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Забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб
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Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО)

Забезпечити людей повноцінним, рівнозначним такому, яке вони мали у довоєнний період, житлом у 
найкоротші строки вкрай складно. Тому з метою вирішення житлового питання у більш стислий термін 
Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 29 квітня 2022 р. №495 «Про деякі заходи з формування 
фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». 

Постановою визначено, що фонд житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, формують 
сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними органи шляхом:

• викупу (придбання) житла;
• будівництва нового житла;
• реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень 

у житлові;
• передачі житла в комунальну або державну власність;
• капітального ремонту об'єктів житлового фонду, зокрема об'єктів соціального призначення.

До фонду можуть бути включені тільки вільні житлові приміщення.

ВПО та членам їхніх сімей безоплатно надається житлове приміщення з фонду за місцем фактичного 
проживання/перебування в межах території уповноважених органів з розрахунку не менше 6 м2 на 
кожну особу на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк, якщо у їхньому 
статусі не сталося змін та якщо вони не набули іншого місця проживання.

 

Таке житло не підлягатиме приватизації, обміну та поділу, передачі у піднайм, використанню 
для вселення інших осіб.

 

Викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО здійснюють:
• Держмолодьжитло (також здійснює контроль за дотриманням вимог  Порядку уповноваженими 

органами);
• сільські, селищні, міські ради чи уповноважені ними органи.
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Обов’язкові умови для викупу/будівництва такого житла:

1. Вартість придбання/будівництва 1 м2 загальної площі житла (з урахуванням усіх обов’язкових 
платежів, що сплачує покупець при придбанні житла) не повинна перевищувати граничну вартість, 
опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном та 
збільшену для:

• міст – обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад 300 тис осіб та населених 
пунктів, які розташовані в районах, прилеглих до меж міст – обласних центрів – у 1,75 раза;

• інших населених пунктів – у 1,5 рази.

2. Житло має бути прийняте в експлуатацію, призначене та придатне для постійного проживання; 
мають бути виконані всі передбачені проєктною документацією роботи згідно з будівельними 
нормами, стандартами і правилами, а також всі оздоблювальні роботи, необхідні для забезпечення 
постійного проживання в такому житлі. 

 

 

Як стати на облік 

Для взяття на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, ВПО подає заяву (за 
формою згідно з додатком 1 до Постанови, з підписами всіх повнолітніх членів сім'ї) до уповноваженого 
органу, в межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Для взяття на облік необхідно подати наступні документи:

• заяву (може звернутися один представник сім’ї у разі наявності повноважень за письмовою 
довіреністю від інших повнолітніх членів родини);

• копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

• копію довідки ВПО про взяття на облік;

• копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що 
підтверджують родинні стосунки заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, 
свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

• копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надають фізичні особи, які 
відмовилися від отримання через релігійні переконання і мають відмітку в паспорті громадянина 
України);

• копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні житлових приміщень з 
фонду. Факт знищення або пошкодження житла, що призвело до неможливості його використання 
за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Рішення про взяття ВПО на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, або 
про відмову у взятті на такий облік приймає уповноважений орган протягом одного робочого дня після 
подання відповідної заяви.
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Відмовити у взятті на облік особі, яка потребує тимчасового житла, можуть у випадку:

• неподання необхідного пакета документів;
• подання документів, що містять недостовірні відомості.
• Підстави для зняття ВПО з обліку:
• заява особи про зняття з обліку;
• зміна місця проживання;
• скасування дії довідки про взяття на облік як ВПО;
• неотримання протягом 30 календарних днів без поважних причин ордера на вселення у житлове 

приміщення або неповідомлення протягом цього часу про поважні причини, що не дають можливості 
отримати ордер;

• подання завідомо недостовірних відомостей, що є підставою для взяття ВПО на облік громадян, 
які потребують житла для тимчасового проживання.

Пріоритетність надання ВПО житлових приміщень із фонду визначається за кількістю балів, яку набере 
ВПО/сім'я.

Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду матимуть:
• багатодітні сім’ї;
• сім’ї з дітьми;
• вагітні;
• особи, які втратили працездатність;
• особи пенсійного віку.

Таким сім’ям може бути нараховано від 27 до 22 балів. 

Додатково може бути нараховано від 1 до 3 балів сім’ям з дітьми з інвалідністю, статусом постраждалої 
внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, малозабезпеченим, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів 
війни, сім’ям з дітьми, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час збройної агресії Російської 
Федерації, неповним сім’ям з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно, особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання, особам, 
нагородженим державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, особам, 
уповноваженим на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, сім’ям, які 
мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом.

Рішенням уповноваженого органу може бути затверджений перелік додаткових загальних 
критеріїв, загальна кількість балів за якими може становити не більше 20 балів на сім’ю. 

У разі рівної кількості балів пріоритет на отримання житлових приміщень із фонду має особа, заява якої 
була зареєстрована раніше за часом.

У випадку ухвалення позитивного рішення щодо забезпечення ВПО тимчасовим житлом видається 
ордер та укладається договір найму такого житлового приміщення із зазначенням всіх членів сім’ї, які 
мають рівні права щодо користування. 
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Житлові приміщення з фонду безоплатно надаються ВПО та членам їхніх сімей у тимчасове користування 
на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк, якщо у їхньому статусі не 
сталося змін та якщо вони не набули іншого місця проживання.

Мешканці будуть зобов’язані вчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги, які їм надають 
за місцем проживання, та дотримуватися правил користування житловим приміщенням.

Перебування на обліку громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, не буде підставою 
для відмови внутрішньо переміщеним особам у подальшому взятті на соціальний квартирний облік.

ДЕРЖАВНІ ІНІЦІАТИВИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬ ТИМЧАСОВЕ ЖИТЛО ВПО 

 

«ПРИХИСТОК» – допомагає знайти  тимчасове житло або надати помешкання для ВПО. 

Посилання на сайт.                    Посилання на групу координації ініціативи. 

 

«ДОПОМАГАЙ» – допоможе знайти тимчасове житло або надати помешкання для ВПО. 

Посилання на сайт.                    Телефон ініціативи: 080 03 32 238.

 

«ТАМ, ДЕ ВАС ЧЕКАЮТЬ» – спільна ініціатива Офісу Президента України та «Укрзалізниці».  На сайті 
ініціативи можна знайти житло та отримати гуманітарну допомогу в межах усієї країни. На вокзалах 
Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Лозової працівники «Укрзалізниці» реєструють у системі громадян, 
які евакуюються, і допомагають із поселенням. 

Посилання на сайт. 

 

КОНТАКТ-ЦЕНТРИ З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ЕВАКУЙОВАНИХ – діють у 14 регіонах: 
Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, 
Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області.

Посилання на сайт. 

http://https://prykhystok.gov.ua/
http://https://www.facebook.com/groups/4758356894282844/
http://https://dopomagai.org/
https://public.tableau.com/app/profile/hum6904/viz/free_posel/Dshboard1http://
http://https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GUiQ3nMXfSWtCaJ49R7o2k18gXaN8VQRsPVaj0ABhok/edit#gid=0

