
Короткий аналіз доступності модульних містечок
Аналіз підготовлено станом на 31 січня 2023 року юристами громадської спілки Ліга
сильних.

I. Резюме
За підрахунками Міжнародної організації з міграції починаючи з 24 лютого 2022

року 6,2 млн. громадян стали внутрішньо переміщеними особами1, з яких орієнтовно
23% – особи з інвалідністю2, що складає 546 тисяч осіб з інвалідністю (23% рахується з
38% з 6,2 млн., які погодилися зазначити про інвалідність).

Для розв’язання питання проживання громадян, які втікали від війни, почали
будуватися модульні містечка. Станом на 31 січня 2023 року на території України уже
споруджено близько 25 містечок, будується 12 та орієнтовно ще 30 планується
встановити3. Усього розрахункова місткість вже побудованого тимчасового житла
становить приблизно 8,5 тисяч осіб та з врахуванням запланованого будівництва - понад
30 тисяч осіб.

Водночас побудовані модульні містечка не пристосовані для проживання людей з
інвалідністю. Так, не дотримані 10 з 16 пунктів керівництва “Інклюзивне відновлення
після стихійного лиха: відбудова об’єктів, що є безпечними та доступними для всіх”
(Таблиця №1), зокрема:

● під’їзд фізично важкодоступний, немає можливості встановити пандус,
● поручні для підтримки та безпеки не встановлені,
● відсутність кольорового контрасту входів, тому їх важко ідентифікувати,
● простір усередині житлового блоку невеликий і не дозволяє користувачеві крісла

колісного  вільно розвертатися чи  зробити повний оборот,
● не передбачено заходів для підвищення безпеки притулку, таких як кріплення

меблів або уникнення гострих країв, в тому числі у санітарних приміщеннях,
● робочі поверхні недоступні, немає місць для сидіння або можливості відпочити

поруч,
● простір зовні або всередині туалету невеликий і не дозволяє людині, яка

користується кріслом колісним, зробити повний оберт або отримати допомогу від
супроводжуючого,

● туалети непридатні для багатьох людей, наприклад, вони не обладнані сидінням на
висоті 45-50 см і поручнями для полегшення переміщення.

3 Інформація повідомлена представником компанії Modular System, п.Сергієм Красуленко на Вебінарі
“Тимчасові споруди для життєзабезпечення населення”, організованому Корпорацією Будівельників України
http://kbu.org.ua/index.php?id=2491 . Компанія Modular System є основним постачальником модулів, що
встановлюються в якості тимчасового житла за фінансування Уряду Польщі в рамках проекту
PolandFirstToHelp

2 Ukraine Internal Displacement Report GENERAL POPULATION SURVEY, ROUND 9, 26 SEPTEMBER 2022,
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1 Дані, ресурси та дослідження МОМ https://ukraine.iom.int/uk/dani-ta-resursy ;
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/IOM%20Ukraine%20Operational%20SitRep
%20%2326_%204%20to%2010%20October%5B46%5D.pdf ;
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На підставі проведеного аналізу, пропонуємо наступні рішення для забезпечення
доступності модульних містечок:

1. Для органів влади на центральному рівні:
➔ прийняти постанову КМУ та передбачити в ній мінімальні вимоги доступності

модульних будинків для осіб з інвалідністю. Під час розробки залучити для
консультацій організації, які працюють у сфері прав людей з інвалідністю;

➔ підготувати роз’яснення до місцевих органів влади, зокрема, щодо вимог до
ділянок, на яких мають бути розміщені модульні містечка;

➔ забезпечити відкритість відомостей про спорудження тимчасових споруд для
життєзабезпечення населення (модульного житла), в тому числі, через забезпечення
публічного доступу до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

2. Для забудовників та організацій (фондів та урядів), які фінансують проєкти
будівництва модульних містечок:

➔ передбачити в плані модульних містечок побудову мінімум однієї санітарної
кімнати та не менше ніж 20%4 блоків та/або будинків, які відповідають потребам
людей з інвалідністю;

➔ передбачити в плані модульних містечок дотримання інших вимог щодо
доступності, зокрема виокремлення кольором вхідного ряду.

3. Для місцевих органів влади:
➔ врахувати потреби людей з інвалідністю при побудові модульних містечок, зокрема

забезпечити належний благоустрій території містечок, який відповідає вимогам
інклюзивності, для гарантування доступу до блоків модульного житла (пандуси та
поручні), вільного пересування територією (рівна поверхня земельної ділянки, де
будуються модульні містечка) та доступності місць загального користування;

➔ включити до процедури прийняття рішення щодо зведення модульних містечок
обов'язкову участь організацій, які працюють у сфері прав людей з інвалідністю.

4. Для організацій громадянського суспільства:
➔ провести серію роз’яснень для місцевих органів влади щодо питань врахування

потреб людей з інвалідністю під час зведення модульних містечок та відбудови
спільного простору;

➔ проводити постійні консультації щодо наявних потреб людей з інвалідністю з
питань інклюзії під час відбудови.

4 Пропонуємо брати до уваги відсоток людей з інвалідністю, які були внутрішньо переміщених осіб,
для визначення відсотка пристосованих блоків для проживання для людей з інвалідністю.
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II. Деталізований аналіз

Наявний стан
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Світового банку в

середньому 15% людей у світі мають інвалідність5. Об’єктивним фактором також є й те,
що в періоди збройних конфліктів, в тому числі під час їх загострення, кількість осіб з
інвалідністю має стрімку тенденцію до зростання, як з-поміж безпосередніх учасників
бойових дій, так і серед цивільного населення, що страждає від обстрілів, бомбардувань,
інших травм, спричинених військовими діями.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, повномасштабний напад росії на Україну
спровокував безпрецедентну гуманітарну кризу по всій країні. Так, за підрахунками
Міжнародної організації з міграції (МОМ) 6,2 млн. громадян стали внутрішньо
переміщеними особами, також 4,2 млн. українців є біженцями та покинули територію
України6, орієнтовно 23 % з яких – особи з інвалідністю (23% рахується з 38% з 6,2 млн.,
які погодилися зазначити про інвалідність)7.

Внутрішньо переміщені особи та особи, які втратили житло, зокрема й особи з
інвалідністю, потребують нових умов для проживання. Україна, іноземні країни та уряди
знайшли відповідь на чинний запит - побудова тимчасового житла.

Станом на 31 січня 2023 року на території України уже споруджено близько 25
містечок, 12 у процесі будівництва та орієнтовно ще 30 планується до спорудження.
Усього розрахункова місткість вже побудованого тимчасового житла становить приблизно
8 500,00 людей. Тобто загальна кількість людей, що отримають можливість проживати в
модульних будинках може складати понад 30 000,00 осіб за найскромнішими
підрахунками. Такі дані перебувають у постійній динаміці, - до прикладу 27.11.2022 року
було демонтовано модульне містечко, споруджене в Ірпені АТ “Укрзалізниця” (так зване
“Залізне містечко”) у зв’язку із його непристосованістю до проживання в зимовий період.
Поряд із цим для переселення осіб із “Залізного містечка” були встановлені додаткові
модулі для проживання внутрішньо переміщених осіб у м. Ірпені н атериторії санаторію
“Дубки”.

Найбільша кількість модульного житла розташована у Київській області (м.
Бородянка, Буча, Макарів, Ірпінь, Ворзель, с. Дмитрівка, Васильків, Бузова), Чернігівській
області (населені пункти Новоселівка, Старий Білоус, Рівнопілля), у м. Львів та Львівській
області (населені пункти Хоросно, Бортянин), в м. Чернівці та Чернівецькій області (с
Чорногузи), в м. Рівне та Рівненській області ( м. Радивилів), Закарпатській області (м.
Мукачево, Свалява, смт. Середнє Ужгородського району), а також у містах Кривий Ріг та
Нікополь, Запоріжжі та  Тернопільської області.

Вказане тимчасове житло споруджується коштом коштів держав-партнерів України
– Уряду Польщі (14 модульних містечок), Німеччини (3 модульних містечка), Чехії (2

7 Ukraine Internal Displacement Report GENERAL POPULATION SURVEY, ROUND 9, 26 SEPTEMBER 2022,
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6 Дані, ресурси та дослідження МОМ https://ukraine.iom.int/uk/dani-ta-resursy ;
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/IOM%20Ukraine%20Operational%20SitRep
%20%2326_%204%20to%2010%20October%5B46%5D.pdf;

5 Всесвітня доповідь щодо питань осіб з інвалідністю, Женева, ВООЗ, 2011 рік
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/world-report-
on-disability
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модульних містечка), Словаччини, Данії, Європейським Союзом та за кошти інших
благодійних організацій та  благодійників.

Вимоги до забезпечення інклюзивності модульних містечок
Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю8 закріпила обов’язок

держав-учасниць Конвенції, якою є Україна, забезпечувати особам з інвалідністю нарівні з
іншими особами доступ до фізичного оточення (будь-яких споруд, зовнішніх об’єктів,
будинків), інших об’єктів і послуг, відкритих чи таких, що надаються населенню, а також
рівне право жити у звичайних місцях проживання без сегрегації, надаючи особам з
інвалідністю можливість вибирати своє місце проживання нарівні з іншими особами, та на
не бути зобов’язаними проживати в конкретних визначених виключно для них житлових
умовах; мати рівний доступ до різних соціальних програм та послуг, в тому числі
забезпечення державним чи муніципальним житлом.

Зобов’язання щодо дотримання Конвенції є обов’язковими для України також і
через те що за п.419 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС9 Сторони угоди
зобов’язалися забезпечити недискримінацію.

Прийнята у 2021 році Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в
Україні на період до 2030 року10 передбачає одним зі стратегічних напрямів її
імплементації доступність всіх об’єктів фізичного оточення для всіх соціальних груп, в
тому числі для осіб з інвалідністю, та передбачається, що безбар’єрність стане
наскрізним принципом державної політики.

Отже, при побудові модульних містечок забудовники повинні забезпечити
безбар’єрність житла для осіб з інвалідністю.

Аналіз інклюзивності модульних містечок
Для проведення аналізу доступності модульних містечок було взято за основу

керівництво «Інклюзивне відновлення після стихійного лиха: відбудова об’єктів, що є
безпечними та доступними для всіх11.

Такі мінімальні вимоги, наведені у таблиці вище, узгоджуються із розробленим
Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців керівництвом12 та Посібником
з інклюзивності осіб з інвалідністю в операціях з надання гуманітарної допомоги, що
фінансуються ЄС, розробленому Генеральним Директоратом Європейської Комісії з
питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги13.

13 Посібник з інклюзивності осіб з інвалідністю в операціях з надання гуманітарної допомоги, що
фінансуються ЄС, розроблений Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань

12 A Handy Guide to UNHCR Emergency Standards and Indicators https://www.refworld.org/docid/3dee456c4.html

11 Інклюзивне відновлення після стихійного лиха: відбудова об’єктів, що є безпечними та доступними
для всіх.  16 мінімальних вимог для будівництва доступних притулків, СВМ, -
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2022/04/16-minimum-requirements-for-building-accessible-shelters-b
ooklet-Ukranian.pdf

10 Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року,
затверджена Розпорядженням  КМУ від 14.04.2021 р №366-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text

9 УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

8 КОНВЕНЦІЯ про права осіб з інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text
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У таблиці наведено мінімальні вимоги та виокремлено, що було не дотримано.

№
з/п

Вимога Виконується при
спорудженні ТС

(модульного
житла)/не

виконуються

Примітка

Вибір місця та облаштування
території:

1 Місцевість (ділянка), на якій
розташований притулок, є
рівною, доступною, розчищеною
від уламків та сміття.

Більше виконується Сам майданчик, на якому
встановлюються модульні будівлі
(надалі - будівельний майданчик)
вирівнюється. Втім можлива
ситуація обрання ділянки під
розміщення містечка у
складнодоступній частині
місцевості (наприклад, у селі
Хоросно Львівської області -
модульне житло споруджене за
межами міста, що ускладнює доїзд)

Пересування зовні:
2 Зовнішні стежини (доріжки), що

ведуть до головного входу
притулку та/або вбиралень, є
доступними та розчищеними від
перешкод

Більше виконується На початковому етапі встановлення
модульного житла можливе
невиконання - через наявність на
будівельному майданчику сипучих
матеріалів (піску, щебеню), однак
надалі прибудинкова територія
містечка облаштовується
(бруківкою, асфальтом).
Втім, наприклад, модульні містечка
в селі Хоросно мають вузькі
доріжки для пересування, засипані
дрібним гравієм

Головний вхід
3 До входу можуть дістатися всі

бажаючі, за необхідності –
встановлено пандус

Не виконується Вхідні двері мають виступ (поріг),
висотою більше 20-30 см., деякі
будинки встановлюються на
додаткових підпорах, що збільшує
висоту входу над рівнем землі до 0,5
м..  Пандуси не обладнані.
Виняток: модульні містечка, що
споруджуються в м.Чернівці
Німецьким товариством

цивільного захисту та гуманітарної допомоги
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/disability_inclusion/doc_echo_og_inclusion_ukr_liens_bd_ua.pdf
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міжнародного співробітництва, де
запроєктовані пандуси

4 Для підтримки та безпеки
встановлюються поручні

Не виконується Поручні відсутні

Пересування всередині
приміщення

5 Ширина отворів – не менше 90
см

В більшості
виконується

6 Входи мають контрастне
забарвлення, щоб їх легше було
ідентифікувати

Не виконується Входи виконані однаковою фарбою
із кольором фасадів, або є
неконтрастними. Всі входи
однотипні, не відрізняються між
собою, цифрових чи інших
позначень не містять.

7 До дверей та вікон є вільний
доступ, вони легко відчиняються
та зачиняються

В більшості
виконується

8 Простір усередині притулку
достатньо широкий, що дозволяє
особі у кріслі колісному
пересуватися та робити повний
поворот

Не виконується Проїзди коридорами здебільшого
вузькі, вільного місця для
маневрування навколо меблів чи
обладнання недостатньо для особи
у кріслі колісному

Приміщення, об’єкти
9 Для підвищення доступності

та безпеки передбачено
електричне освітлення

Виконується

10 Розглянуто інші заходи для
підвищення безпеки
притулку, такі як закріплення
меблів та уникнення гострих
країв

Не виконується

Меблі
11 Робочі поверхні є

доступними, поруч є місця
для сидіння або можливість
відпочинку.

Не виконується Робочі поверхні, як правило,
розміщуються на одній висоті (яка
недоступна з практичної точки зору
для осіб з інвалідністю).

Санвузли
12 Особи з інвалідністю мають

доступ до санітарних
приміщень поблизу їхнього
притулку

Не виконується

13 Простір за межами або
всередині туалету є достатньо
широким, щоб людина у
кріслі колісному могла
зробити повний поворот

Не виконується Туалетні приміщення є вузькими,
повний поворот в них на кріслі
колісному неможливий

14 Унітази обладнані сидінням
на висоті 45-50 см і поручнем
для полегшення переміщення

Не виконується Поручні відсутні

15 Двері легко відчиняються і
зачиняються

Не виконується

Загальний комфорт
16 У притулку забезпечено

тепловий комфорт (не дуже
жарко в жаркому кліматі, і не
дуже холодно в прохолодному
кліматі)

Виконується
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Аналіз вимог до інклюзивності свідчить про те, що не дотримані 10 з 16 пунктів
керівництва. При цьому вимоги до санвузлів не дотримані 4 з 4, що фактично
унеможливлює самостійне проживання в таких модульних містечках людей з
інвалідністю, зокрема тих, які пересуваються на кріслі колісному, потребують догляду за
стомою, мають порушення зору.

Отже, фактична ситуація із модульним житлом в Україні наразі свідчить про те, що
мінімальні вимоги щодо його доступності, інклюзивності та безбар’єрності, та відповідно
– недискримінації  для осіб з інвалідністю -   не забезпечуються.

Окремі фотографії модульних містечок:

.
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Аналіз іншого законодавства щодо побудови модульних містечок
Звертаючись до законодавства України, - останнє визначає модульні будинки, які є

малоповерховими (до 2-ох поверхів) та швидкомонтованими з полегшених конструкцій, як
“тимчасові споруди” для життєзабезпечення населення14.

Існуюче нормативне регулювання питання тимчасових споруд для проживання
(модульного житла) передбачає наступне:

1. Модульне житло (тимчасові споруди) не є об’єктами будівництва.

14 п.9-2 прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від
17.02.2011 № 3038-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text
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Проблема: Відсутність обов’язку зводити модульні будинки із дотриманням вимог
інклюзивності, оскільки

● на модульне житло не поширюють свою дію ДБН В.2.2-40 «Інклюзивність будівель
та споруд»,

● повноваження щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та
нагляду ДІАМ на предмет відповідності такого житла вимогам будівельних норм (в
тому числі, інклюзивності) за такими об’єктами не здійснюється (згідно з
Положенням про Державну інспекцію архітектури та містобудування України
(ДІАМ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №
1340).

2. Модульне житло споруджується на земельній ділянці та відповідно до схеми
розміщення, які відповідно – виділені та затверджені органами місцевого самоврядування.
Проблема: Питання наповнення схем розміщення тимчасових споруд для проживання,
вимог до їх придатності для життя, основних геометричних параметрів тощо, знаходяться
поза межами правового регулювання. Відсутні вимоги до таких схем.

Наразі наказом Мінрегіону №244 від 21.10.2011 р. затверджено лише Порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

3. Модульне житло має задовольняти встановлені Кабінетом Міністрів України мінімально
необхідні вимоги для життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб.
З метою врегулювання питання життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом
КМУ  прийнято постанову від 29 квітня 2022 р. № 495 «Деякі заходи з формування фондів
житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», яким
визначено порядок укладення договорів на користування тимчасовим житлом, порядок
формування фондів житла для ВПО.
Також МОЗ України наказом від 31.03.2022  № 554 «Про затвердження Мінімальних вимог
щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час
екстреного облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у
зв’язку із збройною агресією Російської Федерації», яким визначено вимоги до
температурного режиму, освітлення, необхідності влаштування санітарних вузлів.
Проблема: Зазначені нормативно-правові акти не регулюють питання  інклюзивності
модульного житла з точки зору його доступності.

Таким чином існує загальна проблема недоступності модульного житла для осіб
з інвалідністю, що належать до маломобільних груп населення, через прогалину у
врегулюванні – відсутність законодавчо визначених вимог до облаштування модульного
житла (тимчасових споруд) відповідно до мінімальних засад інклюзивності таких споруд
(див. таблиця №1 вище) та відсутності контролю з боку держави за такими спорудами.
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