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Переважна кількість певеселенців – сільські 
жителі, а в вiковiй структурi певажали особи 

старших вiкових груп.



Понад 75 % сiмей складалося iз 1-3 осiб,  що 
проживали в окремому будинку або квартирі

. 



Переважна бiльшiсть сiмей на РЗТ проживала  
в окремих будинках  і мали присадибні 
дiлянки (Народицький р-н - 92 %, Овруцький - 
93 %, Лугинський - 83.6 %). 
Цей показник  значно  перевищував 
аналогiчний  як по Українi в цiлому (46.6 %), 
так i по Житомирськiй областi (58.2  %) 



Розподiл сiмей районiв вiдселення по числу 
кiмнат, що займаються

. 

Виявлено значнi контрасти мiж кiлькiстю кiмнат, що займаються, i складом 
сiмей. Особливо в групi,  де сiм'я складається iз однiєї людини. 
В Народицькому р-нi такi сiм'ї складають 27.7 % з числа осіб, які виявили 
бажання переїхати, тодi як в однокiмнатнiй квартирi проживало лише 7.5 %.  
В Овруцькому районi цi  показники складали вiдповiдно 34.1 i 11.7 %,  в 
Лугинському  - 16.0 i 7.5 %. 



Розмiр житлової площi на одну особу в: 

Народицькому р-нi -  до 10 м кв. - 9.7 %, до 15 м кв. - 16.3, 
до 20 м кв. - 18.1, до 25 м кв. - 19.3, 30 км кв. i бiльше  - 36.6 
%.  
Овруцькому р-нi 11.6,  22.2,  18.7, 18.2 i 29.3 %, Лугинському 
- 18.4,  20.9, 18.2, 16.2 i 29.3 %, вiдповiдно.  

Переселенці мали бажання отримати 
вiдповiдну,  якщо не бiльшу, житлову 

площу на новому місці.



По характеру комунальних вигод житло 
характеризувалося такими даними

централізованє 
водопостачання

пiчне 
опалення

опалення
котлами

Народицький 17,3 61,6 21,0

Овруцький 3,0 92,5 2,9

Лугинський 20,3 70,7 2,9



Важливим для задоволення комунальних вигод в нових мiсцях 
поселення є забезпечення житла природним газом,  
водопостачанням і каналiзацією.

Нарікання на якість житла

фундамент
в 2.5 рази нижче 

висоти, прийнятої 
для пiвнiчного 

регiонутовщина стiн 
житлових 

будинкiв складає 
35 см, що 

спричиняє їх 
промерзання 

використання 
вологих 

столярних 
виробiв для 

дверних коробок, 
рам i підлоги

використання 
для настилу 
пiдлоги порiд 

дерев, не 
передбачених 
державними 
стандартами

що спричиняє їх 
промерзання i 
необхiдність 

використовувати 
до 8  тон зугілля 

за сезон 

недостатня природна 
вентиляцiя



Проблеми працевлаштування:
РЗТ                    місця вселення

• мiське населення:  
швея, закрiйниця, 
наладчик, слюсар, 
продавець i т. п.

• сiльське населення: 
тваринники, 
механiзатори, 
різноробочі 

• не створено жодного 
додаткового мiсця для 
працевлаштування

• складності з працевлащтуванням 
(медиків, вчитілів інш.)

• навчання та перекваліфікація 
(газозварники, машиністи 
котелень)

• до 90 % зареєстровані у центрi 
зайнятостi 

• вигiдно не працювати тривалий 
час (соціальні гарантії)



На екологічну кризову ситуацію у 
зв’язку з аварією на ЧАЕС накладається 
загальна соціально-економічна кризова 

ситуація в країні, що в значній мірі 
ускладнювало адаптацію до нового 

місця проживання переселеного 
населення.



В ході досліджень було 
з’ясовано, що ступінь адаптації 

залежить від організації 
переселення, законодавчої та 
нормативної баз щодо умов 

переселення



Оцінка респондентами окремих 
показників умов життя, в балах 

Показники умов 
життя

Переселенці Місцеві 
жителі

Умови роботи 44,0 40,6

Житлові умови 75,7 64,7

Місце в суспільстві 41,0 52,0

Здоров’я 39,0 53,5

Матеріальне 
положення

37,0 34,0

Соціальний захист 38,4 34,8



Розподіл респондентів за зміною 
способу життя після вселення 

переселенців, в% 

Зміна способу 
життя

Переселенці Місцеві жителі

В кращий бік 22,9 32,7

Нічого не 

змінилося

49,8 58,4

В гірший бік 27,3 8,9



Основні негативні наслідки 
переселення для переселенців, в %



Структура негативних наслідків 
переселення на думку місцевого 

населення, в % 



Розподіл респондентів за стосунками 
між собою, в %



Психологічний стан переселенців

• Переселенці, відселені в 1991-1993 роках з 
радіоактивно забруднених територій, більш-менш 
адаптувалися до нового місця проживання та 
нового соціального оточення. В порівнянні з 
попередніми роками, спостерігається тенденція до 
покращання показників фізичного та психічного 
здоров’я переселенців за даними тестування. 
Процес адаптації, незважаючи на віддаленість 
переселення, не закінчений і проблеми здоров’я та 
тривога з приводу останнього є головними для 
цієї групи респондентів



Дослідження показало, що частка переселенців, які 
залишилися приживати в місцях вселення, в залежності 
від року прибуття в усіх типах поселень досить висока 

(75-100 %), за винятком переселенців 1991 р. у смт 
Брусилів (залишилося 54,1 %) та 1994 року в с. 

Хомутець (залишилося 64,9 %).

Безповоротно вибули кожен п’ятий із 
прибулих у с. Хомутець,
сьомий - у смт Брусилів, 
тридцятий  - у с. Осівці. 



Розподіл респондентів за проблемами, які 
хвилюють їх на даний час (2000 р.), % 



Краще процес адаптації проходить у тих, хто 
відселився за власної ініціативи, на другому місці 
- ті, кого примусили відселитися в короткий 
термін часу в перші роки після аварії

Встановлено, що населення краще адаптується до 
нових умов проживання з ідентичним природним 
середовищем, кліматичною зоною, з 
підготовленою інфраструктурою



Найменше задоволені ті, кому запропонували 

переселення у більш віддалений період, що, 

значною мірою, обумовлено розтягнутими 

строками переселення та невиправданням 

власних запитів, пов`язаних з переселенням



Переселенці, відселені в 1991-1993 роках з РЗТ, у 
2000 р. за показниками іізичного та психічного 

здоров’я адаптувалися до нового місця проживання 
та нового соціального оточення. 

Процес адаптації, незважаючи на віддаленість 
переселення, не закінчений і проблеми здоров’я та 
тривога з приводу останнього є головними для цієї 

групи респондентів



Вселення постраждалих внаслідок аварії 
на ЧАЕС у відібрані населені пункти 
значимо вплинуло на психоемоційний 
стан місцевого населення та змінило їх 
відношення до оточуючого середовища, 

як соціального, так і природного, 
сприяло посиленню негативних оцінок 

різних сторін життя в складних 
соціально-економічних умовах



Місцеве населення, за показниками 
тестування фізичного здоров’я, має 

достовірно гірші показники, ніж населення 
контрольної групи цього ж регіону, що вказує 
на відсутність адаптованості їх до нових умов 

життя з переселенцями на дев’ятому році 
сумісного проживання. Найменш адаптовані 

вікові групи 55 років та старше



Для всіх 3-х груп респондентів (місцеві, переселенці, контроль) 
встановлено причинно-наслідковий зв’язок між психічним 
здоров’ям та комплексом параметрів, що характеризують умови 
життєдіяльності: 
рівень добробуту (r= 0,241; r= 0,057; r= 0,255 відповідно),
задоволеність положенням в суспільстві (r= 0,250; r= 0,163; r= 
0,233, відповідно), 
задоволеність роботою (r= 0,437; r= 0,344, відповідно).

Для місцевих жителів та контрольної групи респондентів 
головна проблема були: проблема виживання в складних 
соціально-економічних умовах, зокрема фінансова проблема, 
і, виходячи з цього, можливі зміни соціального статусу, що і є 
причиною соціального дискомфорту.



«Дерево» соціально-демографічних проблем 
переселення

Склад сімей

Місто (велике, середнє, мале), село

Особливості забезпечення житлом 
до переселення 

Стеаво-віковий склад

Забезпечення житлом

Соціальний захист та 
працевлаштування

Забезпечення 
комфортних умови 

життєдіяльності

Інфраструктура

Професійно-освітній рівень

Кількість осіб з особливими 
потребами

Кількість сімей та одинаків

Інше



Превентивна модель забезпечення соціальної адаптації переселенців 

ЗАКОНОДАВЧЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЕКОНОМІЧНЕ 
СТИМУЛЮВАННЯ

СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

комплексність гнучкість співробітництво

системність превентивність персоніфікація
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