
 
 

особи, що не є ВПО ВПО 
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Рисунок 2. Кількість членів домогосподарств серед ВПО та осіб, яке не є ВПО, у Сєвєродонецьку 

 
Середній вік населення ВПО у Краматорську в середньому вищий, ніж населення, що не 
є ВПО: 52% — люди, старші за 34 роки, порівняно з 42% осіб, які не є ВПО. Хоча понад 
14% ВПО віком 60+ років, це стосується менше 10% осіб, які не є ВПО. Але близько 60% 
як ВПО, так і осіб, які не є ВПО, – працездатного віку (від 18 до 60 років). Серед ВПО 
кількість дітей віком до чотирьох років дещо нижча. Загалом трохи більше чверті 
населення молодші за 18 років, і тому вони, ймовірно, відвідують школу чи дитячий 
садок. Загальний середній вік сімей ВПО у Краматорську, які можуть претендувати на 
доступне житло, загалом вищий, ніж середній вік населення України.  
 

Статус 
ВПО 

Кількість людей у віковій категорії, у відсотках від загальної кількості населення 
Краматорська 

До 4 5–17 18–24 25–34 35–44 45–59 60+ 
ВПО 5,1 20,8 6,1 16,1 22,4 15,2 14,2 
Особи, 
що не є 
ВПО 

7 20,2 7,3 22 21 11,4 9,6 

Усього 5,5 20,7 6,4 17,5 22,2 14,5 13,3 
Таблиця 1. Віковий розподіл серед мешканців домогосподарств у Краматорську 
 
У Сєвєродонецьку відносно висока частка ВПО віком 5–17 років (понад 24%), порівняно 
з особами, які не є ВПО (16%). Але частка ВПО віком 60+ років менша, ніж серед 
населення, що не є ВПО. Хоча частка осіб працездатного віку більш-менш однакова (60–
62%), населення, яке не є ВПО, загалом пропорційно старше: 57% осіб, які не є ВПО, 
старші ніж 34 роки, порівняно з 50% ВПО. Загалом можна очікувати, що вік сімей ВПО, 
які мають потребу в доступному житлі у Сєвєродонецьку, буде в середньому нижчим, 
ніж сімей, які не є ВПО. 
 

особи, що не є ВПО ВПО 
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Статус 
ВПО 

Кількість людей у віковій категорії у відсотках від загальної кількості населення 
Сєвєродонецька 

До 4  5–17 18–24 25–34 35–44 45–59 60+ 
ВПО 5,5 24,1 4,6 15,7 24 15,7 10,6 
Особи, 
що не є 
ВПО 

6 15,8 5,4 15,8 22,1 18,9 16,1 

Усього 5,7 21,4 4,9 15,7 23,3 16,7 12,3 
Таблиця 2. Віковий розподіл серед мешканців домогосподарств у Сєвєродонецьку 
 
За оцінками, 7% населення підконтрольних уряду територій Донецької та Луганської 
областей мають інвалідність18. Згідно з дослідженням, проведеним компанією SCORE на 
сході України, яке вивчало ці два регіони разом, в обох областях більше людей з 
інвалідністю серед чоловіків та людей похилого віку. За даними з кількох джерел, більше 
половини населення з інвалідністю, що проживає в Донецькій та Луганській областях, 
мають інвалідність III  групи, близько третини мають інвалідність II  групи та близько 8% 
мають інвалідність I групи19. У Краматорську, за даними міської влади, 8 025 осіб мають 
інвалідність, з них 868 — ВПО; 503 особи з цієї підгрупи ВПО — жінки, а 365 — чоловіки. 
Міська влада Сєвєродонецька повідомила, що 9 844 особи в місті мають інвалідність, і 
1 514 з них є ВПО20. 
 

Група 
інвалідності 

Дані SCORE21 Дані Державної служби статистики22 
Відсоток Кількість людей Відсоток Кількість людей 

I  група 
інвалідності 

8 46 8 16 073 

II група 
інвалідності 

39 233 31 62 281 

III група 
інвалідності 

54 324 61 122 553 

Усього 100 603 100 200 907 
Таблиця 3. Особи з інвалідністю в Донецькій та Луганській областях у 2019 році (віком від 18 років) 
 
Особи з інвалідністю частіше живуть поодинці (27%) порівняно із загальним населенням 
(17%) або з одним членом сім’ї (45% людей з інвалідністю порівняно з 36% загального 
населення)23. Загалом люди з інвалідністю мають нижчий рівень доходу і більше 
залежать від соціальних виплат. Вони також частіше відчувають себе ізольованими від 
громадського життя. 

 
18 «Як живуть особи з інвалідністю у Донецькій та Луганській областях: Результати SCORE», SCORE Східна 
Україна, 2019. Доступно за посиланням: 
https://scoreforpeace.org/files/publication/pub_file//PUB_DGEUKR19_Brief_Disability_ENG.pdf (Дата 
звернення: 23.04.2021 р.). 
19 До 1 групи інвалідності належать особи, які повністю втратили працездатність і потребують постійного 
догляду; до 2 групи інвалідності — особи, які здатні доглядати за собою, але не можуть працювати у 
звичайних умовах; до 3 групи інвалідності — особи, які можуть працювати у спеціальних спрощених 
умовах. 
20 Доступ до більш дезагрегованих даних відсутній. 
21 Там само., SCORE (2019), с. 11. 
22 Дайджест Державної служби статистики щодо соціального захисту населення України за 2019 рік, 
www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_szn_2019.pdf (Дата звернення: 23.04.2021 р.). 
23 Там само., SCORE (2019), с. 10. 

https://scoreforpeace.org/files/publication/pub_file/PUB_DGEUKR19_Brief_Disability_ENG.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_szn_2019.pdf
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Особи з інвалідністю Загалом I група 

інвалідності 
II група 

інвалідності 
III група 

інвалідності 
Чоловіки 50 50 50 51 
Жінки 50 50 50 49 
18–35 років 6 4 6 6 
36–59 років 48 30 44 54 
60+ років  46 65 49 40 

Таблиця 4. Розподіл груп інвалідності за статтю та віком у Донецькій та Луганській областях у 2019 р. 
(%)24 
 
Як випливає з таблиці вище, 65% осіб віком від 60 років мають I групу інвалідності, 
порівняно з 46% у цілому. Також літніх людей з інвалідністю II групи більше, ніж з 
інвалідністю III групи. 
 
Засоби до існування та економіка домогосподарств 
У Краматорську два члени домогосподарства отримують постійний дохід у 50% 
домогосподарств ВПО та 54% домогосподарств, які не є ВПО. Наступними за 
поширеністю серед обох груп були домогосподарства, у яких лише одна особа 
отримувала постійний дохід (34% ВПО та 30% осіб, які не є ВПО).  
 

 
 

Рисунок 3. Кількість членів домогосподарства з постійним доходом у Краматорську 
 
У Сєвєродонецьку близько 45% домогосподарств ВПО та 59% домогосподарств, які не є 
ВПО, складаються з двох осіб, які отримують постійний дохід. Порівняно висока частка, 
більше ніж 41%, домогосподарств ВПО у Сєвєродонецьку повідомила лише про одного 
постійного годувальника в домогосподарстві, порівняно з 23% осіб, які не є ВПО. 
 

 
24 Там само., SCORE (2019), с. 12. 
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Рисунок 4. Кількість членів домогосподарства з постійним доходом у Сєвєродонецьку 
 
Респондентів запитали про річний/місячний дохід їхнього домогосподарства після 
виплати податків у 2019 та 2020 роках. Дохід домогосподарства, як серед респондентів-
ВПО, так і серед тих, хто не є ВПО, в обох містах найчастіше становив від 90 000 до 
120 000 грн на рік (від 8 000 грн до 10 000 грн на місяць) у 2019 та 2020 роках. 
 
Діапазони заробітної плати у 2019 та 2020 роках незначно відрізнялися. Останній — це 
рік пандемії COVID-19, яка згубно вплинула на економіку в цілому. У 2020 році відбулося 
невелике відносне падіння більшості категорій середнього доходу домогосподарств. 
Але ці відмінності невеликі, і їх можна пояснити більшою часткою респондентів, які 
надали інтерв’юеру детальну інформацію про свої доходи за 2020 рік порівняно з 2019 
роком, графіки щодо якого наведені в додатку до цього звіту. 
 
Основним джерелом доходу для домогосподарств ВПО у Краматорську є зайнятість у 
секторі торгівлі (18%) та державному управлінні (урядові департаменти, державна 
служба тощо) (також 18%), пенсійні виплати (13%) та зайнятість у секторі охорони 
здоров’я (12%). Для осіб, які не є ВПО, у Краматорську основними джерелами доходу є 
відносно високий рівень зайнятості у сфері охорони здоров’я (24%), а також у 
правоохоронних органах та силових структурах (15%), власний бізнес чи 
підприємницька діяльність (15%), пенсійні виплати (14%) та державне управління 
(14%)25. 
 
 

 
25 У Донецькій області розподіл основного джерела доходу серед ВПО приблизно такий самий, як у 
Краматорську. Однак серед осіб, які не є ВПО, основними джерелами доходу є робота у правоохоронних 
органах та органах безпеки (15%), власний бізнес чи підприємницька діяльність (13%), зайнятість у 
секторі охорони здоров’я (12%) та пенсійні виплати (10%). 
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Рисунок 5. Основне джерело доходу для домогосподарств ВПО та домогосподарств осіб, які не є ВПО, 
у Краматорську 

 
У Сєвєродонецьку пенсійні виплати є другим за поширеністю основним джерелом 
доходу серед ВПО (11%) після зайнятості у сфері державного управління (22%). Близько 
10% ВПО зайняті у секторі охорони здоров’я, трохи більше 9% працюють у секторі 
торгівлі, і така ж частка має власний бізнес. Державне управління також є сферою, у якій 
зайнята найбільша кількість людей серед осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку (25%); за 
ним іде сектор освіти (15%). Близько 12% переважно залежать від пенсійних виплат, тоді 
як 8% працюють у правоохоронних органах або силових структурах; та ж частка має 
власний бізнес26. 
 

 
26 У Луганській області основним джерелом доходу для домогосподарств ВПО є пенсійні виплати (19%), 
за якими іде зайнятість у сфері державного управління (17%), тоді як для домогосподарств осіб, які не є 
ВПО, навпаки: зайнятість у сфері державного управління (19%) та пенсійні виплати (14%). Іншими 
основними джерелами доходу для обох груп є зайнятість у секторі охорони здоров’я, зайнятість у 
торгівлі та ведення власного бізнесу/підприємницької діяльності. 
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Рисунок 6. Основне джерело доходу для домогосподарств ВПО та домогосподарств осіб, які не є ВПО, 

у Сєвєродонецьку 
 
Житлова ситуація та майбутні житлові вподобання 
У Краматорську 74% ВПО та 29% осіб, які не є ВПО, живуть в орендованих квартирах. З 
іншого боку, 56% осіб, які не є ВПО, володіють помешканнями, у яких вони проживають, 
порівняно з цим показником у менш ніж 10% для ВПО. Як і слід було очікувати, частка 
власників житла є нижчою, а частка людей, які живуть в орендованих квартирах, у місті 
вища, ніж у Донецькій області в цілому, як серед ВПО, так і серед осіб, які не є ВПО. 
Наступним найбільш поширеним типом житла для обох груп, хоча й у значно менших 
співвідношеннях, є проживання з родиною або друзями. У Краматорську більша частка 
осіб, які не є ВПО (11%), проживає з родиною чи друзями, порівняно з ВПО (7%). 
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Рисунок 7. Тип житла домогосподарств ВПО та домогосподарств осіб, які не є ВПО, у Краматорську 

 
Понад 66% ВПО та 14% осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку живуть в орендованих 
квартирах. Близько 14% ВПО володіють власним житлом, порівняно з 80% осіб, які не є 
ВПО. У Сєвєродонецьку 12% ВПО та 3% осіб, які не є ВПО, живуть з родиною або друзями. 
Враховуючи високу частку осіб, які не є ВПО та мають власні будинки, як і слід було 
очікувати, більшість домогосподарств у Сєвєродонецьку (76%) не витрачають кошти на 
оренду, на відміну від ВПО (27%). 

 
Рисунок 8. Тип житла домогосподарств ВПО та домогосподарств осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку 

 
Середня сума місячної орендної плати для ВПО у Краматорську, яку сплачують майже 
39% домогосподарств, що належать до цієї групи, становить 1 500–3 000 грн. Майже 15% 
домогосподарств ВПО сплачують менше ніж 1 500 грн, порівняно з трохи менше ніж 10% 
осіб, які не є ВПО. Близько 4% ВПО у Краматорську сплачують від 5 001 до 7 000 грн на 
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місяць, а менше ніж 1% усіх респондентів платять більше. Близько 70% ВПО у 
Краматорську сплачують до 3 000 грн, а 93% сплачують не більше ніж 5 000 грн на 
місяць. Майже 17% ВПО взагалі не платять орендну плату або через те, що вони 
володіють будинками, або тому, що живуть з родичами27. 
 

 
Рисунок 9. Середньомісячна орендна плата, яку сплачують ВПО у Краматорську 

 
Більше 60% осіб, які не є ВПО, у Краматорську не платять орендну плату, тому що вони є 
власниками помешкань або через те, що живуть з родиною чи друзями. Близько 30% 
осіб, які не є ВПО, платять за оренду до 3 000 грн на місяць. Загалом, хоча більшість ВПО 
у Краматорську живуть в орендованих квартирах, щомісячна сума виплат відносно 
низька. Більше того, хоча вони є меншістю від загальної чисельності населення, відносно 
висока частка осіб, які не є ВПО, також проживає в орендованих квартирах і сплачує 
порівняно невисоку орендну плату. 

 
Рисунок 10. Середньомісячна орендна плата, яку сплачують особи, які не є ВПО, у Краматорську 

 
Дохід близько 56% зазначених ВПО, які платять за комунальні послуги в Краматорську, 
становить до 4 000 грн на місяць. З них 49% щомісяця платять за комунальні послуги 
менше ніж 1 000 грн, а 33% сплачують від 1 000 до 2 000 грн. Дохід близько 61% осіб, які 
не є ВПО, у Краматорську, становить до 4 000 грн. Вартість комунальних послуг для цієї 
групи осіб, які не є ВПО, становить до 1 000 грн для 53% з них, і 1 001–2 000 грн для 25% 
цієї групи. 
 
Наступна категорія домогосподарств-ВПО з найвищим щомісячним доходом у 
Краматорську отримує 12 000–16 000 гривень (такий дохід отримують 14% із них). З них 
28% сплачують до 1 000 грн, а 53% — від 1 001 до 2 000 грн за комунальні послуги. Серед 

 
27 Дехто з тих, хто живе з родичами та друзями, можуть сплачувати певну орендну плату. Також можуть 
бути інші причини несплати орендної плати. 
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осіб, які не є ВПО, у Краматорську дохід домогосподарств, які стоять на другому місці за 
рівнем доходів, нижчий – 8 000–12 000 грн. Такий дохід отримують 15% таких 
домогосподарств. Близько 54% цієї групи сплачують до 1 000 грн за комунальні послуги, 
тоді як 23% таких домогосподарств сплачують від 1 001 до 2 000 грн. 
 
Серед осіб, які сплачують відносно низьку орендну плату в Краматорську (менше 
1 500 грн), більшість платить за комунальні послуги до 1 000 грн. Але понад 40% цієї 
групи платять за комунальні послуги так само, або значно більше, ніж за оренду. Загалом 
зі зростанням ціни на оренду житла зростає й вартість комунальних послуг для цих 
домогосподарств. 40% домогосподарств із доходами 1 500–3 000 грн платять менше ніж 
1 000 грн, а ще 37% — до 2 000 грн за комунальні послуги; 37% домогосподарств із 
доходом 3 001–5 000 грн платять менше ніж 1 000 грн, а 44% — 1 001–2 000 грн. Цифри 
для населення, яке не є ВПО і сплачує орендну плату та комунальні послуги, серед 
населення є досить низькими, і тому, ймовірно, не є репрезентативними. 
 
Середня сума місячної орендної плати для ВПО у Сєвєродонецьку, яку сплачують 36% 
домогосподарств, становить від 3 001 до 5 000 грн. Трохи більше ніж 27% ВПО не платять 
орендну плату, але лише 6% домогосподарств ВПО у Сєвєродонецьку сплачують за 
орендну плату менше ніж 1 500 грн на місяць. Близько 89% платять менше ніж 5 000 грн. 
Близько 10% ВПО у Сєвєродонецьку платять від 5 001 до 7 000 грн на місяць, але менше 
ніж 1% усіх респондентів платять більше. Близько 79% населення, що не є ВПО, не 
платять орендну плату, в основному через те, що вони є власникам житла. Серед осіб, 
які не є ВПО і платять за оренду, більшість сплачує від 1 500 до 3 000 грн на місяць. 
Загалом дані вказують на те, що рівень орендної плати для ВПО в Сєвєродонецьку є 
відносно високим, і часто набагато вищим, ніж у середньому, а набагато менша частка 
осіб, які не є ВПО, сплачують орендну плату, оскільки вони набагато частіше живуть у 
власному житлі. 

 
Рисунок 11. Середньомісячна орендна плата, яку сплачують ВПО в Сєвєродонецьку 
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Рисунок 12. Середньомісячна орендна плата, яку сплачують особи, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку 
 
П’ятдесят п’ять відсотків (55%) ВПО в Сєвєродонецьку мають дохід до 4 000 грн, 49% із 
них платять до 1 000 грн, а 26% — 1 001–2 000 грн за комунальні послуги. Шістдесят вісім 
відсотків (68%) осіб, які не є ВПО, сплачують менше ніж 1 000 грн, а 26% — 1 001–
2 000 грн за комунальні послуги. Наступною найбільш поширеною категорією доходу 
серед ВПО є 4 000–8 000 грн на місяць, майже 50% осіб, які отримують такий дохід, 
платять менше ніж 1 000  грн за комунальні послуги. Серед осіб, які не є ВПО, 
домогосподарства з доходом 12 000–16 000 грн — наступна за поширеністю категорія, 
з якої приблизно 50% платять за комунальні послуги менше ніж 1 000 грн. 
 
У Сєвєродонецьку близько 64% тих, хто платить менше ніж 1 500 грн на місяць за оренду, 
також сплачують менше ніж 1 000 грн за комунальні послуги. Сорок п’ять відсотків (45%) 
тих, хто платить 1 500–3 000 грн за оренду, платять до 1 000 грн за комунальні послуги, 
а 30% — 1 001–2 000 грн. Як уже зазначалося, відносно висока частка ВПО в 
Сєвєродонецьку сплачує 3 001–5 000 грн за оренду. З них 51% сплачує до 1 000 грн, а 
31% — 1 001–2 000 грн за комунальні послуги. 
 
Як пояснюється в розділі про методологічні обмеження дослідження, тема витрат на 
оренду житла, які були б готові оплатити респонденти, розглядалася в рамках 
обговорення у ФГ, проведених у Краматорську та Сєвєродонецьку, оскільки ці теми не 
підходять для включення в опитування домогосподарств. В обох містах велися дискусії 
про те, як ціна оренди залежатиме від багатьох чинників, включно з розміром, станом і 
точним місцем розташування квартири. 
 

 
 
У Сєвєродонецьку існували значні відмінності між поглядами респондентів ВПО та осіб, 
які не є ВПО, щодо прийнятної ціни оренди. ВПО в одній групі, що складається з людей 
різної статі та вікових груп (включно з сім’ями, головами яких є жінки та особи з 
інвалідністю), повідомили, що вони готові платити 2 500–3 000 грн на місяць за 
однокімнатну мебльовану квартиру або 2 000–2 500 грн за немебльовану, без 
урахування витрат на комунальні послуги (зокрема електроенергію та природний газ). 
Друга група, до складу якої входили переважно домогосподарства, головами яких є 
жінки, запропонувала сплачувати 1 500 грн на місяць за квартири такого ж типу.  
 
У рамках обговорень у ФГ, до складу якої входили старші чоловіки та жінки, які не є ВПО, 
у Сєвєродонецьку, учасники зазначили, що вони розраховують заплатити 4 000–
6 000 грн за мебльовану однокімнатну квартиру або 3 000–4 000 грн за немебльовану 
квартиру; але обидві ці суми включають вартість комунальних послуг. Вони готові 
платити 9 000 грн за мебльовану (6 000 грн за немебльовану) квартиру з двома 
спальнями на місяць. Інше обговорення у ФГ, до складу якої входили ВПО та особи, що 
не є ВПО, обох статей, запропонувало суму 4 000–5 000 грн за мебльовану однокімнатну 
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квартиру, включно з витратами на комунальні послуги, або 2 500–3 000 грн без 
комунальних послуг. Вони зазначили, що розумна сума оренди двокімнатної квартири 
становитиме 4 500–5 000 грн (включно з витратами на комунальні послуги) або 3 500 грн 
(без урахування комунальних витрат). Очевидно, що особи, які не є ВПО, як правило, 
пропонують вищі ціни на оренду житла, ніж ціни, які є доступними для ВПО. Можливо, 
причиною є те, що багато з них мають власну нерухомість та обмежені знання про ціни 
на ринку оренди. 
 
Більшість учасників вважали, що не можуть дозволити собі трикімнатну квартиру з точки 
зору вартості оренди та комунальних платежів, і багато хто не міг або не хотів вказати, 
скільки вони готові платити за таку квартиру. Деякі учасники висловили думку, що 
квартири з однією спальною кімнатою більше підходять для молодих та літніх людей, 
тоді як двокімнатним квартирам віддають перевагу особи віком від 30 до 50 років. 
 
У Краматорську обговорення у ФГ проводились як з ВПО, так і з групами осіб, які не є 
ВПО (чоловіками та жінками). Учасники вказували приблизно однакові суми витрат на 
оренду житла, які вони готові сплачувати за невелику квартиру. Без урахування 
комунальних витрат, за оренду мебльованої однокімнатної квартири було 
запропоновано сплачувати 3 000 грн (1 500–2 000грн за немебльовану); а мебльованої 
двокімнатної квартири — від 3 000 грн (без комунальних платежів) до 5 000 грн 
(включно з комунальними платежами). Прийнятна вартість немебльованих 
двокімнатних квартир коливалася від 2 000 до 3 500 грн (без урахування комунальних 
платежів). 
 
Значна частина респондентів під час опитування домогосподарств не змогли дати 
відповідь на запитання про вартість своїх комунальних послуг. Але серед тих, хто зміг 
надати відповідь, переселенці у Краматорську сплачували в середньому 1 244 грн у 
літній та 1 537 грн у зимовий сезон. Особи, які не є ВПО, платили значно більше в літній 
сезон (2 226 грн), але менше в зимовий (1 435 грн). Такі останні результати суперечать 
очікуванням, а їх причини невідомі. 
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Рисунок 13. Щомісячні комунальні витрати (у гривнях) для ВПО та осіб, які не є ВПО, у Краматорську в 
літній та зимовий сезон 

 

 
Рисунок 14. Щомісячні комунальні витрати (у гривнях) для ВПО та осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку 

в літній та зимовий сезон 
 
У Сєвєродонецьку ВПО сплачують 1 261 грн на місяць у літній сезон та 1 848 грн — у 
зимовий. Особи, які не є ВПО, платять трохи більше в літній сезон (1 338 грн), і значно 
менше в зимовий (1 061 грн). 
 
Середня площа помешкань осіб, які не є ВПО, у Краматорську — 52,1 м2, порівняно з 
47,4 м2 у помешканнях ВПО. Близько 46% ВПО та 50% осіб, які не є ВПО, у Краматорську 
проживають у будинках, площа яких становить від 41 до 60 м2. Близько 40% ВПО живуть 
у квартирах площею менше 41 м2, порівняно з 22% осіб, які не є ВПО. З іншого боку, 14% 
ВПО живуть у квартирах площею понад 60 м2, порівняно з 28% осіб, які не є ВПО. 
 
З точки зору співвідношення внутрішньої площі та кількості членів домогосподарства у 
Краматорську, 52% людей, які проживають самі, живуть на площі, меншій за 21 м2 (34% 
— на площі 21–40 м2). Більшість домогосподарств із двома членами (40%) живуть на 
площі 21–41 м2, і приблизно така ж частка (36%) — на площі, меншій за 21 м2. Майже 
43% домогосподарств ВПО з трьома членами проживають на площі 41–60 м2, але варто 
відзначити, що 21% проживає на площі 21–40 м2, а 28% — на площі менше ніж 21 м2. 
Серед ВПО у Краматорську з помешканнями площею 41–60 м2, більшість (41%) 
сплачували за комунальні послуги або 1 001–2 000 грн на місяць, або менше ніж 
1 000 грн на місяць (37%). Такі співвідношення подібні і для ВПО в помешканнях площею 
21–41 м². У осіб, які не є ВПО, у Краматорську ситуація подібна. 
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У середньому внутрішня площа квартир осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку — 51,6 м2, 
порівняно з 45,5 м2 у помешканнях ВПО. Близько 49% ВПО та 44% осіб, які не є ВПО, у 
Сєвєродонецьку проживають у помешканнях, площа яких становить від 41 до 60 м2. 
Близько 41% ВПО та 31% осіб, які не є ВПО, проживають у менших помешканнях; 
водночас 11% ВПО та 24% осіб, які не є ВПО — у більших. Близько 29% ВПО в 
Сєвєродонецьку, які проживають самі, живуть на площі, меншій за 21 м2, а 55% — на 
площі 21–40 м2. Більшість домогосподарств ВПО з двома членами (39%) проживають на 
площі 21–40 м2, 30% проживає на площі, меншій за 21 м2, а 25% — на площі 41–61 м2.  
 
Близько 36% ВПО у Сєвєродонецьку, що проживають на площі 41–60 м2, сплачують до 
1 000 грн за комунальні послуги, а 29% сплачують 1 000–2 000 грн; у той час як 55% тих, 
хто проживає на площі 21–40 м2, сплачують до 1 000 грн, а 28% сплачують 1 000–
2 000 грн. Майже 47% домогосподарств ВПО з трьома членами та 54% домогосподарств 
із чотирма членами проживають на площі 41–60 м2, що є найбільшою часткою серед 
обох груп. У випадку осіб, які не є ВПО, кількість респондентів недостатня, щоб бути 
репрезентативною щодо цього конкретного питання. 
 
Коли респондентів-ВПО запитали про те, скільки разів вони змінювали місце 
проживання після свого першого переміщення, у Краматорську 51% зазначили, що вони 
переїжджали три рази або більше, ще 24% — два рази, а 10% — лише один раз. Лише 
близько 14% ВПО у Краматорську зазначили, що вони взагалі не переїжджали з моменту 
свого першого переселення.

 
 

 
Рисунок 15. Кількість разів зміни місця проживання з часу першого переміщення серед ВПО у 

Краматорську 
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Рисунок 16. Основні причини зміни попереднього місця проживання ВПО у Краматорську 

 
Основними причинами зміни свого попереднього місця проживання респонденти-ВПО 
у Краматорську зазначили (у порядку зменшення важливості): погані умови життя; 
високу вартість оренди; виселення власником/орендодавцем з тих чи інших причин. У 
випадку тих, хто хоче переїхати або планує це зробити, основною причиною, яку вказали 
ВПО, було виселення власником/орендодавцем. Основною причиною, що зазначали 
особи, які не є ВПО, було придбання нерухомості. 
 

 
Рисунок 17. Кількість разів зміни місця проживання з часу першого переміщення серед ВПО у 

Сєвєродонецьку 
 
У Сєвєродонецьку близько 57% ВПО зазначили, що переїжджали три рази або більше, 
24% — два рази; 8% — лише один раз; і 11% — жодного разу. Основними причинами 
зміни свого попереднього місця проживання називали: погані умови життя; високу 
вартість оренди; виселення власником житла/орендодавцем. Основною причиною 
бажання ВПО переїхати зазначали погані умови життя, за якими слідували висока 
вартість оренди і виселення власником житла/орендодавцем. Основною причиною, що 
зазначали особи, які не є ВПО, було придбання нерухомості. Під час обговорень у ФГ 
ризик бути виселеним у короткі терміни викликав велику стурбованість у багатьох 
учасників. 
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Рисунок 18. Основні причини зміни попереднього місця проживання ВПО у Сєвєродонецьку 

 
Під час обговорень у ФГ учасників попросили перелічити що, на їхню думку, було 
хорошим та позитивним у місті, в якому вони жили, а також те, що вони вважали 
негативним, і що хотіли б змінити. Висновки узагальнено у таблиці нижче. 
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Позитивні аспекти життя у Сєвєродонецьку 

 
• Низька вартість опалення в зимовий сезон 
• Енергозбереження в нічний час та субсидії для зменшення плати за 

комунальні послуги 
• Сєвєродонецьк розташований у відносно сприятливому екологічному регіоні, 

далеко від промислових зон 
• Хороше транспортне сполучення 
• Основні магазини та послуги, зокрема розважальні центри, виставкові зали, 

супермаркети, кафе та дитячі кімнати, розташовані в пішій досяжності 
• Мікрорайон має відносно високий рівень розвиненої інфраструктури, яка 

знаходиться досить близько: дитячий садок, школи з хорошими спортивними 
майданчиками, центр зайнятості, центр дозвілля, транспортне сполучення та 
велика кількість магазинів та супермаркетів, а також хороший Інтернет і 
мобільний зв’язок 
 

 
Негативні аспекти життя у Сєвєродонецьку 

 
• Сильний вітер, сухе повітря та велика кількість піску; відсутність водних 

об’єктів, таких як фонтани 
• Недостатня кількість сучасних дитячих та спортивних майданчиків поблизу 

житлових районів 
• Низька заробітна плата та відсутність перспектив для отримання (значного) 

доходу та покращення таким чином умов життя 
• Мало парків, громадських скверів, спортивних майданчиків, велосипедних 

доріжок та загалом територій, де молодь міста може з користю провести 
вільний час 

• Поганий стан тротуарів 
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За словами учасників обговорень у ФГ як у Сєвєродонецьку, так і в Краматорську, існує 
широкий перелік зручностей, які вони найбільше хотіли бачити поряд. Деякі з них були 
пріоритетними для тих, у кого є діти, а інші — для усіх категорій населення. Основними 
є лікарня, школа, дитячий садок, зручне сполучення громадського транспорту, дитячий 
майданчик, продуктовий магазин, а також їхнє розташування якомога ближче до місця 
роботи. 
 

 
 
Коли респондентів запитали, чи були б вони загалом зацікавлені звернутися до банку чи 
державної програми для отримання кредиту, щоб мати можливість придбати 
нерухомість, 47% ВПО у Краматорську (та Донецькій області) та трохи більше 40% осіб, 
які не є ВПО, зазначили, що їм це цікаво. 
 

 
Позитивні аспекти життя у Краматорську 

 
• Основні магазини та послуги, зокрема розважальні центри, виставкові зали, 

супермаркети, кафе та дитячі кімнати зазвичай розташовані в пішій 
досяжності 

• Водночас останнє є менш важливим для деяких учасників, якщо квартира в 
хорошому стані, за прийнятною ціною та з хорошим транспортним 
сполученням 

• Гарна екологія/стан довкілля 
• Важливою є близькість лікарні, дитячого садка та школи 

 
Негативні аспекти життя у Краматорську 

 
• Люди похилого віку (50+ років) не можуть брати участь у громадських 

житлових програмах 
• Житловий Проєкт 50/50 для ВПО передбачає купівлю квартир лише у 

новобудовах, яких у Краматорську немає 
• ВПО у Донецькій та Луганській областях не можуть оформити кредит  
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Рисунок 19. Інтерес серед респондентів у Краматорську до звернення до банку або державної 
програми щодо іпотеки/позики, у разі наявності 

 
У Сєвєродонецьку 52% ВПО вказали, що загалом зацікавлені подавати заявку на 
отримання банківського або державного кредиту (ця частка в Луганській області 
становила 45%). Серед населення, що не є ВПО, 33% респондентів у Сєвєродонецьку 
були зацікавлені в цьому. Як у Краматорську, так і в Сєвєродонецьку, основною 
причиною, чому ВПО не подають заявку, є занадто високі процентні ставки. Серед осіб, 
які не є ВПО, в обох містах основною причиною була відсутність такого бажання або 
потреби. 
 

 
Рисунок 20. Інтерес серед респондентів у Сєвєродонецьку до звернення до банку або державної 

програми щодо іпотеки/позики, у разі наявності 
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Перспектива звернення за кредитом чи іпотекою у банку або через державну програму 
була детально обговорена під час ФГ. Більшість учасників зазначили, що загалом вони 
були б зацікавлені, але відчували, що вони не відповідають вимогам відбору через 
старший вік, свій статус ВПО та/або близькість до непідконтрольних уряду територій (і, 
можливо, через те, що вони володіють майном на непідконтрольних уряду територіях). 
Учасники визнали, що у них мало знань або досвіду подання заявки на кредит, однак 
поширеною була стурбованість щодо високих процентних ставок та можливості 
повернути кредит; деякі зазначили, що не довіряють банкам чи державним установам. 
Навіть якщо процентна ставка встановлюється на прийнятному рівні, було наведено 
аргумент, що вона фіксується на такому рівні лише протягом одного-двох років. Але 
більшість погоджується, наприклад, що фіксована ставка у розмірі 7% (або менше) на 
термін до 10 років є допустимою.  
 

 
 
Деякі учасники зазначили, що хотіли б придбати власну житлову нерухомість, а інші 
висловили бажання орендувати її в середньостроковій або навіть довгостроковій 
перспективі. Озвучувалися різні варіанти щодо переваг негайної купівлі квартири, якщо 
це було можливо, або оренди на певний період часу (від 5 до 15 років) перед купівлею. 
Безпека права власності викликала серйозну стурбованість, тому домовленість, згідно з 
якою орендарів не можна було виселити без належних причин, є привабливою 
перспективою. 
 
Бажане планування квартири 
На запитання про те, скільки спальних кімнат знадобляться домогосподарствам 
протягом наступних п’яти років, від 40% до 50% респондентів обох груп в обох містах 
вибрали дві кімнати. Наступним варіантом, який обирала велика кількість респондентів 
(від 30% до 38%) в усіх групах, був три кімнати. Вподобання в обох групах на рівні міста 
та регіону були практично однаковими. Ці висновки збігаються з більшістю відповідей 
на питання про кількість спальних кімнат, які наразі мають домогосподарства, тобто дві. 
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Рисунок 21. Кількість спальних кімнат, які потребуватимуть домогосподарства ВПО та осіб, які не є 

ВПО, у Краматорську протягом наступних п’яти років 
 
У Краматорську серед тих домогосподарств ВПО, які мають одну, дві чи три спальні 
кімнати, більшість платить 1 500–3 000 грн орендної плати на місяць. Найбільш 
поширена кількість спальних кімнат у таких домогосподарствах — три (у 33% 
домогосподарств). Із них 52% сплачують 1 500–3 000 грн орендної плати на місяць; 30% 
сплачують 3 001–5 000 грн; і 12% платять менше ніж 1 500 грн. Друга за поширеністю 
кількість спальних кімнат у домогосподарствах ВПО — дві (у 27% домогосподарств), і 
57% із них платять 1 500–3 000 грн орендної плати на місяць, 21% — 3 001–5 000 грн, а 
21% — менше ніж 1 500 грн. Рівні орендної плати пропорційні для тих, хто має одну (12% 
домогосподарств) та чотири кімнати (22% домогосподарств). 
 
Якщо кількість спальних кімнат порівнювати з кількістю членів домогосподарства, то 
очевидно, що в Краматорську в більшості помешкань ВПО з однією кімнатою 
проживають дві людини (47%), у більшості з двома кімнатами проживає троє людей 
(43%), і у більшості з трьома кімнатами — чотири особи (37%). Водночас 
домогосподарства, які складаються з однієї особи, частіше мають одну спальну кімнату 
(48%); дві кімнати, якщо там проживають дві людини (49%); також дві кімнати, якщо там 
проживають три людини (63%). Нарешті, хоча більшість домогосподарств із чотирьох 
людей мають три спальні кімнати (48%), значна частина (45%) має лише дві. 
 
У Краматорську в домогосподарств осіб, які не є ВПО, у середньому більша кількість 
спальних кімнат. У домогосподарствах з однією спальною кімнатою найімовірніше 
проживає лише одна людина. У домогосподарствах з двома, трьома та чотирма 
спальними кімнатами частіше проживає троє людей. Водночас домогосподарства, які 
складаються з однієї людини, частіше мають дві спальні кімнати (39%) або три кімнати 
(33%), ніж лише одну кімнату (28%). Така сама ситуація з домогосподарствами, які 
складаються з двох та трьох членів. 
 

ВПО особи, які не є ВПО 

Немає відповіді 

4 або більше 



 40 

У Сєвєродонецьку 42% домогосподарств ВПО, у яких проживає одна особа, сплачують 
1 500–3 000 грн, а 40% — 3 001–5 000 грн. Більшість домогосподарств ВПО, в яких 
проживає дві (55%) та три (54%) особи, сплачують 3 001–5 000 грн орендної плати на 
місяць. У Сєвєродонецьку більшість домогосподарств ВПО з однією спальною кімнатою 
складаються з двох членів (44%) або лише з однієї людини (30%). У домогосподарствах 
з двома кімнатами частіше проживає троє (36%), четверо (25%) чи двоє (25%) людей. Три 
або чотири людини, як правило, живуть у домогосподарствах з трьома кімнатами (41% 
та 24% відповідно). Домогосподарства, у яких проживає одна особа, мають одну (45%) 
або дві кімнати (41%); а домогосподарства з двома мешканцями, як правило, мають 
більше двох кімнат (50%), одну кімнату (26%) або три кімнати (21%). Домогосподарства, 
що складаються з трьох чи чотирьох членів, також найімовірніше мають дві (50% в обох 
випадках) або три кімнати (40% та 35% відповідно)28. 
 

 
Рисунок 22. Кількість спальних кімнат, які потребуватимуть домогосподарства ВПО та осіб, які не є 

ВПО, у Сєвєродонецьку протягом наступних п’яти років 
 
У рамках опитування також були задані деякі питання щодо бажаного планування 
квартири, зокрема щодо кухні, вітальні, ванної кімнати та балкона. І ВПО, і особи, які не 
є ВПО, у Краматорську найчастіше обирали велику кухню з порівняно невеликою 
вітальнею, аніж навпаки або комбінований простір. Близько 38% ВПО та 36% осіб, що не 
є ВПО, у Краматорську надають перевагу такому варіанту, порівняно з 27%, які надають 
перевагу об’єднаному простору, та 23% респондентів, які надають перевагу маленькій 
кухні з великою вітальнею. Так само 45% осіб, які не є ВПО, у Краматорську надають 
перевагу великій кухні з маленькою вітальнею, 34% — об’єднаному простору та 15% — 
великій вітальні з маленькою кухнею. 
 

 
28 Даних щодо респондентів, які не є ВПО, дуже мало для такого типу аналізу, тому вони не є 
достовірними. 

ВПО особи, які не є ВПО 

Немає відповіді 

4 або більше 
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Рисунок 23. Думки ВПО та осіб, які не є ВПО, у Краматорську щодо планування кухні та вітальні 

 
 
У Сєвєродонецьку 31% ВПО надають перевагу великій кухні з меншою вітальнею, 30% — 
об’єднаному простору та 24% — великій вітальні з відносно невеликою кухнею. Серед 
осіб, які не є ВПО, більше опитаних надають перевагу великій кухні (38%), ніж у випадку 
з ВПО, тоді як приблизно однакова кількість (29%) надає перевагу об’єднаному 
простору, а трохи менша — маленькій кухні (22%). Загалом думки ВПО у Сєвєродонецьку 
щодо уподобань у плануванні кухні та вітальні не сильно відрізняються; однак набагато 
більше серед осіб, які не ВПО, більшість яких не була у захваті від ідеї маленької кухні. 
 

 
Рисунок 24. Думки ВПО та осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку щодо планування кухні та вітальні 
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Усі групи респондентів віддавали перевагу об’єднаному простору кухні та вітальні на 
противагу маленькій кухні, призначеній для приготування їжі, та відносно великому 
простору для прийому їжі. Більше половини домогосподарств ВПО та осіб, які не є ВПО 
як у Краматорську, так і в Сєвєродонецьку стверджували, що більшість свого часу разом 
вони проводять у вітальні. Значна частина також заявила, що найбільше часу разом вони 
проводили на кухні. 
 

 
Рисунок 25. Думки ВПО та осіб, які не є ВПО, у Краматорську щодо обладнання ванної кімнати 

 

 
Рисунок 26. Думки ВПО та осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку щодо обладнання ванної кімнати 

 
Більшість респондентів ВПО та осіб, які не є ВПО, в обох містах бажали б мати ванну, а 
не душову кабіну, якщо їм доведеться вибрати щось одне. Цей варіант обрали близько 
58% ВПО та 62% осіб, які не є ВПО, у Краматорську, порівняно з 24% ВПО та 34% осіб, які 
не є ВПО, які надали перевагу душовій кабіні. У Сєвєродонецьку 49% ВПО та 58% осіб, які 
не є ВПО, надають перевагу ванні, тоді як 25% ВПО та осіб, які не є ВПО — душовій кабіні. 

Однаково 

Ванна 

Душ 

ВПО особи, які не є ВПО 

Все одно 

Ванна 

Душ 

ВПО особи, які не є ВПО 



 43 

Більшість усіх груп респондентів віддають перевагу заскленому балкону порівняно з 
відкритим: близько 72% осіб, які не є ВПО, та 77% ВПО у Краматорську; та 73% осіб, які 
не є ВПО, та 63–64% ВПО у Сєвєродонецьку. 
 
Тип додаткового простору поза межами житла, якому надають перевагу ВПО та особи, 
які не є ВПО, у Краматорську (та Донецькій області) — це гараж або невелика майстерня 
(37-39% для обох груп); другий за популярністю варіант (обраний приблизно 36% ВПО та 
30% осіб, які не є ВПО) — це взагалі відсутність додаткових приміщень поза квартирою. 
Близько 20% осіб, які не є ВПО, в обох містах віддають перевагу місцю для паркування, 
порівняно з приблизно 9–10% ВПО. Шість відсотків (6%) ВПО і лише близько 4–5% осіб, 
які не є ВПО, у Краматорську надають перевагу невеликому саду. В обох регіонах 5–6% 
ВПО та 7% інших груп осіб, які не є ВПО, надають перевагу магазину, за винятком 
Сєвєродонецька, де цей варіант обрали 4% з них. 
 

 
Рисунок 27. Зацікавленість в оренді відкритого простору серед ВПО та осіб, які не є ВПО, у 

Краматорську 
 
У Сєвєродонецьку (та Луганській області) 33–36% ВПО та 38% осіб, які не є ВПО, обрали 
варіант із відсутністю додаткового простору поза межами житла, тоді як гараж або 
майстерня є варіантом, який обрали 32–34% ВПО та 27% осіб, які не є ВПО. Дванадцять 
відсотків (12%) ВПО, але лише близько 5% населення, що не є ВПО, у Сєвєродонецьку 
воліли б мати невеликий сад. Простору для магазину віддають перевагу лише 4% осіб, 
які не є ВПО, у Сєвєродонецьку. 
 

 
Рисунок 28. Зацікавленість в оренді відкритого простору серед ВПО та осіб, які не є ВПО, у 

Сєвєродонецьку 
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Для переважної більшості ВПО та осіб, які не є ВПО, у Краматорську (72% та 78% 
відповідно), які висловили свою думку, аптека є тим об’єктом, розташування якого в 
радіусі 10 хвилин пішки від їхнього будинку є найважливішим, на їхню думку. Другим за 
перевагою варіантом (для 18% ВПО та 11% осіб, що не є ВПО) є продуктовий магазин. 
 

 
Рисунок 29. Побажання щодо торгових точок в радіусі 10 хвилин пішки від дому серед ВПО та осіб, які 

не є ВПО, у Краматорську 
 

Так само, для більшості ВПО (70%) та осіб, які не є ВПО (66%), у Сєвєродонецьку, аптека 
є тим об’єктом, розташування якого в радіусі 10 хвилин пішки від їхнього будинку є 
найважливішим, на їхню думку. Другим за популярністю варіантом є продуктовий 
магазин.  
 
 

 
Рисунок 30. Побажання щодо торгових точок в радіусі 10 хвилин пішки від дому серед ВПО та осіб, які 

не є ВПО, у Сєвєродонецьку 
 
Також є загальна згода щодо того, які соціальні/комунальні заклади в ідеалі повинні 
бути розташовані в радіусі 10 хвилин пішки від житла. Більшість обирали дитячий 
майданчик: 56,5% ВПО та 66,2% осіб, які не є ВПО, у Краматорську; та 47,7% ВПО та 55,4% 
осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку. Другим за популярністю варіантом для всіх груп є 
спортивний центр. Третій за бажаністю варіант для ВПО — це Інтернет-кафе/коворкінг, 
а для осіб, які не є ВПО — додаткові спортивні споруди. 
 
Що стосується механізмів управління їхніми житловими будинками, найбільш 
популярних варіантом (серед тих, хто зазначив уподобання) як для респондентів ВПО, 
так і для тих, хто не є ВПО, є відповідальність уряду/міської адміністрації. У Краматорську 
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57% ВПО та 56% осіб, які не є ВПО, обрали такий варіант. Другим за популярністю 
варіантом для всіх груп є приватне управління власністю (14-15%). 
 
У Сєвєродонецьку 31% ВПО та 60% осіб, які не є ВПО, віддають перевагу варіанту, коли 
відповідальність за управління їхніми житловими будинками несе уряд/міська 
адміністрація. Другим за популярністю варіантом є приватне управління власністю (14–
15%) серед осіб, які не є ВПО, тоді як 32% ВПО у Сєвєродонецьку виступають за варіант з 
об’єднанням власників/орендарів. 
 
Житлові програми 
Відповідаючи на запитання про ступінь потенційного інтересу до різних житлових 
програм, ВПО у Краматорську виявляли набагато більшу зацікавленість, ніж особи, які 
не є ВПО. Але інтерес до кожного з представлених їм типу програм, перерахованих 
нижче, був приблизно однаковим. 
 

 
Серед ВПО у Краматорську близько 44% зазначили, що «зацікавлені» або «дуже 
зацікавлені» в усіх потенційних варіантах житлових програм, хоча інтерес до варіантів 1 
та 2 трохи більший. Серед цих респондентів близько 38% зацікавлені, а 6% дуже 
зацікавлені в усіх типах програм. Серед осіб, які не є ВПО, у Краматорську, кількість 
зацікавлених або дуже зацікавлених у цих видах житлових програм коливається від 19% 
до 23%; варіант 4 є найбільш популярним, а варіант 1 — другим за популярністю. Як у 
випадку ВПО, так і осіб, які не є ВПО, найменш популярним варіантом, хоча й не 
набагато, є варіант 6. Близько 50% осіб, які не є ВПО, і 31% ВПО «взагалі не зацікавлені» 
у будь-яких житлових програмах, а решта — мало зацікавлені. Ці дані порівняли з 
даними, зібраними на рівні Донецької області, і вони практично ідентичні. 
 
У Сєвєродонецьку від 43% до 45% ВПО зацікавлені або дуже зацікавлені у всіх видах 
програм, які їм пропонують, причому відносно висока частка з них дуже зацікавлена: 
17 % у варіанті 2 та близько 14% у інших типах програм. Приблизно 31% взагалі не 
зацікавлені. Серед осіб, які не є ВПО, близько 18% висловили певну зацікавленість, 
рівень якої приблизно однаковий для кожної з програм. Однак від 49% до 52% осіб, які 
не є ВПО, зазначили, що вони взагалі не зацікавлені у будь-якому типі програм. 
Зацікавленість на рівні Луганської області нижча: близько 35% респондентів-ВПО та 
лише близько 16% осіб, які не є ВПО, зазначили, що зацікавлені чи дуже зацікавлені в 
будь-якій із житлових програм. 
 

1. Довгострокова оренда квартири в новобудові з фіксованою ціною оренди 

2. Довгострокова оренда квартири з подальшою можливістю купівлі на вторинному 

ринку  

3. Отримання кредиту на будівництво/купівлю квартири на строк до 10 років 

4. Отримання кредиту на будівництво/купівлю квартири на строк до 15 років  

5. Купівля квартири за умови часткового відшкодування витрат на житло державою 

6. Будівництво/ купівля квартири шляхом участі у житловому кооперативі 
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Якщо їх просять обрати найбільш прийнятний із запропонованих варіантів 
довгострокової оренди квартири, яка була відремонтована, мебльована та/або 
обладнана побутовою технікою, переважна більшість як ВПО, так і осіб, які не є ВПО, у 
Краматорську обирають п’ятий варіант із таблиці нижче. Отже, більшість респондентів 
обрали компромісний варіант квартири, а саме квартиру з низькою вартістю, але у 
гарному стані та обладнану санвузлом, а також раковиною та плитою на кухні. 
Вподобання ВПО та осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку були дуже схожі. Ці результати 
були підтверджені під час обговорень у ФГ в обох містах. 
 

 

 
Рисунок 31. Найважливіші вимоги до внутрішнього оздоблення при оренді квартири для 

респондентів у Краматорську 
 
 
 

1. Недорога квартира без ремонту та без меблів/побутової техніки (респондент має 
власні меблі та побутову техніку) 

 

2. Недорога квартира з ремонтом, але без меблів та побутової техніки (респондент має 
власні меблі та побутову техніку) 

 

3. Квартира без ремонту, але з базовими меблями / побутовою технікою 
 

4. Квартира повинна бути нещодавно відремонтована з усіма необхідними меблями та 
побутовою технікою (ціна оренди не така важлива) 

 

5. Квартира зі скромним ремонтом та базовими меблями / побутовою технікою 
(найважливіше — доступна ціна оренди) 
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Рисунок 32. Найважливіші вимоги до внутрішнього оздоблення при оренді квартири для 

респондентів у Сєвєродонецьку 
 
 
У Краматорську у випадку, якщо було зазначено вподобання, переважним методом 
пошуку житла були названі веб-сайти та реклама в Інтернеті як для ВПО (65%), так і для 
осіб, які не є ВПО (63%). Це також стосується Донецької області, але на нижчих рівнях 
(можливо, через обмежений доступ до Інтернету). Другий за популярністю метод серед 
ВПО — це спілкування з родичами/друзями/сусідами; а для осіб, які не є ВПО — послуги 
агентства нерухомості. Соціальним мережам (наприклад, Facebook) віддають перевагу 
10% ВПО та лише 3% осіб, які не є ВПО у Краматорську29. 
 
 

 
Рисунок 33. Переважний метод пошуку житла серед ВПО та осіб, які не є ВПО, у Краматорську 

 
У Сєвєродонецьку 63% ВПО та 43% осіб, які не є ВПО, надають перевагу веб-сайтам та 
рекламі в Інтернеті для пошуку житла. Для 14% ВПО та 12% осіб, які не є ВПО, другий за 
популярністю варіант — використання послуг агентства нерухомості. Одинадцять 

 
29 Випадків, коли відповідь на це питання не надавали взагалі, було особливо багато серед осіб, які не є 
ВПО (кількість відповідей у п’ять разів нижча, ніж серед ВПО). Імовірно, це пов’язано з тим, що значна 
частина осіб, які не є ВПО, є власниками житла і не мають наміру переселятися найближчим часом. 
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відсотків (11%) ВПО та 3% осіб, які не є ВПО, переважно покладаються на розмови з 
родичами/друзями/сусідами. 
 

 
Рисунок 34. Переважний метод пошуку житла серед ВПО та осіб, які не є ВПО, у Сєвєродонецьку 
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Висновок 
1. Відсутність гарантій проживання та високий рівень мобільності серед ВПО 
Це дослідження чітко демонструє високий рівень незадоволеності, невпевненості та 
вимушеної мобільності, які притаманні житловій ситуації в Краматорську та 
Сєвєродонецьку, особливо серед ВПО. Більшість ВПО орендують помешкання, як 
правило, квартири, на відміну від осіб, які не є ВПО, які переважно володіють 
нерухомістю. Коли респондентів-ВПО у Краматорську запитали про те, скільки разів 
вони змінювали місце проживання після свого першого переміщення, 51% зазначили, 
що вони переїжджали три рази або більше, а ще 24% — два рази. У Сєвєродонецьку 57% 
ВПО повідомили, що переїжджали три рази або більше, а 24% — два рази. Основними 
причинами зміни свого попереднього місця проживання респонденти-ВПО у 
Краматорську та Сєвєродонецьку зазначили (у порядку зменшення важливості): погані 
умови життя; високу вартість оренди; і виселення власником/орендодавцем з тих чи 
інших причин. ВПО, які планують переїхати, вказують на такі самі причини переїзду. З 
іншого боку, менша частка осіб, які не є ВПО, які планують переїхати, роблять це 
переважно для того, щоб придбати нерухомість.  
 
2. Домогосподарства ВПО більші та старші, ніж домогосподарства осіб, які не є ВПО, у 
Краматорську, і в них рідше проживає лише один дорослий 
Приблизно п’ята частина домогосподарств у Краматорську налічує від двох до чотирьох 
членів, а найбільш поширена кількість членів домогосподарства — три. Частка 
домогосподарств з одним, двома та трьома мешканцями є подібною серед ВПО та осіб, 
які не є ВПО (хоча дещо вища у випадку останньої групи). У той час як більші 
домогосподарства (з чотирьох, п’яти та шести членів) більш поширені серед ВПО. 
У близько 13% домогосподарств ВПО у Краматорську, у яких проживають діти, живе 
лише один дорослий/опікун, порівняно з 17% домогосподарств осіб, які не є ВПО. 
Загальний середній вік сімей ВПО у Краматорську, які можуть претендувати на доступне 
житло, загалом вищий, ніж середній вік населення України. 
 
3. Домогосподарства ВПО більші та молодші, ніж домогосподарства осіб, які не є ВПО, 
у Сєвєродонецьку, і в них частіше проживає лише один дорослий 
У Сєвєродонецьку майже 84% домогосподарств складаються з двох, трьох або чотирьох 
членів. Найпоширеніший розмір домогосподарств — три особи. Хоча домогосподарства 
ВПО, як правило, більші, ніж домогосподарства осіб, які не є ВПО, розподіл дещо 
неоднозначний. Загалом домогосподарства в Сєвєродонецьку дещо менші, ніж у 
Краматорську. Хоча 23% домогосподарств ВПО з дітьми очолює лише одна доросла 
особа/опікун, це стосується лише 10% домогосподарств осіб, які не є ВПО, у 
Сєвєродонецьку. Загалом вік сімей ВПО, які мають потребу в доступному житлі у 
Сєвєродонецьку, буде нижчим, ніж сімей, які не є ВПО. 
 
4. Велика частка як ВПО, так і осіб, які не є ВПО, зайняті у державному секторі, але у 
різних галузах 
Під час обговорень у ФГ та інтерв’ю з ключовими інформантами стало очевидно, що 
серед цільового населення існує широка стурбованість тим, що Житловий Проєкт 
надаватиме перевагу та працюватиме на користь конкретної групи працівників, 
наприклад, державної служби, працівників сектору освіти чи поліції/військових. Дійсно, 
цілком імовірно, що багато працівників державного сектору матимуть право подати 
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заявку на житло в рамках проєкту, оскільки в цьому секторі зайнята значна частка 
населення, яка має стабільну роботу як у Краматорську, так і в Сєвєродонецьку. Вони, як 
правило, мають відносно скромний, але постійний дохід, що часто робить їх ідеальними 
кандидатами на отримання доступного житла. Важливим висновком цього дослідження 
є те, що мешканці працюють у різних секторах, і дані щодо груп ВПО та осіб, які не є ВПО, 
а також щодо двох міст значно відрізняються. У Краматорську основним джерелом 
доходу ВПО є зайнятість у сфері торгівлі та державному управлінні. Для осіб, які не є 
ВПО, основними джерелами доходу є зайнятість у сфері охорони здоров’я та у 
правоохоронних органах/приватній охороні. У Сєвєродонецьку основним джерелом 
доходу ВПО є зайнятість у сфері державного управління та пенсійні виплати; а серед осіб, 
які не є ВПО — зайнятість у сфері державного управління та освітній сфері. 
 
5. Рівень зайнятості ВПО та осіб, які не є ВПО, у Краматорську досить однорідний 
Більшість домогосподарств у Краматорську складаються з двох членів, які отримують 
постійний дохід, як серед ВПО (50%), так і серед осіб, які не є ВПО (54%). Така відносно 
невелика розбіжність між цими двома групами є подібною і для домогосподарств, у 
яких лише одна особа отримує постійний дохід: 34% ВПО та 30% осіб, які не є ВПО. 
Близько 60% обох груп складаються з осіб працездатного віку (від 18 до 55 років); і 
чверть — з осіб віком до 18 років, більшості з яких потрібно буде відвідувати школу чи 
дитячий садок. 
 
6. Існують значні розбіжності у рівні зайнятості ВПО та осіб, які не є ВПО, у 
Сєвєродонецьку 
Домогосподарства ВПО у Сєвєродонецьку значно частіше мають лише одного члена з 
постійним доходом і набагато рідше мають два постійні джерела доходу, порівнюючи з 
особами, які не є ВПО. Існують також значні розбіжності між часткою ВПО та осіб, які не 
є ВПО, в деяких ключових вікових групах. Серед ВПО більше осіб до 18 років, ніж серед 
населення, що не є ВПО. Але кількість ВПО пенсійного віку порівняно менша, хоча більше 
осіб покладається на пенсії як на основне джерело доходу. 
 
7. Високий рівень знань та зацікавленості у житлових програмах серед ВПО 
ВПО мають багато інформації та виявляють інтерес до житлових програм, але багато хто 
вважає, що вони не зможуть взяти участь через свій вік, місцезнаходження, статус ВПО 
або фінансове становище. Інтерес серед осіб, які не є ВПО, був значно меншим, 
головним чином тому, що більшість уже володіє своїм житлом. Більшість із тих ВПО, які 
виявили інтерес до житлових програм, не надали явної переваги одній чи іншій моделі 
серед запропонованих. Незважаючи на значну недовіру до банків та державних установ, 
багато ВПО були б зацікавлені подати заявку на кредит, якби процентні ставки були 
досить низькими та фіксувались приблизно на 10 років. Існує широкий діапазон 
уподобань щодо типу оренди/моделі купівлі — від негайного бажання купити квартиру 
до оренди на термін до 15 років перед купівлею. Менша частина навіть виступала за те, 
щоб узагалі не купувати нерухомість. 
 
8. Уподобання щодо житла серед ВПО та осіб, які не є ВПО, часто подібні, але поточні 
структури оплати значно відрізняються 
У Краматорську найбільша частка ВПО сплачує 1 500–3 000 грн щомісяця за оренду 
водночас більшість осіб, які не є ВПО, взагалі не платять оренду. Для обох груп вартість 
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комунальних послуг найчастіше становить 1 000–2 000 грн на місяць. Щомісячний дохід 
домогосподарства в обох групах найчастіше становить від 8 000 до 10 000 грн. ВПО у 
Сєвєродонецьку найчастіше сплачують від 3 000 до 5 000 грн на місяць за оренду, а 
щомісячна вартість комунальних послуг для обох груп становить менше ніж 1 000 грн. 
На запитання про вартість щомісячної оренди нової, не мебльованої однокімнатної 
квартири, яку учасники обговорень у ФГ могли б і хотіли б платити, ВПО у Краматорську 
вказали суму близько 4 000 грн, не враховуючи комунальні послуги. У Сєвєродонецьку 
учасники зазначили, що вони будуть готові платити до 3 000 грн. В обох містах особи, які 
не є ВПО, як правило, вказують щомісячні витрати на оренду в розмірі від 1 000–
2 000 грн, але це цілком може відображати їхнє незнання ринкових цін, враховуючи, що 
більшість із них не сплачують орендну плату. В обох містах ВПО живуть у менших 
помешканнях, ніж особи, які не є ВПО: але ця різниця у двох містах невелика. Більшість 
респондентів ВПО звикли орендувати мебльовані квартири, але деякі погодилися б на 
оренду квартири без меблів, якби ціна була значно нижчою (зазвичай близько 1 000 грн 
на місяць або менше). Спосіб управління будівлею, якому віддають перевагу всі групи 
— це управління уряду/міської влади. І в Краматорську, і в Сєвєродонецьку, у випадку, 
якщо це було зазначено, переважним методом пошуку житла були названі веб-сайти та 
реклама в Інтернеті як для ВПО, так і для осіб, які не є ВПО. 
 
9. Поширений консенсус щодо бажаного планування квартири та місцевої 
інфраструктури 
З точки зору планування квартири – як серед ВПО, так і серед осіб, які не є ВПО, в обох 
містах – більшість надає перевагу ванні, а не душовій кабіні; заскленому, а не відкритому 
балкону; і великій кухні з меншою вітальнею, а не навпаки. Тип додаткового простору 
поза межам житла, якому надають перевагу ВПО та особи, які не є ВПО, у Краматорську 
— це гараж або невелика майстерня. У Сєвєродонецьку жоден додатковий простір поза 
межами житла не набрав більшості; гараж або майстерня є другим бажаним варіантом 
серед обох груп. Переважна більшість респондентів зазначили, що найважливішим 
об’єктом, який повинен бути у радіусі 10 хвилин пішки, є аптека; другий за важливістю 
— продуктовий магазин; а найважливішим соціальним/комунальним об’єктом є 
дитячий майданчик, після якого йде спортивний центр або майданчик. 
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Рекомендації 
1. Розрахунок місячної орендної плати 

a. Для квартири з однією спальнею доступна орендна плата, ймовірно, 
становитиме 2 500–3 500 грн на місяць, без урахування комунальних платежів. 

b. Для квартири з двома спальнями доступна орендна плата, ймовірно, 
становитиме 4 000–5 000 грн на місяць, без урахування комунальних платежів. 

c. Очікується, що вартість комунальних послуг не перевищуватиме 1 000 грн на 
місяць для всіх квартир, бажано значно нижче для більшості. 

d. Хоча ціни на оренду, які сплачують ВПО у Сєвєродонецьку, часто вищі, ніж у 
Краматорську, це не обов’язково відображає ринкові ціни або більшу купівельну 
спроможність орендаря. Тому не рекомендовано, щоб ціни на квартири значно 
відрізнялися у двох містах. 

 
2. Базовий дизайн квартир 

a. У квартирах буде попередньо встановлена основна техніка та меблі, однак вони 
не будуть повністю мебльованими. У квартирах щонайменше повинні бути 
попередньо встановлені: санвузол, кухонна плита/духовка, холодильник з 
морозильною камерою і, бажано, пральна машина. 

b. У більшості квартир необхідно віддати перевагу великій кухні, поступившись 
розмірам вітальні. У кухні повинно бути достатньо місця для того, щоб усі члени 
домогосподарства могли разом поїсти. Імовірно, вітальня буде менше 
використовуватися як загальний простір, порівняно з кухнею, і цілком може 
слугувати спальним місцем уночі.  

c. У ванній кімнаті необхідно встановити ванну, а не душову кабіну, хоча в ідеалі 
повинна бути можливість використання душу, встановленого у ванній кімнаті 
разом із завісою для душу. 

d. За наявності, балкони у квартирах повинні бути заскленими. 
e. За додаткову плату орендарям можна запропонувати орендувати гараж або 

майстерню поза квартирою. Їхня кількість має бути обмеженою; ймовірно, 
інтерес до такої пропозиції у Сєвєродонецьку буде невисоким. 

 
3. Необхідна кількість кімнат 

a. Більшість квартир повинні мати одну або дві спальні, тобто кімнати, призначені 
спеціально для сну. За бажанням також повинна бути можливість 
використовувати вітальню як спальне місце. 

b. Бажана, але не обов’язкова, наявність невеликої кількості квартир із трьома 
спальнями. 

 
4. Громадський простір та технічна інфраструктура 

a. Аптека та продуктовий магазин мають бути розташовані в радіусі 10 хвилин пішки 
від житлових будинків. 

b. Відкритий зелений простір з дитячим майданчиком також повинен бути 
розташований дуже близько до житлових будинків. 

c. В ідеалі, у межах пішої досяжності від житлових будинків мають бути спортивні 
споруди, такі як спортивні майданчики та/або спортивний центр. 
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d. Доступність будівель має бути забезпечена шляхом оцінки й тестування на місці, 
враховуючи потреби літніх людей, маленьких дітей та людей із різними типами 
інвалідності. 

 
5. Внесок у розробку критеріїв відбору для орендарів 

a. Значну частку відібраних учасників повинні становити домогосподарства з 
дітьми. 

b. Певні вразливі групи повинні бути достатньо представлені в числі відібраних і, 
можливо, мати пріоритет для включення, за умови, що решта факторів більш-
менш однакові: 

1. Особи з інвалідністю 
2. Домогосподарства з дітьми та лише одним дорослим/опікуном 
3. Літні люди 

c. Враховуючи, що проєкт надає доступне житло, важливо, щоб домогосподарства 
змогли продемонструвати, що вони зможуть дозволити собі сплачувати орендну 
плату в довгостроковій перспективі, а отже, не беруть на себе фінансових 
зобов’язань, які вони не можуть собі дозволити 

d. Мінімальні вимоги щодо кількості членів домогосподарства, які отримують 
постійний дохід, повинні бути відсутні за умови, що зазначені члени здатні 
продемонструвати наявність сталого джерела доходу. 

e. Відібрані учасники належатимуть до різних галузей зайнятості для уникнення 
можливості будь-якого більш сприятливого ставлення до певних груп. 
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Додатки 
 
1. Графіки щомісячного доходу домогосподарств ВПО та осіб, які не є ВПО, у 
Краматорську та Сєвєродонецьку 
 

 
Рисунок 35. Щомісячний дохід домогосподарств (у гривнях) після оподаткування серед ВПО у 

Краматорську, 2019 та 2020 рр. 
 

Краматорськ — ВПО у 2020 р. Краматорськ — ВПО у 2019 р. 
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Рисунок 36. Щомісячний дохід домогосподарств (у гривнях) після оподаткування серед осіб, які не є 

ВПО у Краматорську, 2019 та 2020 рр. 
 

 
Рисунок 37. Щомісячний дохід домогосподарств (у гривнях) після оподаткування серед ВПО у 

Сєвєродонецьку, 2019 та 2020 рр. 
 
 

Краматорськ — особи, що не є 
ВПО у 2020 р. 

Краматорськ — особи, що не є 
ВПО у 2019 р. 

10 000 

Сєвєродонецьк — ВПО у 2020 р. Сєвєродонецьк — ВПО у 2019 р. 
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Рисунок 38. Щомісячний дохід домогосподарств (у гривнях) після оподаткування серед осіб, які не є 

ВПО у Сєвєродонецьку, 2019 та 2020 рр. 
 

 
2. Анкета для опитування домогосподарств  
 

Анкета профілювання ВПО, Житловий Проєкт, МОМ 
 
Дата: ____________________ 
 
ПІБ інтерв’юера: ___________________ 
 
Опитувальник № ___________________ 
 
Місце: _____________________ 
 

1. Основні демографічні дані 
 
1.1 Ви чи хтось із членів вашої родини є ВПО? 

Так  1  
Ні  2  
Немає відповіді 3  

 
1.2 Скільки людей, включно з вами та дітьми, проживають з вами на постійній основі як члени вашої 
родини?  
НАПИШІТЬ ЦИФРУ: _______ 
Не знаю 888 
 
1.3 Скільки людей, включно з вами, проживає у вашій родині (за віковою групою)? 

Вікова група Код Кількість членів 
домогосподарства 

Сєвєродонецьк — особи, які не є 
ВПО у 2020 р. 

Сєвєродонецьк —ВПО у 2019 р. Сєвєродонецьк — особи, які не є 
ВПО у 2019 р. 



 57 

До 4 років 1  
5– 17 років 2  
18–24 років 3  
25–34 років 4  
35–44 років 5  
45–59 років 6  
60+ років  7  
Волію не говорити/не знаю  888  
Немає відповіді 999  

  
1.4 Респондент — чоловік чи жінка? (СТАВИТИ ЦЕ ЗАПИТАННЯ НЕ ПОТРІБНО , АЛЕ ІНТЕРВ’ЮЕР МАЄ ЦЕ 
ЗАЗНАЧИТИ) 

Чоловік 1  
Жінка 2  

 
2. Поточна житлова ситуація 

 
2.1 У якому типі житла ви зараз проживаєте? 
Орендована квартира 1  
Орендована кімната у квартирі 2  
Орендований будинок 3  
Приймаюча сім’я/ родичі 4  
Власне житло 5 → ПЕРЕХІД 

ДО 2.3 
Гуртожиток 6  
Центри колективного проживання ВПО 7  
Готель 8  
Інше (вказати) _____________________________ 666  
Немає відповіді 999  
 
2.2 Скільки ваше домогосподарство наразі витрачає на ваше житло (без урахування комунальних 
послуг)? 
до 1 500 грн 1 
1 500–3 000 грн 2 
3 001–5 000 грн 3 
5 001–7 000 грн 4 
7 001–9 000 грн 5 
9 001–11 000 грн 6 
Більше 11 000 грн 7 
Нуль / відсутнє 8 
Важко відповісти  888 
Немає відповіді 999 
  
2.3 Скільки у середньому ваше домогосподарство сплачує за комунальні послуги НА МІСЯЦЬ? 
ЗАЗНАЧТЕ В ГРИВНЯХ  
Протягом літнього сезону (без опалення) ________ 
Протягом зимового сезону (з опаленням) ________ 
Не знаю — 888 
Немає відповіді — 999 
 
2.4 Скільки у вашому домогосподарстві кімнат, у яких можна спати? 
_____________ кімнат 
 
2.5 Зазначте приблизну внутрішню площу житла, доступну вам (та вашій родині)?  
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КВАДРАТНИХ МЕТРІВ ___________ 
Не знаю — 888 
Немає відповіді — 999 
 
НАСТУПНЕ ПИТАННЯ ЛИШЕ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ-ВПО. ЯКЩО РЕСПОНДЕНТ НЕ Є ВПО, ПЕРЕХОДЬТЕ ДО 
ПИТАННЯ 2.7 
 
2.6 Скільки разів ви змінювали житло з моменту переміщення? 
Один раз 1  
Два рази 2  
Три та більше разів 3  
Я досі живу в помешканні, куди переїхав одразу після переміщення  4 → ПЕРЕХІД 

ДО 2.8 
Немає відповіді 999 → ПЕРЕХІД 

ДО 2.8 
 
2.7 ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, чому ви покинули своє колишнє житло 
МАКСИМУМ ДВА ВАРІАНТИ 
Погані умови проживання 1 
Висока вартість оренди 2 
Виселення, ініційоване власником житла (житло було виставлено на продаж, більше не здавалося 
в оренду, інше) 

3 

Заборгованість за оренду 4 
Соціальне середовище / конфлікти з сусідами 5 
Обмежений доступ до інфраструктури (дороги, транспорт) 6 
Обмежений доступ до води, електрики, опалення 7 
Купівля власного житла 8 
Через (кращі) можливості працевлаштування 9 
Потреба в кращому доступі до медичних послуг 10 
Потреба в кращому доступі до шкіл/дитячих садків/дитячих установ 11 
Переїзд в інше місто/область 12 
Інше (вказати) ________________________________ 666 
Відповіді немає/воліє не відповідати 999 
 
2.8 Якщо ви бажаєте/плануєте переїхати зі свого поточного житла, які основні причини цього? 
(МАКСИМУМ ДВІ ВІДПОВІДІ) 
Погані умови проживання 1 
Висока вартість оренди 2 
Виселення, ініційоване власником житла (житло було виставлено на продаж, більше 
не здавалося в оренду, інше) 

3 

Заборгованість за оренду 4 
Соціальне середовище / конфлікти з сусідами 5 
Обмежений доступ до інфраструктури (дороги, транспорт) 6 
Обмежений доступ до води, електрики, опалення 7 
Купівля власного житла 8 
Через (кращі) можливості працевлаштування 9 
Потреба в кращому доступі до медичних послуг 10 
Потреба в кращому доступі до шкіл/дитячих садків/дитячих установ 11 
Переїзд в інше місто/область 12 
Немає бажання/планів переїжджати  13 
Інше (вказати) ________________________________ 666 
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Відповіді немає/воліє не відповідати 999 
 
2.9 Скільки членів сім’ї/домогосподарства НАРАЗІ ОТРИМУЮТЬ РЕГУЛЯРНИЙ ДОХІД? 
Ніхто 1 
1 особа 2 
2 особи 3 
3 особи 4 

4 особи 5 
5 осіб або більше 6 
Важко відповісти  888 
Немає відповіді 999 
 
2.10 Чи подали б ви заявку до банківської чи державної програми на отримання іпотеки, якби вона 
була доступною для бажаючих придбати нерухомість? 
Так 1 
Ні, бо я думаю, що мені відмовлять 2 
Ні, бо процентні ставки занадто високі 3 
Ні, бо мені це не потрібно 4 
Інше (вказати) ________________________________ 9 
Волію не відповідати  888 
Немає відповіді 999 
  
2.11 Скільки заробляє ваше домогосподарство НА МІСЯЦЬ / НА РІК (після вирахування податків)? 
У 2019 році:  
 На місяць На рік 
 Сума у тисячах гривень   
Важко відповісти  888 888 
Немає відповіді 999 999 
  
2.12 У 2020 році:  
 На місяць На рік 
 Сума у тисячах гривень   
Важко відповісти  888 888 
Немає відповіді 999 999 
 
2.13 Яке ОСНОВНЕ джерело доходу вашої родини/домогосподарства? (ЛИШЕ ОДНА ВІДПОВІДЬ) 
Працевлаштування у сфері державного управління (уряд, державна служба тощо)    
Працевлаштування у правоохоронних органах та службах безпеки   
Працевлаштування у освітній сфері 

 
 

Працевлаштування у медичній сфері 
 

 
Працевлаштування у транспортній сфері   
Працевлаштування у сфері торгівлі   
Працевлаштування у сфері будівництва   
Працевлаштування у сільськогосподарській сфері   
Працевлаштування у іншій приватній сфері 

 
 

Власний бізнес/підприємець (індивідуальний підприємець, водій таксі тощо) 
 

 
Пенсійні виплати 

 
 

Соціальні виплати 
 

 
Грошові перекази (отримані від родини/родичів/друзів) 

 
 

Інше. Вказати _____________________________ 
 

 
Волію не відповідати / Відповіді немає 
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2.14 Яке ДОДАТКОВЕ джерело доходу вашої родини/домогосподарства? (ЛИШЕ ОДНА ВІДПОВІДЬ) 
Працевлаштування у сфері державного управління (уряд, державна служба тощо) 
Працевлаштування у правоохоронних органах та службах безпеки 
Працевлаштування у освітній сфері 
Працевлаштування у медичній сфері 
Працевлаштування у транспортній сфері 
Працевлаштування у сфері торгівлі 
Працевлаштування у сфері будівництва 
Працевлаштування у сільськогосподарській сфері 
Працевлаштування у іншій приватній сфері 
Власний бізнес/підприємець (індивідуальний підприємець, водій таксі тощо) 
Пенсійні виплати 
Соціальні виплати 
Грошові перекази (отримані від родини/родичів/друзів) 
Інше. Вказати _____________________________ 
Волію не відповідати / Відповіді немає 
 
 

3. Житлові програми 
 
3.1 Чи зацікавлені ви взяти участь у житловій програмі/проєкті на місцевому рівні за таких умов: 
  Дуже 

цікавить Цікавить Не дуже 
цікавить 

Зовсім не 
цікавить 

Немає 
відповіді  

1 Довгострокова оренда квартири в 
новобудові з фіксованою ціною оренди  1 2 3 4 999 

2 Довгострокова оренда квартири з 
подальшою можливістю купівлі житла на 
вторинному ринку 

1 2 3 4 999 

3 Отримання кредиту на 
будівництво/купівлю квартири на строк до 
10 років 

1 2 3 4 999 

4 Отримання кредиту на 
будівництво/купівлю квартири на строк до 
15 років 

1 2 3 4 999 

5 Отримання кредиту на 
будівництво/купівлю квартири на строк до 
20 років 

1 2 3 4 999 

6 Купівля квартири за умови часткового 
відшкодування витрат на житло 
державою 

1 2 3 4 999 

7 Будівництво/ купівля квартири шляхом 
участі у житловому кооперативі 1 2 3 4 999 

666 Інша програма (деталізуйте та запишіть) 
______  
 

1 2 3 4 999 

 
3.2 Які джерела найбільш зручні для пошуку житла? НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ ВАРІАНТІВ 

Інтернет — рекламні платформи (наприклад, OLX,) 1 
Інтернет — соціальні мережі (наприклад, Facebook) 2 
Послуги агентства нерухомості 3 
Газети 4 
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Через родичів/друзів/сусідів  5 
Інше (запишіть) _________________________________ 6 
Немає відповіді 999 

 
 

4. Уподобання щодо планування та дизайну квартири 
 
ЦЕ ПИТАННЯ ЛИШЕ ДЛЯ ТИХ, ХТО ОРЕНДУЄ АБО ХОЧЕ ОРЕНДУВАТИ КВАРТИРУ 
 
4.1 Коли ви обираєте квартиру для довгострокової оренди, що для вас є найважливішим? 
ОДИН ВАРІАНТ 

Квартира повинна бути нещодавно відремонтована, з усіма необхідними меблями 
та побутовою технікою (ціна оренди не така важлива) 1 

Квартира зі скромним ремонтом та базовими меблями / побутовою технікою 
(найважливіше — доступна ціна оренди) 2 

Квартира без ремонту, але з базовими меблями / побутовою технікою 3 
Недорога квартира з ремонтом, але без меблів та побутової техніки (у мене є 
власні меблі та побутова техніка) 4 

Недорога квартира без ремонту та без меблів/побутової техніки (у мене своя) 5 
Інше (запишіть) _________________________________ 666 
Немає відповіді 999 

 
4.2 Скільки спальних кімнат, на вашу думку, знадобиться вашій родині протягом наступних 5 років? 

1 1 
2 2 
3 3 
4 або більше 4 
Відмова/ Немає відповіді 999 

 
4.3 Чому ви віддаєте перевагу у випадку кухні? 
ЛИШЕ ОДИН ВАРІАНТ 

Велика кухня зі столом та порівняно невелика вітальня  1 
Невелика кухня лише для приготування їжі та порівняно велика вітальня для 
прийому їжі 2 

Кухня та вітальня — це єдиний простір 3 
Все одно 4 
Немає відповіді 999 

 
4.4 Чому ви віддаєте перевагу у випадку ванної кімнати? 
ЛИШЕ ОДИН ВАРІАНТ 

Ванна 1 
Душ 2 
Все одно 3 
Немає відповіді 999 

 
4.5 У якій кімнаті члени родини проводять найбільше часу разом? 

Кухня 1 
Вітальня 2 
Спальня 3 
В жодній/не застосовно 4 
Інше (запишіть) _________________________________ 666 
Немає відповіді 999 

 
4.6 Чому ви віддаєте перевагу у випадку балкону? 

Відкритий балкон 1 
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Засклений балкон 2 
Без балкона 3 
Все одно 4 
Інше (запишіть) _________________________________ 666 
Немає відповіді 999 

 
4.7 Окрім квартири, чи орендували б ви будь-що з наведеного (за умови доступної орендної плати)? 
ВИБЕРІТЬ ЛИШЕ ОДИН ВАРІАНТ 

Гараж/невелика майстерня 1 
Невеликий сад 2 
Місце для ведення бізнесу  3 
Місце для паркування 4 
Не цікавить додаткові місця окрім квартири 5 
Інше (запишіть) _________________________________ 666 
Немає відповіді 999 

 
4.8 На вашу думку та виходячи з вашого досвіду, які механізми управління будівлею є найкращими? 

Об’єднання власників/орендарів 1 
Приватне управління власністю 2 
Управління муніципалітетом/державною адміністрацією 3 
Не маю думки 4 
Інше (запишіть) _________________________________ 666 
Немає відповіді 999 

 
5. Вподобання щодо інфраструктури 

 
5.1 Які торгові об’єкти, на вашу думку, є найважливішими та повинні розміщуватися в радіусі 10 
хвилин пішки від вашого місця проживання? 
МАКСИМУМ ДВА ВАРІАНТИ 

Магазин 1 
Пекарня 2 
М’ясний відділ 3 
Ресторан 4 
Перукарня 5 
Салон краси 6 
Аптека 7 
Магазин одягу 8 
Не маю думки/побажань 9 
Інше (запишіть) _________________________________ 666 
Немає відповіді 999 

 
5.2 Які об’єкти соціальної інфраструктури, на вашу думку, є найважливішими та повинні 
розміщуватися в радіусі 10 хвилин пішки від вашого місця проживання? 
МАКСИМУМ ДВА ВАРІАНТИ 

Дитячий майданчик 1 
Спортивний майданчик 2 
Спортивний центр 3 
Громадський центр 4 
Бібліотека 5 
Дитяча кімната 6 
Інтернет кафе/Коворкінг 7 
Не маю думки/побажань 8 
Інше (запишіть) _________________________________ 666 
Немає відповіді 999 
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6. Надання місцевих послуг 

 
6.1 Ви коли-небудь отримували або намагалися отримати допомогу чи послуги від міської влади? 

Так 1 ПЕРЕХІД ДО 
НАСТУПНОГО ПИТАННЯ. 

Ні 2 КІНЕЦЬ 
Волію не відповідати 3 КІНЕЦЬ 
Немає відповіді 999 КІНЕЦЬ 

 
 
6.2 Який спосіб комунікації з міською владою найкращий? 

Телефон 1 
Електронна пошта/Інтернет 2 
Пошта 3 
Відвідування офісів 4 
Інше (запишіть) _________________________________ 666 
Немає відповіді 999 

 
6.3 Як би ви оцінили якість надання міською владою отриманих вами послуг з переліку, наведеного 
нижче, протягом останніх двох років? 
 Надана послуга Дуже  

добре Добре Задовільно Погано Дуже 
погано 

Немає 
відповіді 

1 Житло 1 2 3 4 5 999 

2 Охорона здоров’я 1 2 3 4 5 999 
3 Освіта 1 2 3 4 5 999 
4 Соціальні послуги 1 2 3 4 5 999 
666 Інша послуга (деталізуйте та запишіть) 

______ 1 2 3 4 5 999 

 
6.4 Як би ви оцінили професійність та ефективність надання міською владою послуг, що ви отримали 
та/або намагалися отримати, з переліку, наведеного нижче, протягом останніх двох років? 
 Надана послуга Дуже  

добре Добре Задовільно Погано Дуже 
погано 

Немає 
відповіді 

1 Житло 1 2 3 4 5 999 

2 Охорона здоров’я 1 2 3 4 5 999 
3 Освіта 1 2 3 4 5 999 
4 Соціальні послуги 1 2 3 4 5 999 
666 Інша послуга (деталізуйте та запишіть) 

______ 1 2 3 4 5 999 

 
Дякуємо за ваш час та співпрацю! 
 
6.5 Опитування завершено? 
 

Так 1 
Ні 2 
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