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Відгук на Проект «Модульні житлові будинки для тимчасово-

переміщених осіб» 

Проект спрямовано на вирішення надзвичайно важливої і термінової проблеми по 

забезпеченню житлом тимчасово переміщених осіб, які постраждали внаслідок військової 

агресії росії проти України. Проаналізований досвід свідчить, що при виборі земельної 

ділянки для спорудження поселення для тимчасово-переміщених осіб насамперед слід 

зважати на соціальні, комунікаційні та інфраструктурні аспекти. Водночас необхідно 

враховувати як потреби переселенців, так і інтереси місцевих громад для досягнення 

гармонічної інтеграції тимчасово-переміщених осіб у життя регіону. На антропогенно та 

техногенно забруднених територіях здійснюються попередні заходи по очищенню та 

відновленню довкілля, що сприятиме стійкому розвитку регіонів. Якщо територія для 

забудови розташована у мальовничій місцині, то необхідно гармонічно інтегрувати 

будинки у ландшафт та максимально мінімізувати негативний вплив на довкілля в процесі 

будівництва та експлуатації модульних містечок. Після повернення тимчасово 

переміщених осіб у місця постійного проживання, модульні житлові будинки можливо 

використовувати для рекреаційних та інших цілей, важливих для місцевих територіальних 

громад. Зважаючи на майбутнє перепрофілювання модульних будівель, необхідно вже на 

стадії підготовки чітко визначитись з їх юридичним статусом. 

Оскільки побудувати модульні споруди для переселенців необхідно якомога 

швидше, то на перших етапах можливо використовувати генератори у якості джерела 

енергопостачання. Але не наступних етапах розвитку поселень слід передбачити 

надходження енерго- та теплопостачання з поновлювальних джерел енергії, зокрема 

сонячних батарей, теплонасосів, вітрогенераторів та теплостанцій, які працюють на 

відходах місцевого виробництва та сільського господарства. Для оптимізації процесів 

водопостачання можливо долучити технології використання опадів. Необхідно 

передбачити систему сортування, вивезення та відповідальної утилізації відходів. Для 

будівництва краще використовувати місцеві матеріали, оскільки це зменшує вуглецеві 

транспортні викиди та підтримує місцевий ринок праці. Але в критичних умовах часових 

обмежень перевага надається тим підрядникам, які вже мають готові рішення. 

У проекті збалансовано складні аспекти, які потребують узгодження та компромісу. 

З одного боку, будинки для тимчасово-переміщених осіб необхідно побудувати якомога 

швидше, адже ситуація з розміщенням біженців у багатьох районах Західної України 

досягла критичного рівня. З іншого боку, ці помешкання повинні відповідати стандартам 

якості та комфорту, адже термін проживання в них людей може розтягнутися на роки, 

оскільки багато населених пунктів України зазнали значного руйнування, тому їх 

відновлення може тривати довго. Надалі проект поселень для тимчасово-переміщених 

осіб з модульних житлових будинків може бути тиражовано в інших регіонах з 

урахуванням місцевих особливостей. 


