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Метою даного дослідження було дослідити ймовірну різницю соціальної ролі 
жінок та чоловіків у шахтарських містах на прикладі Покровська та Селидового 
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В Україні впродовж років незалежності точились гарячі дискусії щодо реструкту-
ризації та ліквідації вугледобувних підприємств. Ухвалені плани та концепції так 
і не реалізовували, тож протягом років дотації з державного бюджету на фінансуван-
ня вугільних шахт залишались на високому рівні з майже щорічним збільшенням. 

У 2021 році уряд ухвалив Концепцію Державної цільової програми справедливої 
трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року.1 Мета документу 
полягала в забезпеченні справедливої трансформації вугільних регіонів України 
шляхом комплексного розв’язання проблемних питань, що виникають внаслідок 
зменшення видобутку вугілля та поступового закриття вугледобувних і суміжних 
підприємств. 

У цьому дослідженні проведено якісне (фокус-групи) та кількісне (опитування) 
соціологічне дослідження щодо гендерної нерівності та дискримінації. Експерти та 
експертки також спробували оцінити вплив на ринок зайнятості від закриття вугіль-
них шахт у містах Покровськ та Селидове, що в Донецької області. Оцінка ґрунтуєть-
ся на аналізі доступних статистичних даних і вже здійснених досліджень у межах 
інших проєктів, а також аналізі результатів опитування та фокус-груп в обох містах, 
проведених в межах цього проєкту. 

На основі проведеного дослідження надано гендерно-чутливі рекомендації, у яких 
взято до уваги потреби та інтереси жінок і чоловіків на ринку праці, в сфері осві-
ти, охороні здоров’я, веденні домогосподарства та в питаннях безпеки в громаді. 
Рекомендації важливі для забезпечення рівних прав і можливостей, а також проти-
дії гендерній дискримінації в різноманітних сферах проживання в громадах у проце-
сі подальшого формування Концепції та Державної цільової програми справедливої 
трансформації монофункціональних міст під час повоєнної відбудови України.  

Попри те, що основна частина цього дослідження проводилася до повно-
масштабного нападу росії на Україну, висновки залишаються важливими 
і на повоєнний період. У тих випадках, де це релевантно, зазначено аспекти, 
що стануть особливо актуальними під час повоєнної відбудови.

Вступ

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2021-%D0%BF#Text
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СОЦІОЛОГІЧНЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНОЇ 
НЕРІВНОСТІ 
Й ДИСКРИМІНАЦІЇ 
В МІСТАХ ПОКРОВСЬК
ТА СЕЛИДОВЕ



5

Методологія і специфікація 
соціологічного дослідження
Мета дослідження

Мета дослідження полягає у висвітленні типових проблем гендерної нерівності 
й дискримінації в мономістах, інтеграція гендерно чутливих рішень у процесі відмо-
ви від вугілля, закриття вугільних шахт та трансформації видобувних міст і регіонів. 

Дослідження складається з двох компонентів:
• якісний етап дослідження проводився методом фокус-групових дискусій (ФГД);
• кількісний етап дослідження проводився методом особистого опитування. 

Специфікація якісного дослідження

У січні 2022 року проведено 4 ФГД: по 2 ФГД у Покровську та Селидовому. У кожному 
місті проведено 1 ФГД із чоловіками й 1 ФГД із жінками. 

Характеристики учасників й учасниць ФГД:
• 20‒59 років;
• постійно проживають у цьому місті протягом останніх двох років;
• учасники(-ці) ФГД рекрутувалися у такий спосіб, аби на ФГД було представле-

но тих, хто працює на шахтах/в адміністрації шахт, їхніх рідних та тих, хто працює 
в інших сферах. 

Тривалість однієї ФГД становила орієнтовно дві години.

Специфікація кількісного дослідження

У січні-лютому 2022 року опитано 800 респондентів і респонденток віком 18 років 
і старше, по 400 респондентів і респонденток, що постійно проживають у Покров-
ську та Селидовому. Тривалість одного інтерв’ю становила орієнтовно 15 хвилин. 

Вибірку сформовано й упорядковано в такий спосіб, аби репрезентувати населення 
за статтю та віком.

Таблиця 1. 
Розподіл респондентів і респонденток за віком та статтю
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1. Результати якісного 
дослідження

1.1 Проблеми міст.
Покровськ
Характеристика міста

чоловіки: рідне, звичайне, ніяке, огидне; 
жінки: рідне, зелене, красиве, сіре, тихе, необлаштоване, розквітає і гасне водно-
час, має рекреаційний потенціал (згадували оздоровчий комплекс шахти «Західна» 
і навколишні водойми).

«Ніби намагаються місто зробити яскравішим і красивішим, але це оболонка. 
Інколи здається, що всередині все руйнується і руйнується»; «Місто — моє рідне, тож 
нічого поганого не хочу говорити, але й хорошого сказати нічого», — м. Покровськ, 
жінка2

«Не рекомендуємо до нас їхати, бо в нас немає де провести час, окрім парку. Чудо-
во, що парк є, але це на один вечір прогулянка, тож якщо людина приїде здалеку, 
в мене не буде, де її розважити на другий і третій день»; «Ми не курортне місто, 
хоча його можна було би зробити курортною зоною, адже в нас є багато водойм, 
але ними ніхто не займається», — м. Покровськ, жінка

жінки: шахтарське, робоче місто; 
чоловіки: шахтоуправління «Покровське», в минулому — шахта «Західна»; («Запад-
ная»). На запитання «Звідки ти?» респонденти-чоловіки можуть відповідати, що 
з шахти «Західної», а не з м. Покровськ, адже за цим поясненням їх можуть швидше 
ідентифікувати в Україні, бо шахта відома. 

«…я був у Києві, у мене спитали: 
— А ти де живеш?
 Я говорю: 
— У Покровську.  
— Це де? 
— Там, де “Західна”.
— А-а-а, зрозуміло. 
[Тобто люди розуміють] одразу — “Західна” шахта», — м. Покровськ, чоловік

чоловіки: молоде місто (йому трохи більше 100 років), шахтарське місто, багатокуль-
турне, багатонаціональне (живуть вірмени та представники інших кавказьких націо-
нальностей, росіяни, білоруси, корейці).

«Як і всі міста в Україні»; «Хотілось би кращого, набагато кращого»; «Звичайне ма-
леньке місто. Навіть не місто, а містечко—містечко для пересічних робочих і праців-
ників»; «Немає старих будівель або ж вимощеної бруківки, як у Одесі. Це нове місто»,
— м. Покровськ, чоловік

Опис:

Асоціації: 

Опис: 

 2 Тут і далі цитати наведені з урахуванням літературного редагування, якщо не зазначено інше
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Настрій жителів міста

чоловіки: терикони, шахта «Західна», високі ціни, М. Леонтович «Щедрик»3; 
жінки: парк, троянди, М. Леонтович «Щедрик».

«Задають питання приїжджі: «Що у вас за гори такі?» Це родзинка — терикони від 
шахт, місто з териконами»; «У нас найвищі, мабуть, ціни на все», — м. Покровськ, 
чоловік

«Навіть у Києві немає такого парку,— він дуже красивий»; «Після Донецька ми стали 
містом троянд», — м. Покровськ, жінка

чоловіки: люди в місті потайні, роздратовані, неконтактні; 
жінки: люди в місті агресивні, роздратовані, змучені та пригнічені; на думку жінок, 
у людей поганий настрій унаслідок COVID-19, а також соціально-економічних про-
блем. Найбільше людей турбує питання браку коштів.

«Завжди злі, їм завжди чогось не вистачає»; «Не те щоб роздратовані, але не зовсім 
відкриті люди, не йдуть на контакт»; «Не дуже комунікабельні, оскільки народ робо-
чий, тяжко працюють. Це важкі на підйом люди. Звісно, що є активісти та ініціативні 
групи й спільноти, але здебільшого люди пасивні. Мабуть тому, що дуже важко пра-
цюють», — м. Покровськ, чоловік

«На мою думку, люди втомлені унаслідок коронавірусу, адже це на людей тисне 
і тисне»; «Багато агресії на дітей без причини, особливо в чергах [у магазинах 
та супермаркетах] це помітно»,  — м. Покровськ, жінка

жінки: тішить, що міська влада та мер влаштовують свята, запрошують зірок, адже це 
допомагає людям відволіктись; будуються ігрові та спортивні майданчики для дітей;
чоловіки: тішить облаштований парк; природа, зокрема сніжна зима; нещодавно 
побудували кінотеатр;
усі респонденти(-ки): за умов пандемії приводом для радості є те, що ніхто в родині 
не захворів і всі здорові. 

«Звісно, можна жалітись на нашого мера та владу, але вони роблять свята, а люди 
йдуть на ці свята. Вони є певною віддушина. Наприклад, День шахтаря, — на свято 
запрошують артистів, а люди дивляться. Звісно, це великі затрати, можна було би 
дороги на ці кошти будувати, але ця своєрідна “зміна картинки” для людей має та-
кож позитивні риси», — м. Покровськ, жінка

«Останнім часом облаштували наш міський парк. Наразі є куди піти, особливо вліт-
ку приємно. Добре, що його облаштували»; «Кінотеатр побудували, молоді є куди 
піти й провести час культурно, а не сидіти десь під під’їздом. Можна з дівчиною чи 
родиною піти й розважитись», — м. Покровськ, чоловік

«Візитна картка» міста: 

жінки: місто є транзитним між Україною та самопроголошеної «ДНР», сюди зазвичай 
приїжджають жителі населених пунктів біля лінії розмежування (з українського боку 
та з боку окупованих територій), закуповують продукти та отримують послуги в дер-
жавних установах, що призводить до росту цін та черг. Закономірно, що це викликає 
незадоволення жителів міста. До того ж у місті не розвивається виробництво і є багато 
закритих підприємств, тож розвивається лише торгівля — і в цьому респонденти(-ки)
вбачають проблему. 

«Зазвичай це транзит між “ДНР” та Україною. Покровськ — це основне місто, куди 
їдуть з Авдіївки та інших прифронтових районів, тобто всі їдуть лише до нас. Саме 
тому в нас найвищі ціни в “АТБ”»;  «Центр зайнятості, пенсійний — все розташовано 
у нас в Покровську, тому маємо дуже великий [транспортний] рух і всюди черги», — 
м. Покровськ, жінка 

3 Композитор деякий час жив у Покровську.

1.1 Проблеми міст. Покровськ
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«Коли їдеш до центральних областей чи заходу Україну, то відразу видно, що в міста 
вкладають [кошти], а тут змін небагато, зокрема немає доріг», — м. Покровськ, чоловік 

«Шахтарі висловлювали свій спротив, затримували зарплати. Це важка праця, тож 
хотілося б, щоб до працівників ставились уважніше», — м. Покровськ, чоловік

«Громадський транспорт рано закінчує роботу, тож не доїдеш на Лазурний4 після 
семи вечора. Удень він їздить ще більш-менш, а ввечері можна не стояти [на зу-
пинці], а йти пішки. А ще технічний стан цих автобусів… вони своє вже відпрацю-
вали. Очевидно, що по поганим дорогам мерседеси їздити не будуть, та все ж…», — 
м. Покровськ, чоловік

«Оренда однокімнатної квартири стартує від трьох тисяч гривень, а зарплатня — 
сім-вісім тисяч. Половину віддаєш за квартиру, ще частину за комунальні, а на хар-
чування вже не вистачає. Навіть у школах нині харчування платне», — м. Покровськ, 
чоловік

«Невистачає робочих місць унаслідок закриття підприємств. Люди залишаються 
без роботи. Працівників не цінують, оскільки робочих місць у місті дуже мало, а охо-
чих працювати багато. Жіноча праця низькооплачувана, тож є дискримінація жінок 
порівняно з чоловіками — жінки всюди отримують мінімальну зарплату, а чоловік, 
маючи однакову професію, отримує більше»; «Вартість комунальних платежів дуже 
турбує, бо вони високі навіть, якщо порівняти з Києвом», — м. Покровськ, жінка

1.1 Проблеми міст. Покровськ

Проблеми міста
Спонтанно згадані проблеми:

 4 Мікрорайон у м. Покровськ.

«Таких доріг, як у цьому році, я ще не бачила ніколи в житті. Присягаюсь. Так, Дніпро-
петровську трасу відремонтували, але до неї ще треба доїхати, тому й виходить, що 
частково місто розквітає, а частково — вмирає», — м. Покровськ, жінка

чоловіки вказували на економічні (високі ціни, низькі зарплати/невиплати, складно-
щі в роботі підприємств/шахт, брак робочих місць), інфраструктурні (поганий стан 
доріг, водопостачання), транспортні проблеми (нестача громадського транспорту) та 
проблеми благоустрою (вуличне освітлення), близькість міста до лінії розмежування 
ООС, труднощі в працевлаштуванні; основна галузь у місті — це шахти, але вони пра-
цюють нестабільно, часто змінюються керівники, відтак є затримки виплати зарплат; 
високі ціни на оренду житла (як порівняти з м. Павлоград);
жінки вказували на економічні (брак коштів та робочих місць, нижча оплата роботи 
жінок), інфраструктурні (поганий стан доріг, водопостачання) та екологічні проблеми 
(поганий стан водойм) тощо; відсутність дозвіллєвої (немає нічного клубу для 
молоді) та спортивної інфраструктури (немає велодоріжок, недостатньо гуртків для 
дітей або вони високовартісні), забруднені й необлаштовані водойми; складнощі 
дистанційного навчання, погіршення якості освіти; фінансові труднощі, зокрема 
брак коштів на життя;
жінки (окремі респондентки): низький рівень зарплат, до того ж оплата праці для 
жінок нижча;
усі респонденти(-ки): місто не розвивається (відсутність промисловості); відставан-
ня в розвитку від міст інших регіонів, хоча опитані зазначають, що Донбас був еконо-
мічно розвинутим регіоном, але після 2014 року регіон перебуває в кризовій ситуа-
ції, як порівняти з містами заходу та центру України, зокрема погіршився стан доріг; 
високі комунальні платежі (вищі тарифи, ніж у столиці), неякісна вода (технічна, має 
поганий колір і запах), перебої у водопостачанні, проблеми благоустрою міста (адже 
не всюди є вуличне освітлення), необладнані зупинки, відсутність транспорту, дуже 
поганий стан доріг (відремонтували трасу на м. Дніпро, але решта доріг у поганому 
стані); є обмеження у працевлаштуванні за віком — після 35 років важко влаштува-
тись на роботу в шахті та на інші види робіт, високі ціни на продукти харчування, 
близькість до лінії розмежування. 
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1.1 Проблеми міст. Покровськ

«Немає де працювати, навіть якщо бажання є: окрім торгівлі, у нас немає нічого. 
Було багато заводів у місті, але вони закриті й ніхто не намагається їх запустити. 
Легше поставити кіоск, здати в оренду й заробити на цьому, ніж відновити завод, 
дати людям робочі місця й можливість відпрацювати до пенсії»; «Маленькі зарпла-
ти, низькі пенсії, а квартплати високі. Усі між собою лише й говорять про те, як вижи-
ти», — м. Покровськ, жінка

«Увечері немає куди вийти. Було б гарно облаштувати бігову доріжку чи для вело-
сипеду. В Одесі за 50 грн можна взяти велосипед і кататись. У нас є багато пустищ, 
можна було би щось схоже зробити, бодай заасфальтувати», — м. Покровськ, жінка

«У нас багато ставків, але вони жабами смердять і заростають очеретом. У них гар-
на назва — Каскад Шевченківських озер, але там навіть поруч важко пройти», — 
м. Покровськ, жінка

Детальніше обговорення проблем

Проблема стану доріг:

усі респонденти(-ки): є багато ділянок дороги, що давно не ремонтувались, тому 
проїзд дуже складний. Розв’язання цієї проблеми залежить від мера, міської вла-
ди, частково від голови обладміністрації та наявності коштів у бюджеті міста/області. 
З одного боку, коли мер балотувався на посаду, то обіцяв розв’язати проблему по-
ганої якості доріг, — акцентували респонденти(-ки), проте з іншого боку вони заува-
жували, що ремонт доріг надто дороговартісний, тож потрібна допомога з обласного 
бюджету, наприклад, з проєкту «Велике будівництво». На скарги жителів щодо пога-
ного стану доріг міська влада не реагує. 

«Я телефоную на гарячу лінію і кажу, що є проблема [з дорогами], зробіть що-небудь, 
бо не можу проїхати, а у відповідь лише: “Ми заявку прийняли”. З 2019 року я подаю 
заявки, а мені відповідають, що питання на контролі. Я вкотре телефоную і кажу: 
“Де контроль? У мене вже машина розсипалась”», — м. Покровськ, чоловік

Проблема працевлаштування:

чоловіки: немає інших підприємств, окрім шахт і м’ясокомбінату «АПК-Інвест», тому 
єдиною альтернативою може стате самозайнятість у сфері торгівлі або ж робота на 
базарі; усі підприємства обмежують працівників(-ць) за віком; варто економічно роз-
вивати місто й відновлювати виробництва, — на думку респондентів, це залежить від 
центральної влади, уряду та міністерств. 
жінки: від молодого фахівця під час працевлаштування на шахту часто вимагають 
досвід роботи від п’яти років або хабар (10‒15 тис. грн).

Проблема невиплати зарплат, 
неефективної роботи шахт 
і поганих умов праці:

чоловіки: зміна щороку керівництв на шахтах (новий керівник може сказати, що 
не несе відповідальності за заборгованість зарплатні); держава не сприяє роботі 
шахт, є судові позови, що тривають — це створює проблеми з своєчасною виплати 
зарплатні на кілька місяців чи півроку. Шахта «Покровська» працює стабільно, проте 
ніхто не хоче на ній працювати, адже це важка й малооплачувана робота. 

«У нас жартують, що зарплата три рази на рік — на Великдень, День шахтаря 
і Новий рік. Коли платять, то люди вже не знають, за який місяць зарплата. Нині 
січень, а зарплату отримуємо за жовтень. Видають платню частково, є велика 
заборгованість», — м. Покровськ, чоловік 



11

«Ось це мої умови праці: якщо йду на п’яту годину ранку працювати, то прийду 
не в п’ятій вечора, як це має бути, а опівночі. О п’ятій ранку мені знову заступати 
на зміну. Працюю за двох, а отримую менше, ніж за одного. До 2014 року моя зарп-
латня сягала чотири тисячі доларів, а зараз отримую півтори. Тоді я працював 
одну зміну, а ниньки — стабільно по дві. Шахта працює і навіть зарплату виплачу-
ють, але це важка й дешева праця. Люди знають [про ці важкі] умови, тож не хочуть 
працевлаштовуватися. Молодь іде, але довше двох-трьох місяців ніхто не затриму-
ється. Допрацьовують старші люди, а середній вік працівників стає все вищим», — 
м. Покровськ, чоловік

Високі ціни 
на комунальні послуги:

усі респонденти(-ки): з січня 2022 удвічі збільшується плата за водопостачання, вод-
ночас гарячої води у місті немає ще з кінця 1990 рр. У сусідніх містах цих проблем 
немає: ціни нижчі, до того ж є гаряча вода. У Покровську є конфлікт між міськими 
комунальними підприємствами — водоканалом та КП «Води Донбасу». На скарги 
жителів влада не реагує. Розв’язання проблем залежить від місцевої влади, що тисне 
на місцевих постачальників. 

«З нового року ціна на кубометр води зросте вдвічі, але зарплатня та пенсія ні», — 
м. Покровськ, чоловік

«Якщо я плачу 60 гривень за куб, то маю отримати воду, яку можна налити в чайник 
і зварити в ній їсти», — м. Покровськ, жінка

Низькі зарплати:

жінки:  високими є лише зарплати в шахтарів.

«У Києві за 5 тисяч гривень люди не будуть працювати, а в нас будуть», — 
м. Покровськ, жінка

Дискримінація жінок 
на рівні заробітних плат:

жінки: є різниця між зарплатами чоловіків та жінок, а ще різниця між зарплатами 
шахтарів та інших спеціалістів). 

«…є дискримінація між чоловіками та жінками: жінкам платять менше, та й жінка 
не може у нас в місті заробляти гроші», — м. Покровськ, жінка

Під час ФГД із жінками точилися дискусії щодо різниці зарплат. Не всі жінки погоджу-
вались, що наявна дискримінація жінок. Різниця зарплат між шахтарями та іншими 
спеціальностями вважається нормою, позаяк праця шахтаря є дуже важкою. 

«Це не дискримінація, адже є різна робота. У мене чоловік працює на шахті, але 
не отримує 30 тисяч, бо має “паперову” роботу: їздить на шахту й працює з пів чет-
вертого ранку до дев’ятої вечора»; «Чоловіки отримують пільги за забрудненість по-
вітря, адже в шахті йому доводиться ковтати пил, а жінка не отримує, хоча також 
може в шахту опускатись»; «Чому жінці не можна опускатись в шахту, аби зароби-
ти ці 30 тисяч гривень, якщо вона залишається єдиним годувальником в сім’ї?» — 
м. Покровськ, жінка

1.1 Проблеми міст. Покровськ
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Проблеми інфраструктури 
та благоустрою

Тема болюча й нагальна, зокрема з транспортом та вуличним освітленням. Опитані 
вказують, що це питання має розв’язувати міська влада, відповідні управління й осо-
бисто мер.

Респонденти обговорювали проблеми, що висвітлені нижче.

Монопрофільність міста

Респонденти(-ки) вважають це суттєвою проблемою, оскільки альтернативою за-
йнятості в шахті є лише сфера обслуговування. Якщо шахту закриють, а це ймовір-
на перспектива, то респонденти(-ки) не бачать майбутнього у міста. Вони вказують, 
що відповідальність за майбутнє міста лягає на центральну владу, адже проблема 
не може розв’язатися на рівні міста чи області. Ще однією проблемою є порушення 
прав працівників(-ць), наприклад, людина працює дві зміни, а отримує зарплатню 
за одну. Ціни на товари можуть підніматись залежно від дня отримання зарплати 
працівникам(-цям). Перевагою роботи на шахті, на думку респондентів(-ок), є певна 
стабільність.

«Вони [тобто влада] лякають, що закриють шахту. Ренат Леонідович планує зелену 
енергетику вводити, а всі шахти закрити. Я не знаю, як це все буде [відбуватися]»; 
«Ми будемо замерзати й вмирати, бо газ пенсіонерка не проведе собі, наприклад, 
як мої батьки»; «Вмираючим містом, мабуть, ми станемо. Чи є перспективи на май-
бутнє у нас? Кінець нам», — м. Покровськ, жінка 

«З недоліків: на шахті знають, що інших робочих місць немає, тому молодь у них 
працює в дві зміни, а отримує за одну. Якщо не подобається, можеш розрахува-
тись, — на це місце черга вишикується. Людей мають за ніщо»; «Як по ринку в нас 
ідеш, то продавець запитує, коли будуть видавати зарплати, щоб піднімати ціни», — 
м. Покровськ, жінка

«Це єдине підприємство, що платить гроші  й наповнює бюджет міста, але ставлен-
ня керівництва до людей, як до худоби», — м. Покровськ, чоловік

Інфраструктурні проблеми

Є багато незавершених будівництв (кінотеатр, школа, стадіон), застарілі/аварійні ко-
мунальні й електромережі (часті аварії, дерев’яні стовпи, низька напруга). Нове жит-
ло не будується, тож ціни на нього високі.  Проблемою має займатись міська влада і 
мер особисто, адже це підпадає під їхню компетенції, проте коштів, ймовірно, бракує 
для розв’язання цих проблем. 

«Чому маємо постійні перебої з водою? Є заборгованість комунального підприєм-
ства, тому апелюють до того, що треба підняти тарифи. Підняли. Проте в місті можна 
побачити чимало проривів, які не ремонтуються. Хіба оплата комунальних не пе-
редбачає ліквідацію цих проривів?», — м. Покровськ, чоловік

Робота державних/комунальних 
підприємств

Є складнощі з вільними місцями в дитсадках, адже дитину записувати потрібно ві-
дразу після її народження. До того ж не всі батьки задоволені станом шкіл і харчу-
ванням: харчування дороге, ремонт у школі мають робити за кошти місцевої влади, 
натомість збирають кошти з батьків. Державні лікарні перебувають не в кращому ста-
ні, тож більш розвинутою є приватна медицина, одначе респонденти(-ки) зазначали 
також і про певні покращення в медичній сфері, зокрема ремонти у закладах. Про-
блеми у відповідних сферах має розв’язувати не лише місцева влада, а й централь-
на, зокрема профільні міністерства, проте є тенденція, на думку респондентів(-ок), 
проблеми скеровувати на місцеву владу.

1.1 Проблеми міст. Покровськ



13

«У нас поліклініку зовні, може, і ремонтують, але всередині страшно. Обладнання сто-
літньої давнини. Якісно провести обстеження неможливо»,  — м. Покровськ, чоловік

Екологічні проблеми

Актуальні проблеми для промислових і шахтарських регіонів. Окрім вищезгаданих 
проблем, респонденти(-ки) зазначили, що дороги посипають доменним шлаком, 
який є токсичним та забруднює повітря (пил є токсичним, викликає силікоз5).

Корупція

На думку респондентів(-ок), наявна й притаманна всім держаним рівням та інстан-
ціям, одначе в жіночій ФГД значна частина респонденток особисто з корупцією 
не стикались. Поширеним явищем є влаштовуватись на роботу за хабар. У чолові-
чій ФГД респонденти(-ки) розповідали, що лікар, який проводить профогляд, може 
натякати на хабар/винагороду. Хабарі, на думку респондентів(-ок), можуть брати 
й представники силових структур (поліція, прокуратура), а також адміністрація шахт, 
представники міської влади, дирекція шкіл тощо. Корупція, на думку респонден-
тів(-ок), спостерігається не у великих масштабах, але вона є звичною та фоновою:  

«Беруть усі, але не в доларах, а в гривнях», — м. Покровськ, чоловік

Проблему мають розв’язувати насамперед антикорупційні органи та фахівці цен-
тральних органів, а не місцевих. 

Криміногенна ситуація

Респонденти(-ки) з проблемами не стикалися, хоча чутки про вбивства та пограбу-
вання ходять. Одна з респонденток сказала, що є враження повернення в «бандит-
ські дев’яності», але лише за чутками й новинами.

Зловживання алкоголем 
та наркотиками

Гостра проблема наркоторгівлі, що відбувається неприховано на очах людей; на дум-
ку респондентів(-ок), поліція покриває наркоторговців, а результативної протидії не-
має. Проблемою має займатись МВС. Зловживання алкоголем також є, проте одна-
ково як і у всій країні. На думку респонденток, нетверезі компанії можуть становити 
загрозу для дітей та підлітків.

«Закладчики працюють, копають, — скоро тунель під будинком буде»; «Собака гав-
кає, вийшов, а в поштовій скриньці вже лежить. Вони не бояться нічого»; «Має полі-
ція розв’язувати проблему, а не кришувати», — м. Покровськ, чоловік

Насильство в родинах

Більшість респондентів(-ок) не стикались із проблемою. Дещо більш обізнані й вва-
жають поширеною проблемою три респондентки в жіночій групі. Насильство, на 
думку респонденток, відбувається унаслідок соціально-економічних проблем, а та-
кож зловживання алкоголем. Вони також вказали, що проблемою займаються відпо-
відні органи на місцях, тим паче наразі є допомога жертвам сімейного насильства. 
З іншого боку — поліція не завжди реагує на скарги про сімейне насильство. 

«Насильство виражається в побитті дітей та знущанні над ними. Згодом соціаль-
ні служби забирають дітей, а батьки випивають»; «Насилля в родині може бути не 
лише фізичне, а й і моральне. Стать кривдника може не мати значення»; «Якщо є 
насильство в родині, то вже нічим не зарадити, потрібно просто тікати. Нині в місті 
є служби, куди можна звернутись, а також інформація, куди звертатись»; «До поліції 
звертатись немає сенсу, бо скажуть, що це сімейні проблеми, тож розбирайтесь са-
мостійно. У місті облаштували кімнату. Її місце розташування приховано. Люди, які 
зазнали насильства, можуть там деякий час перебувати, тобто їм надають житло. 
Цю інформацію бачила в центрі зайнятості», — м. Покровськ, жінка

1.1 Проблеми міст. Покровськ

5 Силікоз є незворотним і невиліковним захворюванням, що може призвести до раку легенів.
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Місто Селидове
Характеристика міста

Опис:

Асоціації:

Опис: 

«Візитна картка» міста: 

чоловіки: зелене, чисте, гарне, тихе, затишне (порівняно з Покровськом), є покра-
щення благоустрою; 
жінки: маленьке, сіре, спустошене (багато людей виїжджає), вмираюче, старіюче мі-
сто; є покращення благоустрою.

«Покращилось місто, як порівняти з тим, що було раніше. Дороги у дворах зробили, 
встановили лавочки й робили світло»; «Ми певний час не жили тут, а коли приїха-
ли сюди з дружиною, то вона сказала: “Це місто-дитсадок, тут дуже багато дітей”»; 
«Гарне місто, все змінюється на краще, мені подобається»; «Я буваю у відрядженнях 
в інших областях України. Часто люди питають звідки я, то й кажу, що з Донбасу, 
з маленького шахтарського містечка», — м. Селидове, чоловік

«У віці 30‒40 виїхало дуже багато людей, майже пів міста. Раніше місто було хоро-
шим, але нині воно старіє, бо молоді зовсім немає. Хоча місто стало значно догля-
нутіше: покращився стан доріг, побудували спортивні майданчики, а ще — стадіон, 
який давно стояв занедбаний… Якщо чесно, то це маленьке шахтарське містечко, 
яке поволі вмирає», — м. Селидове, жінка

жінки: шахтарське місто, річка Солена (в поганому стані), козацька історія; 
чоловіки: шахтарський край, терикони, річка Солена й легенда про козака, що во-
зив сіль; давнє козацьке місто.

м. Селидове, жінка

чоловіки: давнє козацьке місто, нині — шахтарське; попри труднощі люди не втра-
чають оптимізм; 
жінки: місто, що старіє й поволі вмирає, молодь виїжджає в пошуках кращого життя; 
є міста й у гіршому стані. 

отсімдалкирпан,атсімішнемещєачоХ.итсівопзоротсіморпощєаменмісвоЗ«
Українськ6, — вони ж геть занепадають. Все у місті пов’язане з шахтами: якщо за-
криваються шахти, то місто помирає», — м. Селидове, жінка

чоловіки: річка Солена, унікальна козацька назва, давня історія міста; 
жінки: козак Селид як символ міста, пісня про місто Селидове — «квітку Донецького 
краю».

«Був козак Селид, який возив по річці Соленій сіль. Одного разу в нього зламалось 
колесо, тож він тут і лишився. Так гласить одна з легенд. Місто старовинне, тут давно 
форпост козацький був, та й назва дуже давня. Річка раніше приносила великий 
дохід, бо судна купців ходили, адже є вихід до Дніпра через річки Вовчу та Самару. 
Також це місто шахтарської слави, красноармійське, “селидовський куст”. Ще кажуть, 
що у випадку війни нас не зачепить, бо ми ніби в ямі», — м. Селидове, чоловік

«Квітка Донецького краю. Пісня така є “Квітка Донецького краю — Селидове”», — 
м. Селидове, жінка

6 Місто районного значення в північно-західній частині Донецького басейну, підпорядковане Селидівській міськраді Донецької області.

«Хвалитись нема чим, бо позитиву мало. Роботи небагато, а на шахтах гроші 
не платять. Нудно, розваг немає. Річка є у нас, але вона брудна й майже висохла», —   
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Проблеми міста

1.1 Проблеми міст. Місто Селидове

Спонтанно згадані проблеми

Чоловіки спонтанно вказували на проблеми, як-от: працевлаштування (фінансові 
проблеми, відсутність альтернативи зайнятості на шахті), високі тарифи, пандемія, 
загроза воєнних дій, погана якість медичних послуг, екологічні проблеми (забруд-
нення річок, підмивання і руйнування будівель), інфраструктурні проблеми (руйну-
вання житлового фонду, аварії і перебої у водопостачанні, високі ціни на комунальні 
послуги). 
Жінки спонтанно вказували на проблеми, як-от: погана якість медичних послуг, не-
нормований і довгий робочий день на шахтах, екологічні проблеми (забруднення 

,)идовьтсікяанагопівікнидубнатсйинйірава(имелборпінруткуртсарфні,)мйодов
міграція населення, брак громадського транспорту, брак місця для дозвілля молоді, 
складнощі дистанційного навчання для батьків і дітей. 
Усі респонденти(-ки): неякісні медичні послуги — нестача машин швидкої допо-
моги, несвоєчасне лікування, брак найнеобхідніших ліків (зокрема, інсуліну), відсут-
ність спеціалістів(-ок), зокрема сімейних лікарів (запис за десять днів).

«Викликали швидку, а нам кажуть: “У нас немає машини, тож чекайте”. Ми власни-
ми силами рятували чоловіка від інсульту, — всі сусіди приходили й допомагали хто 
чим міг. Коли хворого забирала швидка, то в бригаді швидкої допомоги сказали, що 
вони вчасно приїхали дуже вчасно. А якби ми його таблетками не рятували б?..»; 
«Ми викликали швидку, а вона їхала годину. Хворого власними силами знесли на 
двір, тож він годину лежав на лавочці й мерз, хоча ми його ковдрами, звісно, закута-
ли. Лікар виписаа інсулін, але його ніде немає, тож і не колють»; «Потрібен інсулін, а 
ендокринолог у відпустці, тож виписати більше ніхто не може. Сімейний лікар сказав 
чекати, поки вийде з відпустки»; «Сімейні лікарі не обслуговують — температура 39о, 
а запис лише за десять днів. Навіть по телефону неможливо додзвонитись їм»; «У нас 
побудували дві амбулаторії й обладнали їх — це дуже добре, бо до цього ситуація 
була плачевна. Проте обслуговування пацієнтів жахливе», — м. Селидове, жінка

Усі респонденти(-ки): наявні проблеми з працевлаштуванням, адже в місті немає 
інших підприємств та робочих місць, окрім шахт. 
Жінки: робочий день на шахті може тривати понад 12 годин, що неприйнятно для 
матерів, оскільки є потреба в піклуванні про дітей. 

«Немає будівництва та підприємств. Єдиний вихід — працювати на шахті, але й на 
шахтах людей зараз не працевлаштовують, також не на всіх шахтах платять зарп-
лати. Підробітку не знайдеш, щоб утримувати родину. Нині було б добре заробити 
бодай 300‒400 гривень на день», — м. Селидове, чоловік

Настрій жителів міста

чоловіки: люди у місті гостинні, дружелюбні, працьовиті, компанійські, амбіційні;
жінки: люди у місті хороші, дружелюбні, добрі, приходять на допомогу, неагресивні.

«В наших умовах у нас люди молодці! Вони хороші й доброзичливі. Я люблю наших 
людей. На жаль, настрій у місті тепер пригнічений, бо всі бояться закриття шахт. 
Ковід також вніс свої корективи», — м. Селидове, жінка

жінки: пандемія вплинула на настрій людей, адже закриття шкіл на карантин погір-
шує ситуацію; в умовах пандемії приводом для радості є відсутність захворювань 
та здоров’я близьких; 
усі респонденти(-ки): настрій людей залежить від успішності роботи шахт, оскільки є 
затримки у виплатах та ходять чутки про закриття шахт, настрій у людей пригнічений; 
ключовим приводом для радості є виплата зарплати та погашення заборгованості, 
адже останнім часом зарплатню затримували; приводом для радості є міські свята, 
покращення міського благоустрою, ефективна робота нового очільника міста, зокрема 
відкритя басейну та міського спорткомплексу (сольової кімнати), а ще благоустрій парку.
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1.1 Проблеми міст. Місто Селидове

Усі респонденти(-ки): екологічні проблеми, зокрема забруднення річок (воду з 
шахт викачують у річку), забруднення повітря, є проблеми із затопленням будинків, 
частина респондентів(-ок) вважає, що фактором є ґрунтові води, частина — що ви-
робіток шахт, який іде під містом; проблему має розв’язувати місцева та центральна 
влада, адже в місцевої влади мало ресурсів, одначе вона має сприяти її розв’язанню, 
залучаючи центральну владу до рішення. 

«З річкою у нас давно проблема. Річка відновиться, а потім знову іде забруднення. 
Риби немає, міських пляжів немає, хоча раніше були — це екологічна катастрофа»; 
«Підтоплення у нас має природній фактор — це ґрунтові води»; «Тут підземний видо-
буток вугілля іде під нашим містом майже всюди», — м. Селидове, чоловік

«У нас річка поросла очеретом, до того ж брудна. У неї направляють викиди, тож 
вода руда… Хоча качки прилетіли», — м. Селидове, жінка

Усі респонденти(-ки): інфраструктурні проблеми, зокрема аварійний стан будин-
ків, проблеми водопостачання (часті аварії), і водночас високі ціни на комунальні по-
слуги. 

«Будинки руйнуються. Стіни мають такі великі тріщини, що з сусідами можна спілку-
ватись крізь них, але на це ніхто не реагує [мається на увазі ЖЕК та інші державні
органи — прим. ред.]», — м. Селидове, чоловік

Жінки: неякісна вода, водогін подає технічну воду. 

«У нас проблема з водою, питну воду треба купувати. Неприємний запах води, вона 
технічна, є ній є піна, осад», — м. Селидове, жінка

Жінки: міграція населення, — за оцінками респондентів і респонденток, — орієнтовно
40% жителів виїхали з міста й продовжують виїжджати на заробітки. 

«Польща, Чехія, росія. Всі знайомі та родичі поїхали, кожен день хтось виїздить. 
Молодь їде. Меншість, до 10%, в Україні залишаються», — м. Селидове, жінка

Зі переліку обговорюваних проблем, актуальною для міста є проблема зловживан
-ня алкоголем та наркотиками, інші проблеми, на думку респондентів(-ок), не є ак
-туальними або не є помітними. Так, стан доріг, на думку респондентів(-ок), у місті 

задовільний і не становить найгострішу проблему в місті, позаяк дороги потроху 
ремонтуються. 

Респонденти(-ки) обговорювали проблеми, що висвітлені нижче

Монопрофільність міста.

Респонденти(-ки) вважають суттєвою проблемою, адже місто створювалося як шах-
тарське поселення, тож все міське життя об’єднувалося навколо шахт. Їхнє закриття  
призводить до еміграції. До війни в 2014 році багато людей їздили працювати
до Донецька й це створювало альтернативу зайнятості на шахті. Наразі закриті
й ті підприємства, що успішно працювали в 1990 рр., наприклад, хлібокомбінат.

Жінки: брак транспорту — є один автобус на місто; хоч місто і невелике, жителі 
зазвичай пересуваються пішки, одначе є категорії жителів, яким необхідний тран-
спорт (зокрема, люди похилого віку та мами з маленькими дітьми); до того ж у місті 
відсутня автостанція — цю проблему має розв’язати міська влада; брак місць 
дозвілля для молоді, зокрема немає кінотеатру або ковзанки; перевага полягає 
в облаштованому парку, тож в теплу пору року там роблять дискотеку для молоді; 
складність дистанційної освіти для батьків і дітей, адже всі сторонам навчального 
процесу важко, бо доводиться дистанційно вчитись впродовж довгого часу; 
батьки не можуть лишати самих дітей вдома, а діти значно гірше вчаться в домаш-
ніх умовах, до того ж у них падає зір. 
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Робота державних/комунальних підприємств.

Деякі школи в поганому стані, хоча в окремих закладах зробили ремонт. Наразі та-
кож наявна нестача дитячих садків, а деякі респонденти(-ки) вказували на закриття 
шкіл та садків. На їхню думку, проблему має розв’язувати міська влада. Є потреба в 
державному будинку перестарілих для самотніх пенсіонерів і пенсіонерок.

Якість води

Якщо проблему не розв’язують на місцевому рівні, її має допомогти подолати цен-
тральна влада, та поки що цього не відбувається. На запити громадян відповідей не-
має.

«У нас сусід писав до КП “Води Донбасу” щодо [якості] води, а йому відповіли: “Вода 
з кожним днем стає все краще”. Хіба це відповідь?» — м. Селидове, чоловік

Корупція

Поширена не лише в різних місцевих органах, а й в усій країні, але зафіксувати її 
чи виміряти важко. Респонденти(-ки) говорять про корупцію як про буденні справи, 
позаяк не сприймають її як проблему. Ймовірно, особисто з нею стикаються рідко. 
Проблему мають долати відповідні спеціалізовані органи влади. 

«Ти приходиш в пенсійний фонд і не можеш одразу оформити пенсію за місяць, мо-
жеш рік ходити...  І так всюди», — м. Селидове, чоловік

Криміногенна ситуація

Наявні дрібні крадіжки, але вбивств немає, тож злочинність не постає вкрай гострою 
проблемою. Криміногенна ситуація, на думку респондентів(-ок), залежить від еконо-
мічної ситуації та рівня добробуту жителів — відсутність фінансів та змога заробити 
на злодійстві штовхає їх на злочини.

1.1 Проблеми міст. Місто Селидове

Проблема працевлаштування.

Ця проблема найбільш хвилює населення й створює інші проблеми, як-от: розви-
ток міста, створення робочих місць, невиплата зарплат та інші економічні проблеми. 
На думку опитаних, цими проблемами має займатись центральна влада, профільні 
міністерства, позаяк місцева й обласна влада не в змозі їх розв’язати. До того ж важ-
ливо розв’язати проблеми міграції. Респондентам(-кам) спонтанно важко вказати 
шляхи розв’язання проблем, але вони припускали, що варто залучати інвесторів для 
відновлення роботи підприємств міста.  

«Був вугільний регіон, у нас усі підприємства — це шахти. Великий відсоток людей, 
особливо чоловіків, працюють на шахтах, або так чи інак професійно пов’язані 
з ними»; «Тут на 650 років вугілля вистачить, але ніхто цим займатись не хоче»; 
«Мають залучатись інвестори — через місцеву або центральну владу», — м. Селидо-
ве, чоловік 

«Усе закрито — молокозавод, консервний завод, “Дім побуту”, хлібокомбінат», — 
м. Селидове, жінка

«Якщо пошлюбилися хлопець та дівчина, то на них чекатиме катастрофа — 
не вистачатиме грошей, особливо якщо діти будуть, тож доводиться виїжджати», — 
м. Селидове, чоловік
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Зловживання алкоголем 
та наркотиками.

Проблема є, поширене як зловживання алкоголем, так і зловживання наркотика-
итидоворпьтюам)іц-(икинвіцарпінсалбо:яіцілопяситамйазєаммянналодоП.им

рейди, адже на місцевому рівні проблему наркоторгівлі важко розв’язати. Опитані 
наголошують, що це дуже важлива проблема, тому варто приділити увагу для її по-
долання. 

«З кожним роком проблема росте, вони (наркозалежні) вмирають, але беруться 
нові звідкись»; «Бачимо по місту цих людей: бігають, щось шукають, копають», — 
м. Селидове, чоловік

1.1 Проблеми міст. Місто Селидове

Насильство в родинах.

Проблема доволі поширена. Її чинником є зловживання батьків алкоголем та нарко-
тиками, а також фінансові проблеми. 

«Багато неповноцінних родин, багатодітних, в яких діти самі по собі ростуть. Батьки 
п’ють і сваряться, часто-густо є бійки. Згодом у дітей виникають психологічні про-
блеми»; «Сварки починаються банально через брак грошей й ведуть до скандалів 
і бійок», — м. Селидове, чоловік
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1.2 Можливість закриття 
шахт у регіоні
Стан шахт як містоутворюючих підприємств

Інформація щодо обох міст буде подаватись в одному розділі, оскільки думки респондентів(-ок) в обох 
містах здебільшого співпадали. 

Міста утворювались або впродовж довгого часу існували як шахтарські містечка. Нині вся інфраструк-
тура міст також пов’язана зі шахтами: у м. Покровськ — шахта «Покровська», а в м. Селидове  — об’єд-
нання кількох шахт, але частина шахт уже закриті або перебувають у процесі закриття.

Переваги шахт як містоутворюючих підприємств:
• сплата податків, наповнення бюджету, інвестування коштів до інфраструктури мі-

ста та соціальної сфери;
• висока зарплатня та своєчасна виплата, а також стабільність і ранній вихід на 

пенсію;
• люди знають одне одного, утворюючи сталу сформовану спільноту.

«Якщо є стабільна зарплатня, то можна на щось розраховувати. У нашому місті 
люди радіють, коли їм 7 числа зарплати видають. Біля банкоматів виникають черги. 
Люди щасливі, що є гроші», — м. Покровськ, жінка

«Монопрофільність означає, що ми знаємо одне одного  і живемо, як в одному кол-
госпі, ми всі колись працювали на шахті і працюємо, зустрічаємось як великий кол-
госп», — м. Покровськ, жінка 

«У нашому місті, принаймні раніше, все на шахтах трималось — палац культури, 
палац спорту, стадіон», — м. Покровськ, чоловік 

Недоліки шахт як містоутворюючих підприємств:
• у місті немає інших виробництв, немає альтернативних надходжень до бюджету;
• брак робочих місць для людей, що не працюють на шахтах, зокрема для жінок;
• високі ризики: якщо шахта занепадає і перестає працювати, то місто згасає;
• зловживання й порушення прав працівників і працівниць із боку керівництва, 

оскільки в місті немає альтернатив зайнятості на шахті, а самі працівники(-ці) 
є залежними.

«Монопрофільність, якщо розглядати її як мінус: місто взагалі помре (без шахти)», — 
м. Покровськ, чоловік 

У Покровській громаді навколо міста є інші шахти, одначе вони «вмираючі», тож не-
рентабельні, а зарплати не виплачують. Окрім шахти «Покровська», інші шахти є дер-
жавними. Деякі респонденти(-ки) зазначали, що причина нерентабельності полягає 
в тому, що вугілля видобувають гіршої якості, тож на це вугілля немає попиту. Біль-
шість людей працює на приватній шахті «Покровська», де видобувають вугілля висо-
кої якості, що йде на експорт. 

У місті Селидове шахти або закриті, або малорентабельні. Їхнє закриття почалося ще 
з 1990 рр. Респонденти(-ки) вважають, що також закривали нові та рентабельні шах-
ти, але це не виправдано. 

«У Селидові була велика й добре обладнана шахта, але її швидко закрили. У нас 
все дуже швидко закривають, лиш відновлюють довго», — м. Селидове, жінка 

На думку респондентів(-ок), нерентабельність державних шахт — це питання ефек-
тивності управління. Шахти можуть бути рентабельними за умов ефективного управ-
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1.2 Можливість закриття шахт у регіоні

ління та вкладення коштів у їхній розвиток. Деякі респонденти(-ки) зазначали, що за-
паси вугілля в шахтах достатні, а от інші вказували, що вугілля в шахтах закінчується. 
На думку респондентів(-ок), держава не зацікавлена в розвитку вугільної промисло-
вості, хоча наявний дефіцит вугілля, адже його закуповують за кордоном. Нерента-
бельність шахт є радше міфом або частковою правдою і не відповідає дійсності. 

Місцеві політики, на думку респондентів(-ок), радше схильні закривати шахти й от-
римувати прибуток з продажу металобрухту. На рівні місцевих політиків і чиновни-
ків, а також, ймовірно, і на рівні міністерства/уряду наявна корупційна складова,
а процеси, що відбуваються в цій сфері, є непрозорими. Респонденти(-ки) також вва-
жають, що шахти закриваються передусім під тиском західних партнерів, адже за-
криття шахт не в інтересах України, позаяк вугілля доводиться купувати за кордоном, 
до того ж дорожче. Ці кошти можна було б вкласти у видобуток українського вугілля. 

«У селидівській шахті вугілля вистачало на 50 років, але її закрили. Європа почала 
втручатись у наш суверенітет, нам дали кошти на закриття й зараз наказують за-
кривати. Будуть закривати все», — м. Селидове, чоловік 

Стан шахти «Покровська», на думку респондентів(-ок), змінився з приходом нового 
власника «Метінвест». Попередній власник «Донсталь» вкладав у розвиток підпри-
ємства, оновлювалось обладнання, розроблялись нові пласти. Нинішній власник не 
вкладає кошти в розвиток, але вимагає високого видобутку на старому обладнанні. 
До того ж відсутня стратегія розвитку підприємства. Це свідчить про закриття шахти 
протягом наступних п’яти-десяти років, а то й швидше. Усі респонденти(-ки) зауважу-
вали, що точною інформацією вони не володіють. 

ьсиладалквенонсачвитшокощ,илачанзазжокат)ик-(итнеднопсерумоводилеСУ
в оновлення обладнання на шахтах, тому воно застаріло. Для продовження роботи 
шахти потребують великих коштів, відтак їх визнано нерентабельними. З чотирьох 
шахт лише на одній обладнання дещо оновили й вона не є збитковою. Три шахти 
мають заборгованості, зокрема за комунальні послуги, видобуток вугілля незначний 
і відбувається вручну. Дві з чотирьох шахт планують закрити.  

«Власники хочуть більше грошей заробити. Обладнання дуже дороге, тож в нього 
треба інвестувати. Лише за десять років прибуток почнуть отримувати, одразу кош-
ти не надійдуть. Ніхто не хоче цього робити», — м. Покровськ, чоловік 

«Були вкладення коштів, але хто це робив та хто є власником — цю інформацію мо-
жуть люди й не знати, бо про це ніхто не розказує [про інші шахти]»; «На “Західній” 
вугілля коксуюче, тому йде за кордон, а оплата надходить у доларах. А іншим ка-
жуть — ваше вугілля нерентабельне, тому зарплата низька», — м. Покровськ, жінка

«Якби все оновлювати за планом, то все було би нормально. Обладнання, що на 
шахтах є нині, багато років не оновлювалось, а тепер схаменулись, але воно потре-
бує дуже великих коштів. Потрібно вчасно вкладати кошти, то все буде нормально. 
У нас достатньо запасів вугілля, та й якість хороша», — м. Селидове, чоловік 

«Це питання політичне, бо ніхто не хоче вкладати. Вони [влада] на металобрухт все 
збирають і заробляють»; «Якщо чесно, то ми особливо і не знаємо. Є “великі дяді” 
й нам незрозуміло, що вони робитимуть та куди вкладатимуть кошти. Здавалося б, 
є вугілля, іди і бери, а виходить парадокс: вугілля на ТЕС не вистачає, а в нас шахти 
простоюють. Уряд купує газ і вугілля десь втридорога. Може, візьміть ці кошти і вкла-
діть у шахти? У нас тоді будуть робочі місця і своє вугілля»; «“Лиманську” шахту не 
можуть поділити депутати наші. “Стаханова” державна, в неї кошти не вкладають», — 
м. Покровськ, чоловік 

«Обладнання застаріле, тож видобувати вугілля немає чим. Закупили комбайн 
у китайців, але вони не підходять: якщо треба щось перероблювати, то він ламаєть-
ся, тож видобувають вугілля вручну. Люди виходять [з шахти] усі чорні, замучені»; 
«…нам говорять, що вони прибуткові й вугілля вистачить на 50 років, а центральне 
керівництво каже, що вони нерентабельні й збиткові, тож їх треба закривати», —
м. Селидове, жінка 
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Майбутнє шахт та вугільної промисловості
У Селидовому респонденти(-ки) емоційно, болісно й негативно (зі страхом та спроти-
вом) сприймали перспективу закриття шахт. У Покровську сприйняття закриття шахт 
достатньо нейтральне, бо є розуміння, що це незворотній процес, а також більше вірять 
у можливість розвитку альтернативних сфер. Проте зі сумом зауважували, що майбут-
нього у вугільної промисловості немає, а шахти у будь-якому випадку закриватимуться. 

«Ми цього боїмося, бо про людей ніхто не думає. Для жителів міста це неприйнятно, 
адже міста не буде. Якщо закриють шахти, то з нього можна виїздити, не озираю-
чись. У батьків не буде коштів дітям за харчування у школі заплатити, а наркоманія 
та криміналітет зростатиме», — м. Селидове, жінка

Усі респонденти(-ки) вважають, що за умови відсутності розвитку шахт закінчаться 
запаси вугілля. Позаяк немає розробок для нових пластів, видобуток нових пластів 
не готується, обладнання не оновлюється, а кошти не вкладаються, то це й створює 
основну причину нерентабельності. На думку опитаних, нерентабельні шахти (рад-
ше за все ті, що мають низьку якість вугілля) вже давно не працюють, тож нині плану-
ють закривати рентабельні або потенційно рентабельні  шахти. 

«Лякають, що всі шахти закриють, сумне майбутнє. Всі переходять на зелену енерге-
тику»; «Нерентабельні шахти вже давно не працюють, самі по собі, їх не потрібно було 
закривати»; «Якщо закриються шахти, люди будуть тікати з міста, бо не буде роботи. 
Ціни на нерухомість впадуть, — нікому вона не буде потрібна», — м. Покровськ, жінка 

«Ми цього боїмося й не хочемо. Це не найгостріша потреба. Ми цього не хочемо. 
Цього не потрібно робити», — м. Селидове, чоловік 

«Хто сказав, що шахти нерентабельні? Хто це визначає? Будь-яке підприємство 
можна зробити рентабельним і нерентабельним»; «Якщо для шахти не закуповують 
обладнання й вона не може рік-два видобувати вугілля, то це не значить, що вона 
нерентабельна, це значить, що немає умов для видобутку», — м. Селидове, чоловік 

Респонденти зауважують, що закриття шахт — це процес, що вплине й на довкілля, 
бо шахти потребують відкачування води, адже їх неможливо просто зупинити в одну 
мить, — це спричинить екологічну катастрофу та створить фізичну загрозу існуванню міст. 

«Гірське підприємство — це серйозна справа, воно потребує не лише розвитку, а й 
підтримки. Наприклад, потрібно воду відкачувати. Шахту не можна просто закрити —   
це буде екологічна катастрофа», — м. Покровськ, чоловік 

«Шахту просто так не закриєш, бо виникатимуть обвали, потрібно воду відкачувати, —  
щось має працювати», — м. Покровськ, чоловік 

Усі респонденти(-ки) чули про плани закриття шахт та часто говорили, що уряд іні-
ціює закриття шахт, оскільки вважає їх нерентабельними або ж іде назустріч вимо-
гам ЄС, що передбачають закриття шахт в Україні. Опитані вважають, що Україна 
взяла зобов’язання перед ЄС закрити шахти в обмін на фінансування, відтак уже 
сформована програма й черговість закриття шахт. У Покровську частина респон-
дентів(-ок) вважає, що Р. Ахметов планує закривати шахти й розвивати зелену енер-
гетику, але також висловлювались думки, що це ініціатива українського уряду та ви-
моги ЄС. Респонденти(-ки) розуміють, що вони не володіють точною інформацією
і радше оперують чутками. Відсутність точної інформації не сприяє довірі до влади, 
позитивному баченню процесів та перспектив.

1.2 Можливість закриття шахт у регіоні

7 Гірнича виробка завдовжки 75‒400 м. Термін “лава” виник в XIX ст. на Донбасі, оскільки у вибоях шахтарям доводилося працювати сидячи (укр. “лава”, “лавка” – довге сидіннях). 

«Будуть закривати [шахти], мовляв немає майбутнього. За п’ять-десять років тут 
вже не буде шахт»; «Закінчуються запаси [вугілля], якщо не вкладати кошти в розви-
ток шахти. Щоб видобувати вугілля, треба певні заходи провести, тобто підготувати-
ся до видобуток. У нас останні лави нарізані7, бо немає металу для проходження, 
та й загалом обладнання»; «Немає коштів, немає обладнання, у нас залишилось 
одна-дві лави, а це максимум на два роки», — м. Покровськ, чоловік 
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«Я чула, що Україна підписала договір, тож транш буде лише за умов закриття ву-
гільних підприємств.  Першою у списку стояла шахта “Краснолиманська”, тому вона 
й перебуває наразі в процесі закриття. Всі умови, що Європа поставила Україні 
для закриття шахт, поступово виконуються, бо Україні потрібні [грошові] транші від 
Європи»; «“Краснолиманська” шахта доволі перспективна, просто місцеві чиновни-
ки не могли її поділити»; «Я чула, що наступною в списку є “Мирноградвугілля”», — 
м. Покровськ, жінка 

«Усе до того йде, що шахти будуть згортатись, адже це дуже просто — все закрити. 
На жаль, місто буде вмирати», — м. Покровськ, жінка 

Респонденти згадували міфи, що розповсюджуються з самопроголошеної «ДНР»: 
у закритих шахтах планують облаштувати сховища американських ядерних відходів. 
За відсутності надійної інформації усі версії розглядаються як рівноможливі, респон-
денти(-ки) усвідомлюють, що не володіють надійною інформацією, і це підвищує три-
вожність і негативні очікування від майбутнього. 

«Хочуть просто закрити шахти та в Африці закуповувати вугілля. Ця схема вигідна на-
шим можновладцям, тож знову можна говорити про корупцію»; «Захарченко говорив, 
що є плани зберігати в шахтах американські ядерні відходи», ківолоч,кьсворкоП.м—

Усі респонденти(-ки) згадували шахти в межах громади/регіону, що вже були закриті:
«Центральна», «Родинська» та шахти неподалік м. Селидове. Планується закриття 
шахт «Краснолиманська» та «Мирноградвугілля». У такий спосіб плани щодо закрит-
тя шахт респонденти(-ки) вважають реалістичними і, по суті, невідворотними. До того 
ж закриття вже відбуваються, починаючи з 1990 рр. У Селидовому респонденти та 
респондентки сприймають перспективу закриття шахт дуже болісно. На їхню думку, 
жителі міста будуть категорично проти, тож у місті будуть страйки й заворушення.

«“Родинську” вже зрівняли з землею, навіть розібрали. Люди на ній трохи ще пра-
цювали, але молотками рубали, — не шахта, а копанка була. Вона була державна, 
в  неї гроші не вкладали, тому й не рентабельна. Пам’ятаю, коли ми у відрядження 
їздили, нам розповідали, що вугілля вистачить на сто років. До того ж неглибока 
була. Очевидно, аби шахта далі працювала, потрібно вкладати гроші. З радянських 
часів був випрацюваний лише стовп, тож потрібні вкладення. Це найлегший шлях —  
взяти й закрити», — м. Покровськ, чоловік

«Будуть протести, страйки, так би мовити бунт на кораблі. Вийдуть шахтарі та їхні 
родини. Варто врахувати, що й інші сфери в місті від них залежать, наприклад, 
медики. Якщо не буде шахтарів, нікого не буде», — м. Селидове, жінка

Респонденти(-ки) згадували, що і в комунальних установах, і в приватних будинках 
часто опалюють приміщення вугіллям, тож закриття шахт залишить людські домівки 
без опалення. 

Закривати нерентабельні шахти можна, якщо створено альтернативну зайнятість 
для людей. У Селидовому респонденти(-ки) пропонували виплачувати компенсацію 
за втрату роботи на рівні отриманої заробітної платні, також воліли б бачити ство-
рені робочі місця для колишніх шахтарів, де платили б не меншу заробітну платню. 
Довіра щодо спроможності влади створити альтернативну зайнятість є низькою. 
У місті Покровськ є кілька непрацюючих підприємств, які респонденти(-ки) прагнуть 
бачити відновленими.

«“Пилеподавання”, “Електродвигун” — закриті. Цегляний завод ще працює, але  ча-
стково», — м. Покровськ, жінка 

«Місцева й центральна влада мають створити альтернативу зайнятості на шахті. 
Потрібно створити промисловість, аби люди могли працевлаштуватись», — м. Сели-
дове, чоловік

1.2 Можливість закриття шахт у регіоні
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Оцінка рішення про закриття шахт у майбутньому 
(протягом 30 років)

За умов відкриття нових підприємств і виробництв, розвитку інших сфер, респон-
денти(-ки) вважають прийнятним закриття шахт. Найбільшим є побоювання респон-
дентів(-ок), що шахти закриються, а міста залишаться без можливості працевлашту-
вання. Саме тому має бути створена альтернатива.  

«За 30 років щось можна зробити, — якісь підприємства відкрити, щоб альтернати-
ва була. Потрібно знайти заміну», — м. Покровськ, чоловік 

Сфери та виробництва, що пропонують розвивати респонденти(-ки):
• сільське господарство (тваринництво, рослинництво, садівництво);
• переробна, харчова промисловість (виробництво олії, мучних виробів, хліба, 

консерв, вина);
• цегляний завод і гончарні вироби;
• виробництво будівельних матеріалів;
• оборонна промисловість (вироблення запчастин);
• автозавод (на зразок польських і чеських);
• асфальтовий завод;
• швейна фабрика;
• туризм.

«Хай буде сільське господарство, можна займатись. Деталі для оборонної промис-
ловості робити. Щось можна придумати. Навіть на території шахт, наприклад “Глини 
Донбасу”, можна гончарні вироби робити», — м. Покровськ, чоловік

У Селидовому респондент зауважив, що Україна має великі аграрні перспективи, 
одначе в сучасному аграрному господарстві може працевлаштуватись дуже мало 
людей, відтак важливо розвивати й інші сфери та напрями, зокрема промисловість. 
Водночас респонденти(-ки) побоюються, що близькість лінії розмежування й зони 
воєнного конфлікту не сприятиме інвестиціям, альтернативи не буде створено, тож 
міста, як і багато інших в регіоні, повільно вимиратимуть. Проблемою є те, що як 
жителі міст, так і, власне, самі міста не можуть залучати кредитні кошти, адже є об-
меження кредитування в регіоні через близькість до зони конфлікту. З іншого боку, 
респонденти(-ки) зауважували, що 30 років — це великий термін, достатній для 
адаптації до змін, який вселяє оптимізм. 

«Покровськ стане як Цукурине чи Кураховка8, де всього-на-всього два будинки в 
три рядочки стоять, а людям ніде де працювати»; «У нашого Покровська немає мож-
ливості взяти кредит. Донецькій області не видають кредити, бо ми, може, помремо 
тут скоро»,  — м. Покровськ, жінка

Реакція на закриття шахт у людей різна й досить часто залежить від віку. Для тепе-
рішніх працівників(-ць) шахт важливо і пріоритетно допрацювати до пенсії, молодь 
виїде в інші міста або буде їздити на заробітки. У Покровську респонденти(-ки) вва-
жали, що частина колишніх працівників(-ць) шахт можуть пробувати започаткувати 
власний бізнес. У Селидовому респонденти(-ки) вважали, що буде суттєвий спротив 
закриттю шахт і люди протестуватимуть. 

Респонденти(-ки) вважають, що молодь легше адаптується до змін, тож сприйме їх. 
Важче сприймуть закриття шахт люди, що народилися та виросли в часи СРСР. Саме 
для них зміни найбільш болісні. І для чоловіків, і для жінок закриття шахт буде од-
наково важким, оскільки в родинах багато людей, що працюють на шахтах. Досвід 
роботи на шахтах є майже в кожної людини, хоча на шахтах здебільшого працюють 
чоловіки. У Селидовому респонденти в чоловічій ФГД акцентували, що жінки як пра-
цівниці мають однакові права й можливості, як і чоловіки, тож дискримінації не має. 
Респонденти(-ки) вважають, що жителям міст зрештою доведеться підлаштовува-
тись до болісних змін, а вплинути на процес вони не мають змоги, бо їхні голоси 
влада не чує й до людей не дослуховується. 

 8 Селища міського типу в Донецькій області.
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«Для нас це не є новиною. Поїдемо всі за кордон полуницю збирати. Ось це всі наші 
перспективи, незалежно від досвіду й освіти»; «Доведеться підлаштовуватись, ми 
нічого не змінимо. Вже їздили до Києва, стукали касками, писали звернення проти 
подорожчання води, але ж вода подорожчала. Людей ніхто не чує», — м. Покровськ, 
жінка

«Тридцять років — це великий термін: ті, хто працюють, встигнуть допрацювати і на 
пенсію заробити», — м. Покровськ, чоловік

Очікування від міської та центральної влади:
• відновлення роботи підприємств міста, створення альтернативної зайнятості;
• будівництво нових виробництв (автозавод);
• полегшення умов оподаткування (пільгове оподаткування) та адміністративних 

вимог (спрощення обліку) для малих та середніх підприємців;
• підтримка місцевих фермерів;
• створення привабливих умов для закордонних інвестицій (Польща, Чехія, Німеч-

чина);
• розвиток машинобудування;
• розвиток сфери IT;
• будівництво нового житла в місті, кредити для молоді на житло.

«Центральна влада має створити робочі місця та відкрити підприємства. Напри-
клад, можемо свою полуницю висаджувати або свої, а не італійські, макарони 
виготовляти. Ми багата країна, в  нас росте пшениця, соняшник — все своє», — 
м. Покровськ, жінка

«Підвищили контроль за діяльністю підприємців. У мене дружина ФОП, продає кан-
целярію, то наразі думає чи припиняти діяльність як підприємиці, бо є проблеми 
з усім, — з касовими апаратами тощо», — м. Покровськ, чоловік 

Водночас респонденти(-ки) зауважували, що мають дуже низьку довіру до місцевої 
влади та не вірять в її спроможність успішно реалізувати глобальні проєкти з роз-
витку міста й громади. 

«Зараз нарахували 12 тисяч гектарів неврахованої землі в нашій громаді — це не-
мало. Тепер треба міркувати… Може, корівники побудувати або вирощувати якісь 
культури, тобто розвивати фермерство»; «Наша місцева влада не вміє використову-
вати те, що маємо. Навіть якщо їм дати [інструменти для розвитку], то все виходить 
в зворотній бік, ніби ходити спиною назад», — м. Покровськ, чоловік 

Закриття шахт, на думку респондентів(-ки), буде найбільш болісним для людей 
передпенсійного віку. Щодо впливу закриття шахт на жінок і чоловіків, думки розді-
лилися. Респонденти(-ки) частіше сприймають чоловіка і дружину не окремо, 
а як одне ціле, єдину родину. І чоловіки, і жінки в м. Покровськ зауважували, що 
жінкам завжди було складно знайти роботу, тож для родини буде великою пробле-
мою, якщо чоловік, який працює на шахті, втратить роботу. У цьому випадку дружи-
на буде вимушена працевлаштуватись на низькооплачувану роботу, наприклад, 
прибиральницею. На думку жінок у Покровську, чоловікам завжди легше знайти 
роботу в місті. Чоловіки-шахтарі рано йдуть на пенсію, — у середньому в 40 років, — 
тож у багатьох жінок чоловіки мають пенсії шахтарів — це є перевагою в умовах 
складнощів із працевлаштуванням і низькооплачуваної роботи для жінок. На думку 
жінок у Селидовому, чоловікам в разі втрати роботи на шахті буде важче знайти 
роботу. Думки щодо працевлаштування жінок та чоловіків різняться. 

-

Респонденти в м. Покровськ підсумували, що закриття шахт може стати імпульсом 
для розвитку інших сфер, але водночас може призвести до того, що багато людей 
одразу поїде з міста. У Селидовому очікування від закриття шахт більш песимістичні. 
Від закриття шахт передусім постраждають компанії, що продають та ремонтують 
обладнання для гірничо-видобувної промисловості, а також освітні заклади, що го-
тують фахівців для шахт. Ймовірно, можуть постраждати й інші галузі, скажімо, галузь 
перевезень шахтарів. Усі наслідки передбачити важко. Виграють, на думку частини 
респондентів(-ок), лише компанії, що займаються металобрухтом. 



25

«Якщо вже наразі зупинити шахту, то місто помре й всі поїдуть одразу до Польщі 
та Чехії. Ті квартири, що коштували двадцять тисяч доларів, стануть по три. Не зди-
вуюсь, якщо можна буде одразу увесь будинок купити», — м. Покровськ, чоловік 

«У нас шахтарський край, тож чоловіки [працюють] все життя на шахтах. Дайте 
шахтам працювати й нічого більше не треба тут будувати», — м. Селидове, жінка

1.2 Можливість закриття шахт у регіоні
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1.3 Працевлаштування, 
соціальна підтримка 
та програми 
перекваліфікації
Ринок праці: працевлаштування на шахті, 
доступні альтернативи, міграційні процеси

Інформація щодо обох міст буде подаватись в одному розділі, оскільки думки рес-
пондентів(-ок) в обох містах значною мірою співпадали. 

Окреслені проблеми працевлаштування:
• відмова в працевлаштуванні після 40 років, а тим паче після 50 років;
• відмова в працевлаштуванні, якщо у людини немає відповідного досвіду та осві-

ти, хоча, на думку респондентів(-ок), людина може навчитись й освоїти необхідні 
навички;

• відмова в працевлаштуванні жінкам через наявність дітей і потенційні лікарняні; 
жінки вважають чоловіків основними годувальниками, відтак турбота про дітей 
здебільшого є відповідальністю жінки.

Працевлаштування на шахті є традиційним для міст, а навчальні заклади навчають 
саме шахтарському ремеслу, тож основні спеціальності в професійно-технічних за-
кладах — це шахтарські. Інші, як-от бухгалтер та кухар, відсутні на рівні навчальних 
закладів. 

До того ж майже немає альтернатив високооплачуваної роботи — шахти є єдиними 
підприємствами, де платять високу заробітну плату. Саме тому, якщо шахта працює, 
виплачує зарплату, працевлаштування є привабливим. Недоліки роботи на шахті: 
дуже щільний графік роботи (12‒16 годин, «цілодобова робота на шахті», зокрема
на шахті «Покровська»), є обмеження за віком і станом здоров’я. Робота дуже важка, 
тож молодь не хоче йти працювати на шахти. 

«У нас навіть у технікумах навчають переважно гірським спеціальностям. Раніше це 
була дуже престижна робота, тепер молодь більше комп’ютерами прагне займа-
тись», — м. Селидове, чоловік 

Альтернативою роботі на шахті для жінок, на думку респондентів(-ок), наразі є пра-
цевлаштування в сфері торгівлі та обслуговування, багато жінок є власницями біз-
несів — салонів краси, магазинів, аптек та кав’ярень. Жінки також частіше працюють 
у державній та соціальній сферах — в освітніх та медичних закладах. Менш прива-
бливою, але поширеною є робота офіціантки, прибиральниці, продавчині, а також 
робота на будівництві (штукатурниці, плиточниці тощо), робота кухаря або касира. 
Респонденти(-ки) зауважували, що в традиційних для жінок сферах часто важка ро-
бота й мінімальна зарплата.

Для чоловіків більш поширеною є зайнятість на будівництві, зокрема в сегменті ре-
монту автомобілів та ремонту загалом. Поширеною, на думку всіх респондентів(-ок), 
також є робота водієм (таксистом), вантажником, охоронцем, в окремих фокусних 
групах наводили контракт в армії чи роботу в поліції. 
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І жінки, і чоловіки працюють торговими агентами, а влітку підпрацьовують у сфері 
обслуговування відпочивальників (атракціони, продаж рапанів, кукурудзи тощо). 
Багато з цих робіт не є офіційними та постійними, радше підробітками, відтак вони 
є менш стабільними, ніж робота на шахті, а ще здебільшого менш оплачуваними. 

Багато людей виїжджають з міста. Молодь найчастіше йде вчитись у великі міста 
і лишається там після навчання. Доросле населення їздить на заробітки за кордон 
(Польща, Німеччина, Чехія, росія), рідше в інші регіони України. 

Типовий трудовий мігрант — це людина в середньому 30‒50 років, максимум 
до 60 років. Найчастіше чоловік, проте жінок також багато. Часто мігранти мають 
вищу освіту, як-от інженери, лікарі чи педагоги, проте є й фахівці інших спеціаль-
ностей. Поширені роботи за кордоном — водій, будівельник, робітник на заводі. 
Є випадки працевлаштування на шахтах за кордоном (Польща). У респондентів(-ок) 
є знайомі, що працюють за кордоном, які виїхали родиною. Всі вони задоволені 
й не мають бажання повертатись.

1.3 Працевлаштування, соціальна підтримка та програми перекваліфікації

Стратегії пошуку роботи (перекваліфікація) 
в разі втрати роботи на шахті

На шахтах поширені звільнення працівників та працівниць як дисциплінарне по-
карання (за невиконання норми з видобутку вугілля, сварки з керівництвом тощо): 
працівника звільняють, а потім знову беруть на роботу. Ця ситуація може повторю-
ватись неодноразово. На думку респондентів(-ок), зі 100% працівників та працівниць, 
що звільняються з шахт, до 70% повертаються туди на роботу знову (значна частина 
звільнень є «профілактичними»), а 30% або їдуть за кордон, або шукають альтерна-
тивну зайнятість. 

«У виховних цілях звільняють. Якось начальник каже, що я не видобув достатньо 
вугілля. Виникла дискусія, бо я відповів, що він мене не забезпечив необхідними 
матеріалами. Він сказав, щоб писав звільнення, тож я у відділі кадрів написав заяву. 
Ще не доїхав додому, а мені вже телефонують, щоб повертався. Буває, що телефону-
ють за кілька днів або за тиждень. Це частенько трапляється», — м. Селидове, чоловік 

«Звільнили, але можуть подзвонити і сказати, що приходь назад, бо треба допрацю-
вати»; «Моєму чоловіку підписали [заяву про] звільнення, бо він почув, що президент 
підписав закон про двотижневу відпустку чоловіку через народження дитини. Коли 
він подав заяву на відпустку, йому сказали звільнятися. Але ж закон відповідний 
підписали!» — м. Покровськ, жінка

Наразі поширеними є добровільні звільнення працівників(-ць) через невиплату 
зарплат. Здебільшого заборгованість є на шахтах міста Селидове та шахтах в околи-
цях Покровська, а от в самому Покровську на шахті «Покровській» затримок немає.

Є випадки перекваліфікації, хоча вони трапляються рідше. Зазвичай це молодь до 
30 років. Нерідко на шахтах працівники(-ці) навчаються суміжним спеціальностям 
і здобувають додаткову кваліфікацію. Респонденти(-ки) зазначали, що знають випад-
ки, коли колишні працівники шахти вивчалися на психолога, масажиста або праців-
ника поліції. 

Респонденти(-ки) готові перекваліфіковуватись, але до перекваліфікації переваж-
но готові молоді люди (до 40 років), люди передпенсійного віку (після 50 років) 
не хочуть змінювати місце роботи і фах. Для респондентів(-ок) важливо, аби кожному 
працівнику й кожній працівниці надавали підтримку в процесі його перекваліфіка-
ції. Ключову роль відіграє працевлаштування та рівень зарплати, який дорівнював 
би зарплаті на шахті.  

«Важливо, аби надавали допомогу під час перекваліфікація та гарантували рівень 
зарплати не гірший, щоб вистачало на життя», — м. Покровськ, чоловік 

Нерідко після звільнення з шахти чоловіки починають пити. Якщо їх не запросили 
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Розвиток ринку праці та покращення перспектив 
працевлаштування, бажані альтернативи зайнятості на шахті

працювати на шахту знову, тобто звільнення не було умовним, «виховним», то зазви-
чай звільнені звертаються до Центру зайнятості, щоб отримати компенсацію за втра-
ту роботи. На думку респондентів(-ок), мабуть, усі жителі міст впродовж свого життя 
звертались до Центру зайнятості, — це поширене явище. Найчастіше, вважають рес-
понденти(-ки), Центр зайнятості не може запропонувати привабливих і оплачуваних 
вакансій, зазвичай пропонують працевлаштування в комунальних підприємствах, 
але робота там не є достатньо оплачуваною. 

«Після звільнення з шахти у Центрі зайнятості спитав чи є робота для зварюваль-
ника. Відповіли, що у водоканалі на мінімальну зарплату», — м. Покровськ, чоловік 

Перекваліфікація, на думку респондентів(-ок), можлива, але ефективність навчання і 
працевлаштування залежить від конкретної людини. У Центрі зайнятості є програми 
перекваліфікації, одначе респонденти мало обізнані про них. Поширені приватні на-
вчальні курси в сфері фотографії, б’юті-сфері. Соціальних програм підтримки шахта-
рів, що втратили роботу, респонденти(-ки) не знають. У чоловічій ФГД у Покровську 
респонденти згадували про бізнес-проєкти на підтримку ветеранів ООС та гранти 
від ГО «Донецький український куркуль» для розвитку бізнесу. Часто чоловіки, нерід-
ко і жінки, йдуть за контрактом в армію працювати або в поліцію. Респонденти(-ки) 
вважають, що в цих сферах працівники й працівниці мають достатньо високу оплату. 

На думку респондентів(-ок), працівник, який втратив роботу на шахті та не влашту-
вався знову працювати на шахту та не поїхав за кордон, часто готовий працювати де 
завгодно і ким завгодно — таксист, водій, охоронець, працівник ритуальної служби, 
ремонтні роботи, будівництво тощо. Ключовим критерієм є рівень заробітної плати, 
а не робота як така.

ончіголохиспмяратхаш-маківолочощ,иличанзаз)ик-(иктнеднопсерДГФхичоніжУ
важко перекваліфіковуватись, адже за покликанням вони шахтарі, тож ця самоіден-
тифікація дуже сильна. Жінкам легше перекваліфікуватися та спробувати себе в різ-
них сферах.

«Чоловіки часто не хочуть працювати в інших сферах, вони шахтарі і все — 
це покликання. Можна сказати, що це діагноз», — м. Покровськ, чоловік 

«Якщо людина 15 років в одній сфері працює, їй важко перекваліфікуватись. Жінки 
це роблять більш охоче, закінчують різні курси, а чоловікам це важче», — м. Селидо-
ве, жінка

Для жінок, на думку респондентів(-ок), варіантів працевлаштування багато, хоч вони 
й нижче оплачувані, ніж робота на шахті. Жінка завжди в разі потреби може влашту-
ватись продавчинею, кухарем, прибиральницею. У чоловіків також є доступні варі-
анти — працювати охоронцем, таксистом, будівельником тощо. 

Кардинально інші професії та сфери, ніж вищезазначені, респонденти(-ки) не вка-
зували. Найважливіше, аби в місті розвивались підприємства, тобто був вибір місць 
працевлаштування з гідною зарплатнею. Для частини жителів будуть привабливі мі-
крогранти й підтримка у відкритті власного бізнесу. Має бути підтримка малого та 
середнього бізнесу з боку держави, податкові канікули, респонденти(-ки) зауважу-
вали, зокрема, що вартість комунальних послуг для бізнесу ще вища, ніж для насе-
лення, що знеохочує створювати свій бізнес. Мають бути доступні кредити для біз-
несу й банківські пенсійні накопичувальні програми, аби пенсію можна накопичити 
не лише працюючи на шахті.

Респонденти(-ки) вказували ще додаткові галузі, як-от: IT, криптовалюта, фотографія, 
будівництво (зокрема, дорожнє), б’юті-сфера, а також спеціальності електрика, кон-
дитера, масажиста.
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Доступні можливості перекваліфікації

Деякі респонденти(-ки) припускають, що вже набуті навички й освіта працівни-
ків(-ць) шахт дадуть змогу знайти іншу зайнятість, хоча інші вважають, що ці навички 
та освіта надто вузькоспеціалізовані. Респонденти(-ки) зауважують, що в будь-якому 
випадку потрібна готовність роботодавця навчати й адаптувати нового працівника, 
адже кожне робоче місце потребує стажування працівника(-ці) і час на адаптацію. 
Важливо створити робочі місця, що враховуватимуть процес перекваліфікації, проте 
наразі в містах немає достатньої кількості робочих місць на випадок закриття шахт. 

«Якщо шахти масово закриють, то всіх не перекваліфікують. Не буде такої кількості 
робочих місць, до того ж треба знати, куди цих працівників перекваліфіковувати», — 
м. Покровськ, чоловік 

«Ми мріємо побачити підприємства, що працюють, а також, аби відкривались і від-
новлювались підприємства, адже це створює робочі місця. Чи може таке трапитися, 
що нас почують?» — м. Селидове, жінка

У респондентів(-ок) мало інформації про програми перекваліфікації, вони не інфор-
мовані про цільові програми перекваліфікації шахтарів. Респонденти(-ки) знають, 
що є програми перекваліфікації при Центрі зайнятості, але детальною інформацією 
не володіють. Один респондент вказав, що навчальні групи формуються в м. Крама-
торськ, тож для отримання перекваліфікації потрібно їхати до Краматорська. 

Респонденти(-ки) знають, що є платні приватні курси й за багатьма напрямами мож-
на отримати додаткову освіту. Перешкодою є платність освіти та час, який треба 
інвестувати в навчання, хоча не кожна людина має ресурси, зокрема час для нав-
чання, якщо вона працює. Поширеними є подібні навчання в б’юті-сфері, IT, є курси 
фотографії, масажу, кондитерської справи тощо. 

«Приватні курси є. Знаю [випадок], дівчинка пройшла їх, захистилась, тож тепер сама 
навчає основам манікюру й педикюру, нарощування вій тощо», — м. Покровськ, жінка

Респонденти вважають, що окрім навчання, має бути практика, адже теорію мож-
на вивчити самостійно. Закладів, де можна отримати перекваліфікацію — інститутів, 
майданчиків для практики, — респонденти(-ки) не знають. 

«Конкретних навчальних комбінатів, інститутів чи фахівці, — цього в нашому мі-
сті немає»; «Теорію можна онлайн вивчати. А для набуття практичних навичок, 
аби перекваліфікуватись, потрібно проходити практику. А про це я не знаю», — 
м. Покровськ, чоловік 

Респонденти(-ки) здогадуються, що певні освітні можливості навчання і переква-
ліфікації є в місцевих навчальних закладах, як-от: ДонНТУ (Покровськ), професій-
но-технічне училище №38 (Покровськ), педагогічне та музичне училища (Покровськ), 
Селидівський гірський технікум та ліцей. 
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Асоціації з поняттям дискримінація, 
відомі прояви дискримінації

Поширеність дискримінації в Україні, 
особистий досвід дискримінації за статтю

1.4 Дискримінація

Інформація щодо обох міст буде подаватись в одному розділі, оскільки думки рес-
пондентів(-ок) в обох містах здебільшого співпадали. 

Прояви дискримінації, на думку респондентів(-ок), можуть бути за різноманітними 
ознаками: за статтю, національністю, релігією, расою, за віком, на роботі за статусом, 
у родині та в школі між дітьми. 

«Дискримінація — це насамперед обмеження прав людини за різними ознаками, 
наприклад, за статтю тощо. Часто через вік не беруть на роботу»; «…у мусульман-
ських країнах дискримінують жінок, змушуючи їх паранджу носити та обмежують 
у спілкуванні з чоловіками», — м. Селидове, чоловік  

«Частіше жінки зустрічаються з дискримінацією, бо вони є слабкою статтю  мораль-
но та фізично. Жінку легше образити, бо вона за себе не постоїть, а чоловік може 
відповісти», — м. Селидове, жінка

«У сімейному житті є дискримінація в розподілі домашніх обов’язків між жінкою 
та чоловіком. Часто-густо хто більше заробляє може сказати іншому: “Мовчати, бо я 
тут господар”», — м. Покровськ, жінка

Респонденти(-ки) вважають, що з різною формою дискримінації стикалася більшість 
людей. Так, на думку респондентів(-ок), наявна дискримінація за статтю, одначе ча-
стіше дискримінуються люди, що нижчі за статусом, як-от дискримінація керівником 
підлеглих. У цьому випадку стать не грає ролі, бо принижують як чоловіків, так і жі-
нок. Поширеною є дискримінація за віком під час прийому на роботу, адже людей 
середнього та передпенсійного віку можуть не брати на роботу, віддаючи перевагу 
молодшим за віком. 

Респондентки в одній ФГД зазначали, що дискримінації за статтю щодо жінок немає, 
але потім дійшли думки, що на керівних посадах в усіх сферах чомусь більше чоловіків. 

Поділ професій на «чоловічі» та «жіночі» наразі менш чіткий. У традиційно «чолові-
чих» сферах, як-от поліція, армія, робочі спеціальності (наприклад, зварювальники) 
вже досить багато жінок, а в традиційно «жіночих» сферах, навпаки, нині частіше 
можна побачити чоловіків. Варто зазначити, що в одній жіночій ФГД вказували: на 
шахтах справді є спеціальності та види робіт, які вкрай фізично важкі для жінок, від-
так обмеження виправдані. Водночас респонденти(-ки) згадували випадки дискри-
мінації за статтю на роботі та в процесі працевлаштування. Жінки також припускали, 
що поширена звична дискримінація, яку жінки можуть не усвідомлювати. 

З випадками дискримінації особисто чи на прикладі знайомих стикалися багато 
респондентів(-ок):
• безпідставний контроль поліції, наприклад, унаслідок смуглявої зовнішності або 

номерних знаків авто з реєстрацією Донецької області9 (думка чоловіків);
• дискримінація та приниження чоловіків жінками унаслідок недостатнього заро-

бітку (думка чоловіків);
• дискримінація за віком — і жінкам, і чоловікам після 40 років важче знайти роботу;

9 Номерні знаки містять абревіатуру АН або КН.
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• дискримінація за освітою: на всі посади радше наймуть людину з вищою освітою, 
ніж без освіти, навіть якщо вища освіта для цієї спеціальності непотрібна;

• дискримінація за статтю: якщо на шахті жінка й чоловік на одній посаді, то більш 
упереджено та вимогливіше ставитимуться до чоловіка, адже з ним не будуть це-
ремонитись й можуть грубо звертатись, а до жінки поблажливіше (думка чолові-
ків);

• дискримінація за сексуальною орієнтацією: респонденти-чоловіки припускають, 
що якби на шахті працював гей, то його б дуже дискримінували;

• у школах є дискримінація щодо дітей із менш забезпечених сімей (думка жінок);
• дискримінація батьками дітей, приниження дітей, багато неблагополучних ро-

дин і занедбаних дітей (думка жінок);
• дискримінація з боку керівників щодо підлеглих («я всесильний, а ти ніхто»);
• поділ професій на чоловічі та жіночі, зокрема чоловіка з великою ймовірністю не 

візьмуть адміністратором або доглядати за хворими, а це, на думку чоловіків, є 
дискримінацією;

• дискримінація за релігійними ознаками й переконаннями: люди можуть різко й 
агресивно реагувати на релігійних людей.

Випадки дискримінації жінок:
• дискримінація молодих жінок під час працевлаштування через перспективу на-

родження дітей або вже народжену маленьку дитину (думка чоловіків, натомість 
у жіночій групі одна респондентка спростувала таку думку, сказавши, що влаш-
товувалась на роботу вагітна, але водночас інші жінки наводили приклади дис-
кримінації);

• ймовірна дискримінація в оплаті праці жінок (думка чоловіків, хоча варто зазна-
чити щодо неї сперечались, — один із контраргументів: чоловікам і жінкам, що 
працюють двірниками, платять однаково);

• дискримінація жінок за зовнішністю — на роботу більш охоче наймають вродливих;
• відмова чоловіків виконувати хатні обов’язки, що дискримінує жінок (думка чо-

ловіків);
• дискримінація щодо жінок за кермом;
• дискримінація жінок, що працюють умовно «на чоловічих» роботах, наприклад, 

жінка працює охоронцем;
• дискримінація жінок, коли вони виконують надто важку роботу (на залізниці), 

а керують ними чоловіки;
• жінки є обмеженими в досягненні керівних посад, тож дискримінація на роботі 

наявна, — випадки нечасті, але мають місце (думка жінок);
• дискримінація чоловіками дружин, заборона працювати (думка жінок).

«Молодих жінок можуть не брати на роботу через перспективу вагітності, кажучи, що 
«ти нам створиш проблеми, потім за тебе треба платити». — м. Покровськ, чоловік 

«Чоловікам шахтарям подобається, коли їхні жінки не працюють і в них на побігень-
ках»; «У школах часто діти часто принижують одне одного, якщо гірший телефон 
чи вдягнута погано»; «Керівництво на роботі не буде розмовляти з підлеглими, як 
рівному собі»; «На роботі зазвичай усіх дискримінують незалежно від статі»; «Я на 
роботі отримую стільки ж, як і чоловік, що сидить поруч і виконує однакову роботу. 
У нас на шахті жінка зварювальником працює, а ще одна — на водоканалі . В мене 
знайома дівчинка на хірурга вивчилась, тому вважаю, що перешкод немає. Єдине, 
що жінок у шахту не пускають», — м. Покровськ, жінка

«Нині, на мою думку, немає вираженої дискримінації, наприклад, жінок в армію бе-
руть, хоча є вакансії, де чітко написано до скільки років»; «Бувають все ж випадки 
в приватних фірмах. Моя знайома питала в шефа чому він більше платить коле-
зі-чоловіку, а той відповів, що це його особиста позиція, бо вважає, що жінка має 
заробляти менше за чоловіка»; «Жінкам можуть бути переваги, бо вони роблять 
роботу, на яку чоловіки не погодяться. Таке мені на АЗС мені сказали, мовляв, ти 
ж туалети не будеш мити, а жінка буде і сторожем, і мийником, і прибиральницею, 
а ти не матимеш бажання», — м. Селидове, чоловік

1.4 Дискримінація



32

Протидія дискримінації, 
рекомендації органам влади

Респонденти вважають, що на приватних роботодавців важко вплинути, бо він може 
звільнити працівника без пояснень. На думку респондентів(-ок), права працівників 
і працівниць наразі незахищені незалежно від статі. Так, вони вважають, що будь-які 
покращення в цій сфері наразі не є реалістичними. Опитані висловлювали пропози-
ції щодо зменшення дискримінації жінок на роботі, як-от:
• держава має надавати пільги підприємствам за працевлаштування жінок з дітьми;
• має бути посилений захист прав працівників(-ць), відновлена робота профспілок;
• можливо, варто внести певні зміни в трудовий кодекс, аби захищати права пра-

цівників загалом і права жінок зокрема;
• у ЗМІ має публікуватися більше інформації про поширені стереотипи щодо чо-

ловіків і жінок, що сприяло б правильному вихованню дітей, зокрема розумінню 
рівності жінок і чоловіків, однакового права на роботу тощо;

• інформаційні кампанії в ЗМІ з протидії дискримінації та розвитку гуманності, зо-
крема на робочому місці з боку керівників у ставленні до працівників і працівниць;

• важливою є тема гуманного ставлення до тварин, оскільки жорстоке поводжен-
ня з тваринами провокує таке саме ставлення до людей;

• було б добре, якби керівники проходили курси етики, аби навчатися коректному 
й лояльному ставленню до підлеглих.

«У нас такий край, що всі мають працювати в шахті. Я ловлю себе на цьому, якщо 
хлопець щось продає, то можу подумати, що стоїть такий великий, здоровий, а чо-
мусь не йде у шахту працювати [сміються — прим. ред.]», — м. Селидове, жінка

1.4 Дискримінація
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2. Результати кількісного 
дослідження

2.1 Оцінка ситуації 
в місті 
В обох містах майже третина респондентів і респонденток цілком або швидше за-
доволені життям у своєму населеному пункті (рис. 2.1-1). Серед жителів м. Покровськ 
невдоволених більше, ніж у м. Селидове, особливо з-поміж чоловіків.

Рисунок 2.1-1. 
Відповіді на запитання «Наскільки ви задоволені життям у вашому населеному 
пункті?», % респондентів(-ок)*

* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.

З-поміж проблем своїх міст (рис. 2.1-2) опитані найчастіше звертали увагу на кому-
нальні тарифи, безробіття та війну на Донбасі. Для жителів Покровська також вияви-
лись актуальними проблеми поліпшення інфраструктури та корупція. Жінки в обох 
містах частіше за чоловіків звертали увагу на проблему комунальних тарифів, а чо-
ловіки частіше зазначали про проблеми корупції. Жительки Покровська частіше за 
інших обирали стан системи охорони здоров’я як одну з найголовніших проблем 
свого міста (рис. 2.1-3).

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки
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* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.

Рисунок 2.1-2. 
Відповіді на запитання «Як ви вважаєте, які три проблеми з цього переліку є найго-
ловнішими для вашого міста?», найбільш важливі проблеми, % респондентів(-ок)*

2.1 Оцінка ситуації в місті

66%

48%

36%

42%

41%

79%

41%

33%

25%

36%

29%

61%

57%

45%

22%

17%19%

17%

2%

6%

2% 0%

0%

0%

2%

16%

13%

13%

8%

6%

74%

60%

38%

12%

6%

17%

20%

16%

14%

7%

1%

15%

12%

15%

3%

3%

4%

4%

Війна на східній 
Україні



35

2.1 Оцінка ситуації в місті

Рисунок 2.1-3. 
Відповіді на запитання «Як Ви вважаєте, які три проблеми з цього переліку 
є найголовнішими для вашого міста?», перша названа проблема, % респондентів(-ок)*
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* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.

Незважаючи на вказані проблеми, 63% респондентів і респонденток у Покровську 
та 55% у Селидовому не хотіли б лишити свій населений пункт (рис. 2.1-4).

Рисунок 2.1-4. 
Відповіді на запитання «Ви хотіли б виїхати з населеного пункту, де ви живете?», 
% респондентів(-ок)*
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2.1 Оцінка ситуації в місті

Перспективи знайти добру роботу (табл. 2.1-1), як для чоловіків, так і для жінок 
у Покровську оцінюють дещо вище, ніж в Селидовому, хоча в обох містах оцінка та-
ких перспектив є доволі низькою (в середньому 3-5 балів за 10-бальною шкалою). 
Перспективи знайти добру роботу для чоловіків оцінюються вище, ніж для жінок.

Таблиця 2.1-1. 
Відповіді на запитання «Як ви оцінили б перспективи знайти добру роботу для … 
у місті?», за шкалою від 1 до 10, де 1 — перспективи відсутні, а 10 — багато перспектив, 
середнє значення

Як би ви оцінили перспективи знайти 
добру роботу для жінок у місті? 3,84 2,44

5,18 3,15Як би ви оцінили перспективи знайти 
хорошу роботу для чоловіків у місті?

Покровськ Селидове

Більшість жителів Покровська (рис. 2.1-5) рівною мірою не вбачають поширеності 
дискримінації як щодо жінок, так і до чоловіків. Натомість жінки дещо частіше помі-
чають поширеність дискримінації щодо жінок у місті (11% жінок, опитаних у Покров-
ську, вказали на це). У Селидовому (рис. 2.1-6) дискримінація щодо обох статей є по-
ширеною дещо значніше, особливо щодо жінок (так вважають 21% жінок, опитаних 
у Селидовому). Проте і в цьому місті понад половина жителів зазначили, що дискри-
мінація трапляється або доволі рідко, або зовсім не поширена.

Рисунок 2.1-5. 
Відповіді на запитання «Як ви вважаєте, наскільки у вашому місті поширена дискри-
мінація щодо… ?», % респондентів(-ок) серед жителів Покровська*

20%1%1%

1%

1%

7%

16%

18%4%

3%

15% 62%

21% 60%

4% 13% 62%15%

16% 61%

* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.

щодо жінок

щодо чоловіків
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2.1 Оцінка ситуації в місті

Рисунок 2.1-6. 
Відповіді на запитання «Як ви вважаєте, наскільки у вашому місті поширена дискри-
мінація щодо… ?», % респондентів(-ок) серед жителів Селидового

2%

1%

2%

1%

30%

35%34%19%10%

20% 23% 23%33%

15% 21% 26%36%

23%9% 37%

Рисунок 2.1-7. 
Відповіді на запитання «Як ви думаєте, наскільки у вашому місті поширена дискри-
мінація під час найму на роботу або на роботі щодо жінок?», % респондентів(-ок)*

* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.

11%

13%17%13%42%

22 20%25%

22% 29% 25%16%8%

12%

15%

18 35

%

% %

22%

16% 19%

щодо жінок

щодо чоловіків

Дискримінація жінок, на думку опитаних, під час найму на роботу або на роботі 
(рис. 2.1-7) є менш оптимістичною. Так, майже 30% респондентів(-ок) із Покровська 
та понад половина опитаних у Селидовому вказали на наявність дискримінації жінок 
у трудовій сфері. 



38

2.1 Оцінка ситуації в місті

На думку респондентів(-ок), дискримінація щодо чоловіків під час найму або на ро-
боті (рис. 2.1-8) є менш поширеною, ніж до жінок: 27% респондентів(-ок) із Покров-
ська та 43% опитаних у Селидовому вказали на наявність дискримінації чоловіків 
у трудовій сфері.

Рисунок 2.1-8. 
Відповіді на запитання «Як ви думаєте, наскільки у вашому місті поширена дискримі-
нація під час найму на роботу або на роботі щодо чоловіків?», % респондентів(-ок)*

14%

18%23%13%39%

15 1% 24%20%

22% 18% 35%17%9%

9%

7%

9% 18%30 8%

* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.

3%

% 2
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2.2 Соціально-демографічні 
характеристики
Більшість опитаних мають професійно-технічну або вищу освіту (повну або неповну) 
(рис. 2.2-1). Серед респондентів(-ок) у Селидовому порівняно більше тих, хто має 
професійно-технічну. У Покровську серед респондентів(-ок) переважає неповна
та повна вища освіта, а професійно-технічна освіта притаманна чоловікам. 

Рисунок 2.2-1. 
Відповіді на запитання «Укажіть ваш рівень освіти?», % респондентів(-ок)*

2%

5% 7% 9%

2%1%

35%

32 4% 17%

26%

22%

36%

35%

3%

47%

15%

40%

26%27%

* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками

Середній розмір домогосподарства (табл. 2.2-1) становить 2,5 особи. Водночас одна 
особа в домогосподарстві зазвичай не працює. Діти віком до 18 років є в сім’ях у по-
ловини респондентів(-ок).

Таблиця 2.2-1. 
Відповіді на запитання про кількість людей у домогосподарстві, працевлаштованих 
та неповнолітніх, середнє значення

Скільки людей, якщо рахувати разом 
з вами, проживає у вашій сім’ї?

2,6 2,4

1,8

0,5

1,7

0,5

Скільки осіб з них працює?

А скільки неповнолітніх (17 років та менше) 
серед тих, хто живе з вами?

Покровськ Селидове

1%
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Понад третину респондентів(-ок) в обох містах становлять пенсіонери (у Селидово-
му майже 40%) (рис. 2.2-2). Чоловіки, що працюють, зайняті переважно робітничими 
професіями, а зайнятість жінок більш диверсифікована: робітниці, службовиці, фа-
хівчині та підприємиці. Прикметно, що ведуть домашнє господарство та перебува-
ють у декретній відпустці виключно жінки.

Рисунок 2.2-2. 
Відповіді на запитання «Назвіть, будь ласка, ваш основний рід занять», 
% респондентів(-ок)*
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* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.

Добувна та переробна промисловість є типовою сферою зайнятості для чоловіків, 
а жінки значно переважають у сфері освіти (рис. 2.2-3). Для Селидового притаман-
на концентрація зайнятих чоловіків у добувній промисловості, транспортній сфе-
рі та на будівництві, жінок — у сфері торгівлі, освіті, готельно-ресторанному бізнесі 
та інших послугах. У Покровську «надання інших видів послуг» є порівняно більш 
розвиненою сферою, ніж в Селидовому. До того ж у цій сфері в місті зайняті як жінки, 
так і чоловіки.

2.2 Соціально-демографічні характеристики
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Рисунок 2.2-3. 
Відповіді на запитання «У якому секторі ви працюєте (де отримуєте основний 
дохід)?», % респондентів(-ок)*. Секції визначено відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності

Більшість опитаних в обох містах зазначили, що жінкам найлегше знайти роботу 
у сфері торгівлі (рис. 2.2-4). На другому місці — готелі, ресторани та кафе (жительки 
Покровську частіше за чоловіків вбачають цей сектор таким, де жінкам найлегше от-
римати роботу). Прикметно, що жінки з Селидового частіше за чоловіків обирали 
добувну промисловість як сектор, де жінкам працевлаштуватися найлегше.
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* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.

2.2 Соціально-демографічні характеристики
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2.2 Соціально-демографічні характеристики

Рисунок 2.2-4. 
Відповіді на запитання «У якому секторі найлегше працевлаштуватися жінці у вашо-
му місті?», % респондентів(-ок)*. Секції визначено відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності

84% 76%

22%13%

78%

22%

6%4%

19% 7% 13%

19%

15%

6%

4%

4%

1%

4%

6%

6%

5%

3%

4%

84%

25%

10%

2%

11%

3%

1%

2%

2%

13%

13%

17%

13%

5%

6%

3%

5%

* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.

На думку респондентів(-ок) обох міст, чоловікам найпростіше працевлаштуватися 
на підприємствах добувної промисловості (рис. 2.2-5). У Покровську також понад 
половина опитаних в цьому контексті вказали переробну промисловість. В обох 
містах також достатньо часто згадувалося сільське господарство та транспорт, 
у м. Покровськ — будівництво.
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2.2 Соціально-демографічні характеристики

Рисунок 2.2-5. 
Відповіді на запитання «У якому секторі найлегше працевлаштуватися чоловікові 
у вашому місті?», % респондентів(-ок)*. Секції визначено відповідно до Класифікації 
видів економічної діяльності
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* Ррамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.

Основними джерелами доходу (рис. 2.2-7) для жителів обох міст здебільшого є зарп-
лати та пенсії. Як порівняти два міста, то в Покровську жінки частіше за чоловіків 
не мають власного доходу, а чоловікам більш притаманно мати заробітну плату 
(а не пенсію) як основне джерело доходу. 

Власний основний дохід респондентів(-ок) дещо вищий у Покровську, ніж у Сели
довому (8218 грн проти 7266 грн). В обох містах основний дохід жінок майже 
на 40% менший, як порівняти з чоловіками. Середній дохід жінок є меншим за дохід 
чоловіків незалежно від галузі, в якій вони працюють.
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2.2 Соціально-демографічні характеристики

Рисунок 2.2-6. 
Відповіді на запитання «Укажіть, будь ласка, ваш власний основний дохід 
(тобто дохід, який приносить найбільше грошей)», % респондентів(-ок)*

Відповіді на питання про фінансовий стан сім’ї (рис. 2.2-7) також свідчать, що жінки 
оцінюють фінансове положення сім’ї гірше, ніж чоловіки. Так, 33% у Покровську та 20% 
у Селидовому  зазначали, що в домогосподарстві не вистачає грошей навіть на їжу. 

Рисунок 2.2-7. 
Відповіді на запитання «Яке з цих тверджень найточніше відображає фінансове 
становище Вашої сім’ї?», % респондентів(-ок)*
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* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.
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2.2 Соціально-демографічні характеристики

Понад половина жителів обох міст зазначила, що матеріальне становище їхніх сімей 
погіршилось за останній рік (рис. 2.2-8), водночас: 
• жителі Покровська, на думку респондентів(-ок), більш відчули погіршення, ніж 

у Селидовому; 
• у Селидовому жінки констатували значне погіршення матеріального становища 

частіше за чоловіків.

Рисунок 2.2-8. 
Відповіді на запитання «Як змінилося за останній рік матеріальне становище вашої 
сім’ї?», % респондентів(-ок)*

Середньомісячний сімейний дохід (рис. 2.2-9) серед жителів міста Селидове є ниж-
чим, ніж серед жителів Покровську (11,7 тис. грн проти 14,4 тис. грн).

Рисунок 2.2-9. 
Відповіді на запитання «До якої групи ви віднесли б середньомісячний дохід вашої 
сім’ї?», % респондентів(-ок)
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* Рамками на графіках позначено статистично значущі відмінності з ймовірністю 95% між чоловіками та жінками.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ 
ЗАКРИТТЯ ВУГІЛЬНИХ 
ШАХТ У МІСТАХ 
ПОКРОВСЬК 
ТА СЕЛИДОВЕ 
НА РИНОК ЗАЙНЯТОСТІ
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Покровська та Селидовська територіальні 
громади Донецької області



48

За даними опитування та фокус-груп найбільшим та найстабільнішим роботодав-
цем у Покровську та Селидовому є саме добувні підприємства. Поблизу обох міст, 
ймовірно, залишаться працювати інші шахти, в які зможуть влаштуватись частина 
звільнених шахтарів. У Донецькій області також є низка переробних підприємств, 
що потребуватимуть робочу силу. Саме тому частина скорочених шахтарів зможуть 
знайти роботу на підприємствах добувної та переробної промисловості області. 
Обмеженням для зайнятості в інших сферах є нижча оплата праці, якщо порівняти 
з добувною промисловістю. Водночас аграрний сектор може також потенційно залу-
чити додаткових працівників(-ць).

Водночас для пом’якшення впливу від закриття шахт потрібні будуть відповідні за-
ходи з боку центральної та місцевої влади. Так, під час розрахунків здійснено припу-
щення про запровадження програм раннього виходу на пенсію як для шахтарів, які 
працюють на шахтах у містах Покровськ та Селидове, так і тих шахт, що будуть розта-
шовані неподалік цих міст у Донецькій області. Для працівників(-ць), які погодяться 
перейти на роботу на переробні підприємства в Покровську та Селидове, важливо 
буде провести навчання, організоване у співпраці між відповідними підприємства-
ми та Державною службою зайнятості. 

Все ж варто зазначити, що робочих місць поруч обмаль, а тому потрібні додаткові 
кроки зі стимулювання створення робочих місць. Зокрема, у Покровській терито-
ріальній громаді варто продовжити роботу над створенням індустріального парку 
(з цією метою восени 2021 року уряд вже поліпшив законодавство), що сприятиме 
залученню нових інвесторів та створенню робочих місць. Уряду варто сприяти ство-
ренню в Покровську індустріального парку для залучення інвесторів для відкриття 
виробництва, необхідного для будівництва (можливо, виробництво цементу, цегли 
тощо). Громада ще наприкінці 2021 року презентувала ідею створення індустріально-
го парку, фокус якого можна не лише зберегти, а й змінити або розширити. 

Жінки на шахтах займають найчастіше адміністративні та інші посади, тобто їхня про-
фесійна діяльність не пов’язана з підземними роботами, а тому перелік можливо-
стей для пошуку роботи є ширшим. Насамперед це можуть бути як вже наявні під-
приємства, так і нові малі та середні підприємства, створенню яких можуть сприяти 
відповідні державні програми підтримки бізнесу. 

Для жінок та чоловіків також важливими будуть курси та навчання і тренінги з від-
криття власного бізнесу, оскільки нині в обох громадах є потенціал до подальшого 
розвитку сектору малих та середніх підприємств. Так, може йтись як про навчання 
з боку державних центрів зайнятості, так і в межах проєктів міжнародної технічної 
допомоги. 

Хоча оцінка робилась до повномасштабного нападу росії на Україну, висновки 
залишаються важливими і на повоєнний період. Так, у повоєнний період виник-
не великий попит на будівельників, позаяк буде нагальна потреба відновити 
інфраструктуру, побудувати нові житлові квартали, школи та лікарні. Ймовірно, 
скорочених з шахт працівників чоловічої статі можна ефективно спрямовати на 
роботу в сектор будівництва, оскільки навчання на базові роботи не потребує 
тривалого часу.
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Методологія
Для оцінки впливу ліквідації шахт в містах Селидове та Покровськ на ринок праці 
експерти й екпертки використовували дані, зокрема: 
• статистику з відкритих джерел та міської влади про кількість населення та зайня-

тості в містах;
• інформацію щодо зайнятості на відповідних шахтах, а також підприємствах, роз-

ташованих у регіоні, взятих на основі оприлюдненої звітності шахт та бази даних 
Ruslana; 

• результати опитувань та фокус-груп, проведених у межах цього проєкту;
• результати дослідження, проведене Інститутом економічних досліджень та полі-

тичних консультацій в межах Програми підтримки вугільного сектору, яка реа-
лізовувалась у 2008‒2010 рр. консорціумом під управлінням Human Dynamics, 
Відень, Австрія. 

На основі цих даних експерти й експертки розробили ймовірні схеми поведінки 
працівників(-ць) шахт після ліквідації шахт, враховуючи стать: 
• працевлаштування за іншими спеціальностями;
• безробіття; 
• ранній вихід на пенсію; 
• міграція; 
• відкриття власного бізнесу. 
• На основі цих схем та наявних даних і оцінок зайнятості на шахтах проведено 

оцінку впливу ліквідації шахт на ринок праці. 
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Стратегія зайнятості 
колишніх працівників(-ць) 
шахт
Під час фокус-груп та в опитуванні учасники й учасниці повідомили, що в обох містах 
найлегше знайти роботу саме в добувній промисловості. Всі інші сфери є або менш 
привабливими, або ж там немає достатніх вакансій.

Поточне дослідження, як і попередні, свідчить про наявність кількох стратегій звіль-
нених із шахт працівників(-ць):
• вихід на пенсію, зокрема за наявності можливого раннього виходу на пенсію;
• пошук роботи на іншому підприємстві добувної або переробної промисловості, 

хоча зайнятість в інших секторах може означати нижчу заробітну плату для коли-
шніх шахтарів, проте стратегія для жінок та чоловіків буде різнитись з огляду на 
дані, що понад 70% працівників(-ць) шахт — це чоловіки, більшість з яких є шах-
тарями, а жінки обіймають радше адміністративні посади; саме тому ринок праці 
для жінок можу бути гнучкішим; найвірогідніше, що шахтарі спробують влашту-
ватись на роботу на інші шахти в Донецькій області або ж наявні промислові під-
приємства навіть за умови потреби доїжджати до роботи;

• відкриття власного бізнесу: ця можливість є обмежена тим, що більшість праців-
ників(-ць) шахт не володіють відповідними навичками, а також часто і не мають 
стартового капіталу; водночас жінки все ж частіше є мобільними та виявляють 
інтерес започаткувати невеликий власний бізнес;

• частина працівників(-ць) у короткостроковому періоді залишать ринок праці або 
ж зареєструються як безробітні в державних центрах зайнятості; 

• хтось може мігрувати в інші області або ж за межі України (хоча внутрішня мігра-
ція є більш ймовірною, ніж зовнішня);

• у кожному окремому випадку вибір своєї стратегії скороченими з шахт праців-
никами(-цями) залежатиме від їх навичок та наявності «подушки безпеки», тобто 
заощаджень. 
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Оцінка впливу на ринок 
праці в Покровську
Профіль громади
Покровська територіальна громада об’єднує 41 населених пунктів з сукупним 
населенням майже 83 тис. осіб. Вугледобувна промисловість залишається основним 
роботодавцем громади, а тому закриття шахт позначиться не лише на кількості 
населення, яке зазнає впливу від такого кроку, а й на доходах місцевого бюджету, 
основним джерелом якого є ПДФО.

Профіль Покровської 
територіальної громади

Покровська міська територіальна громада з адміністра-
тивним центром у місті обласного значення Покровськ 
розташована у західній частині Донецької області 
(«західні ворота Донбасу»), над річкою Гришинка. 
Покровськ залишився центром однойменного району 
в системі нового районування України, затвердженого 
Постановою Верховної Ради України № 3650 «Про утво-
рення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року. 
Загальна площа громади значно збільшилась після 
приєднання до неї додаткових громад та земель 
сільськогосподарського призначення.

Площа громади після 
об’єднання становить 513,6 м2

Чисельність населення
громади після об’єднання 
становила 83,31 тис. осіб

Відстань від міста Покровська 
автомобільними дорогами: 

Економічна спеціалізація громади — промисловий комплекс, представлений 
вугледобувною, машинобудівною, металургійною, харчовою та іншими галузями. 
Саме від роботи підприємств добувної промисловості залежить соціально-еко-
номічне життя громади.

Перспективи розвитку сільського господарства та сільгосппереробки 
відкрились у громади після об’єднання 

Джерело: Стратегія трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк) 
на період до 2030 року
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Зайнятість на шахтах та в інших сферах

Оцінка зайнятості після ліквідації шахт

Оцінка впливу на ринок праці в Покровську

У ПАТ Покровськвугілля у 2018‒2020 рр. працювало 25‒30% жінок. У 2020 році частка 
жінок скоротилась до 25%, що може пояснюватись впливом на зайнятість внаслідок 
COVID-19. Можна припустити, що схожа частка жінок працювала в ДП ШУ «Красноли-
манська» та ТОВ «Краснолиманська». Дані свідчать, що шахтарями працюють чолові-
ки, а жінки здебільшого наймають як адміністративний та технічний персонал.

На підприємства вугільної промисловості у 2020 році припадало понад 40% штат-
них працівників (сукупна чисельність штатних працівників — 24 024 осіб) у місті 
Покровськ або понад 10 тис. працівників. Окрім вугільної промисловості в По-
кровську працюють підприємства переробної промисловості, низка підрозділів 
ПАТ Укрзалізниця, низка підприємств та організацій комунальної та державної влас-
ності. Ідентифіковані підприємства переробної промисловості зокрема найбільше
з них ПАТ КДЗ, що виробляє вогнетривкі вироби, мали орієнтовно 2000 працівників 
у 2020 році. У нас немає точної інформації про кількість працівників ПАТ Укрзаліз-
ниця у Покровську, але за опосередкованими даними можна оцінити, що кількість 
сягає до двох-трьох тисяч. 

У Покровську також працюють заклади освіти, зокрема Донецький технічний уні-
верситет, лікарні та установи первинної медичної допомоги, комунальні служби, ор-
гани державної та місцевої влади. Лише в комунальних медичних закладах працю-
вали 1161 працівники(-ці)10 у 2020 році, а постачанням тепла, води, газу займались ще 
1232 працівники(-ці). Після розширення складу громади в 2020 році у громаді та-
кож працює низка агропідприємств, але офіційно вони надають обмежену кількість 
робочих місць: 535 у ідентифікованих підприємствах у 2020 році.11 Також у По-
кровську у 2020 році працювало 375 малих підприємств, а 5526 осіб було зайнято 
в 3600 підприємців (3600 підприємці та 1926 працівників).

Відповідно до наших припущень, частина працівників скористається програмою 
раннього виходу на пенсію (яку ми пропонуємо уряду використовувати під час лікві-
дації шахт), проте їхня кількість не перевищить 10% працівників. Частина працівників 
зареєструється як безробітні в державних центрах зайнятості (орієнтовно 900 осіб), 
що створить велике додаткове навантаження на центри зайнятості. Низка працівни-
ків, за оцінкою експертів кількість сягне 5‒6%, стане безробітними, зокрема частка 
жінок може виявитись більшою.

Після ліквідації шахт у Покровську майже 6000 колишніх працівників вугледобув-
них підприємств потребуватимуть нову роботу. Очевидно, що цю кількість людей 
безпосередньо в місті Покровськ буде важко працевлаштувати, позаяк немає такої 
кількості вакансій, а тому виникає потреба в додаткових місцевих та національних 
програмах для створення робочих місць. Хоча під час опитування досить багато рес-
пондентів і респонденток говорили про готовність переїхати на нові місця в пошуку 
роботи, досвід свідчить, що шахтарі маломобільні. Водночас вони готові добиратись 
довше до роботи, якщо трапиться підходяща робота. Так, цим місцем роботи можуть 
стати інші шахти та підприємства переробної промисловості, що розташовані в До-
нецькій області, на яких ми також пропонуємо запровадити програми раннього ви-
ходу на пенсію (див. останній розділ).

Лише 4‒5%, або орієнтовно 400 осіб, зможуть відкрити власний бізнес, тож більшість 
працівників шахт потребуватиме додаткового професійного навчання. Не менш 
важливо надання грантів державою цим людям. 

10 Покровська клінічна лікарня, покровська міська лікарня, центр ПМСД, Родинська міська лікарня, стоматологічна поліклініка. 
11 Статистика кількості штатних працівників за 2020 рік стосується міста Покровськ у старих адмінмежах.



53

Оцінка впливу на ринок праці в Покровську

Оцінка зайнятості після 
ліквідації шахт

до 10 000 осіб
загальна кількість 
працівників

≤ 1000 осіб
ранній вихід 
на пенсію

≈ 900 осіб
зареєструються 
безробітними

500-600 осіб
стануть 
безробітними

≈ 6000 осіб
потребуватимуть 
нову робот

400-500 осіб
зможуть відкрити 
власний бізнес  
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Оцінка впливу на ринок 
праці в Селидовому
Профіль громади

Селидівська територіальна громада об’єднує дев’ять населених пунктів, де прожи-
ває орієнтовно 36 тис. осіб. Вугледобувна промисловість залишається основною для 
громади: крім шахт присутні ще підприємства, що залежать від наявності вугілля 
з шахт, зокрема збагачувальна фабрика та переробка вугілля. Інші галузі представ-
лені, але на них припадає суттєво менша кількість працівників(-ць). 

Профіль Селидівської 
територіальної громади

Селидівська міська територіальна громада із ад-
міністративним центром у місті обласного зна-
чення Селидове розташована на річці Солоній.

Площа громади після 
об’єднання становить 150,7 км2

Чисельність населення
36 тис. осіб

Відстань від міста Селидове
автомобільними дорогами: 

Економічна спеціалізація громади — вугледобувна промисловість 
представлена шахтою «Україна» ДП «Селидіввугілля» (видобуток вугіл-
ля), ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика» «Селидівська» (перероб-
ка вугілля), сфера машинобудування та металообробки представлена 
ТОВ «ЗМК» (виробництво готових металевих виробів). На території гро-
мади діють фермерські господарства, які спеціалізуються в галузі рос-
линництва. 

Джерело: Стратегія трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, 
Селидове, Вугледар, Торецьк) на період до 2030 року
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Зайнятість на шахтах та в інших сферах

Оцінка зайнятості після ліквідації шахт

Оцінка впливу на ринок праці в Селидовому

У місті Селидове та поруч із ним розташовані дві шахти ДП «Селидіввугілля», на яких 
у 2020 році працювало орієнтовно 2000 осіб. Також у Селидовому розташовано низ-
ку інших підрозділів ДП Селидіввугілля та ЦЗФ Селидівська. Загальна кількість пра-
цівників, ймовірно, не перевищувала 3000 осіб у 2020 році. Дані свідчать, що шахта-
рями працюють чоловіки, а жінки — це здебільшого адміністративний та технічний 
персонал.

Окрім шахт та збагачувальної фабрики, великим роботодавцем у місті є публічний сек-
тор: державні та комунальні організації й установи, а також комунальні підприємства:
• у 2020 році у Селидовому працювало 6403 штатні працівники(-ці); 
• зареєстровано орієнтовно 1200 фізичних осіб-підприємців, на яких припадало 

2132 зайнятих осіб; 
• відповідно до даних, в організаціях публічного сектору у 2020 році працювало 

2384 особи, з них — 1008 осіб в освітній сфері Селидівської міської ради. 

Після зміни меж громади у 2020 році зросла кількість агропідприємств у межах міста, 
але вони надають невелику кількість офіційних робочих місць (117 у 2020 році).

За нашими припущеннями орієнтовно 200‒250 працівників шахт, які будуть закри-
вати, зможуть скористатись програмою раннього виходу на пенсію. Низка скороче-
них працівників можуть тимчасово або на довший час піти в непрацездатність: зо-
крема, щоб визначитись з майбутнім, зайнятись хатніми справами тощо. Майже 120 
працівників можуть мігрувати в інші області України. 

За оцінками експертів, орієнтовно 1500‒1600 осіб шукатимуть роботу. З огляду на те, 
що всього в Селидове нараховується майже 7000 штатних працівників, лише части-
на зі звільненої робочої сили зможе знайти роботу на вже наявних у громаді підпри-
ємствах. До того ж плинність персоналу в публічному секторі економіки, що забез-
печує більшість робочих місць поза шахтами, може бути нижчою, ніж у приватному 
секторі. Частина ж буде вимушена шукати роботу в інших містах Донецької області, 
передусім шахтах або підприємствах переробної промисловості. 

За оцінкою, орієнтовно 100‒150 звільнених працівників спробую відкрити власну 
справу передусім у сфері послуг. Цей порівняно низький відсоток пояснюється як 
відсутністю навичок, так і наявного фінансування на відкриття бізнесу. 
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Оцінка зайнятості після 
ліквідації шахт

до 3000 осіб
загальна кількість 
працівників

200-250 осіб
ранній вихід 
на пенсію

1500-1600 осіб
стануть 
безробітними

≈ 120 осіб
зможуть мігрувати в 
інші області України

100-150 осіб
зможуть відкрити 
власний бізнес

з тих, хто потребуватиме 
роботу:

Оцінка впливу на ринок праці в Селидовому
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Рекомендації щодо 
державної стратегії 
для зайнятості звільнених 
працівників(-ць) шахт
У межах контрольованої частини Донецької області станом на січень 2022 року 
кількість робочих місць для колишніх шахтарів обмежена. За даними Донецькстату 
в IV кварталі 2021 року в добувній промисловості працювали 38 431 штатних пра-
цівників, з них у вугільній промисловості 29 453 осіб. У переробній працювало 
71 239 працівників. Утім із працівників(-ці) добувної промисловості на міста По-
кровськ і Селидове припадало 11‒12 тис. працівників, а отже в інших містах загаль-
на кількість робочих місць добувної промисловості сягає майже 25‒27 тисяч, а з них 
у вугільних шахтах 16‒18 тисяч. Вугільні шахти працюють в Новогродівці, Енергодарі, 
Добропіллі, Торецьку. 

Аналогічно в переробній промисловості — понад 40 тисяч робочих місць було роз-
ташовано в Маріуполі, який має обмежений зв’язок із рештою Донецької області. 
На жаль, місто майже повністю зруйновано під час нападу росії на Україну в берез-
ні-квітні 2022 року. Найбільші за кількістю працівників підприємства переробної про-
мисловості в Донецькій області поза межами Маріуполя включають АТ «Новокрама-
торський машинобудівний завод» (8 257 працівників у 2020 році), ПрАТ «Авдіївський 
коксохімічний завод» (3 542), ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод» 
(1 769), ПАТ «Енергомашспецсталь» (м. Краматорськ — 1428)12, «Конті» (м. Константинів-
ка — 1 028), ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» (м. Володимирівка), 
АТ «Часівоярівський вогнетривкий комбінат», ТОВ «Краматорський феросплавний 
завод», ТОВ «Електросталь-Курахове», ПАТ «КДЗ», ПрАТ «Краматорський завод важко-
го верстатобудування», ТОВ «Завод кольорових металів» (м. Бахмут), ТОВ «Кондитер-
ська фабрика «Дружківська». Решта ідентифікованих підприємств наймали менше 
500 працівників у 2020 році. Як можна бачити, в переліку переважають підприємства 
Краматорська, а ще  представлені міста Курахове, Дружківка, Авдіївка та інші.

У сільському господарстві кількість робочих місць у формальному секторі еконо-
міки була обмежена. У IV кварталі 2021 року в Донецькій області 12 276 працівни-
ків працювали в сільському господарстві. За даними опитування робочої сили 
в 2020 році в сільському господарстві усього задіяно 60 тисяч осіб, більшість з них 
працювали як ФОП, — були самозайнятими на власній землі (без оформлення ФОП) 
або неформально. Саме тому частина працівників шахт із навичками роботи з тех-
нікою потенційно можуть швидко освоїти навики роботи зі с/г технікою та знайти 
робочі місця в сільському господарстві, зокрема в сільських територіях громади 
та сусідніх громадах. 

За даними Донецькстату підприємства добувної та переробної промисловості Доне-
цької області в середньому оновлювали до 4‒6% персоналу щокварталу в 2021 році. 
По суті, це може передбачати до 3000 вакансій щокварталу в добувній та переробній 
промисловості, якщо кількість робочих місць буде аналогічною до доступних напри-
кінці 2021 року. Водночас часто справжня кількість оновлення персоналу є нижчою 
за звітовану, оскільки відбувається оновлення, враховуючи власні кадри. Також від-
бувалось переміщення робочої сили між наявними шахтами та підприємствами, що 
після закриття шахт у Покровську та Селидовому означатиме і меншу можливість до 
плинності кадрів.

12 Кінцевий власник Уряд РФ через Росатом.
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Аби звільнені шахтарі з шахт Покровська та Селидове знайшли роботу в Донецькій 
області на інших шахтах та підприємствах переробної промисловості, важливо роз-
робити кроки державної політики на центральному рівні та на місцях — програми 
навчання та перенавчання, якими опікуватимуться як Державна служба зайнятості, 
так і проєкти міжнародної технічної допомоги (МТД).

Варто відновити процес створення індустріального парку в Покровську: дослі-
дити можливості для його створення місцеві органи влади почали ще наприкінці 
2021 року, а також уряд цього ж 2021 року удосконалив законодавство. Фокусом від-
повідного парку має стати залучення приватного інвестора для відкриття підпри-
ємства переробної промисловості. Так, може йтися про підприємство, що забезпе-
чуватиме новітніми енергоефективними матеріалами будівельну галузь. На старті 
керівництво Покровської територіальної громади передбачало, що індустріальний 
парк допоможе створити 700 робочих місць. Водночас на створення парку та підве-
дення інженерних мереж потрібне фінансування, що може надійти частково з дер-
жавного бюджету та в межах проєктів мікрофінансових організацій (МФО).

Для зниження кількості шукачів роботи варто продумати програму раннього виходу 
на пенсію для працівників усіх шахт (ліквідованих і ти, що працюють): працівники 
зможуть піти на пенсію за два-чотири роки до настання законодавчо визначеного 
віку виходу на пенсію.

Унаслідок війни, зокрема зруйнування або пошкодження будівель та знищення 
інфраструктури, важливим завданням для центральної та місцевої влади ста-
не будівництво та відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури й вироб-
ництв. Саме тому колишніх шахтарів можна буде залучати до робіт, що не вима-
гають ретельного оновлення навичок шахтарів. 

Важливо, аби деякі працівники й працівниці шахт змогли відкрити власний бізнес, 
ймовірно, у сфері послуг. Для цього варто налагодити навчання фінансовій грамот-
ності та бізнес-навичкам на базі державних центрів зайнятості в Покровську та Се-
лидове, а також співпрацю з проєктами міжнародної технічної допомоги та МФО, 
зокрема тими що до початку воєнних дій працювали у громадах. Зокрема, в межах 
проєктів МТД та МФО колишні працівники й працівниці шахт зможуть як пройти нав-
чання / перенавчання, так і отримати грант на відкриття власної справи. Державні 
центри зайнятості мають опікуватися навчанням осіб, які зареєструються безробіт-
ними, та наголосити на готовності вчитись, а не просто шукати роботу під вже здобуті 
навички.

За нашими припущеннями та на основі опитувань, шахтарі навряд чи будуть готові 
переїхати на нові місця проживання, щоб знайти роботу. Водночас уряд може відно-
вити програму мобільності, що колись була створена на базі Державної служби за-
йнятості: в межах програми уряд оплачував переїзд особи та її родини на нове місце 
проживання, де відповідній особі пропонували одразу роботу. 

Безперечно, всі програми підтримки потребують координації між центральною 
та місцевими органами влади, а також фінансування. 

Рекомендації щодо державної стратегії для зайнятості звільнених працівників шахт
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ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДЛЯ  ДЛЯ КОНЦЕПЦІЇ 
ТА ДЕРЖАВНОЇ 
ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 
СПРАВЕДЛИВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ 
МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
МІСТ УКРАЇНИ
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Ринок праці

1. Питання гендерної і вікової дискримінації у шахтарських містечках виявили-
ся доволі актуальними для мешканців і мешканок. Роботодавцям варто пам’ята-
ти, що вони зобов’язані дотримуватися принципів недискримінації (за такими 
ознаками як стать, вік тощо) в процесі відбору, роботи та звільнення працівни-
ків.13 Ідеться про пошук працівників; призначення винагороди; визначення та 
розподіл трудових обов’язків; доступ до професійного навчання, підвищення 
кваліфікації та перепідготовки; умови праці (тривалість робочого дня, надурочна 
робота, час відпочинку, святкові дні, відпустки, періоди тимчасової непрацездат-
ності, заходи з охорони праці); соціальний захист та пільги, що надаються у зв’язку 
з працевлаштуванням; процедури звільнення та скорочення персоналу; інші 
види ділової активності. 

2. Гідна оплата праці жінок і чоловіків, а також протидія гендерному розриву 
оплати праці — важливі умови рівної залученості до ринку праці. Мешканки 
шахтарських містечок зазначали про низький рівень оплати праці у сферах, де 
вони працюють, малу кількість робочих місць для жінок із гідною оплатою праці, 
а також несправедливу оплату праці жінок у вугільній сфері. 

3. Варто звернути увагу проблему горизонтальної гендерної сегрегації ринку 
праці, поділу на так звані чоловічі й жіночі професії в суспільстві. Низка робіт 
зі суто «чоловічих» сфер (видобувна промисловість, безпека, робочий персонал, 
виробництво тощо) передбачають важкі умови праці, тож жінки можуть бути від-
сторонені від них, але вони краще оплачуються, як порівняти з традиційно жі-
ночими сферами. Жінкам, як і чоловікам, важливо гідно заробляти, особливо, 
якщо вони несуть відповідальність також і за інших членів родини — дітей, людей 
з інвалідністю, літніх родичів тощо. Саме тому доцільно відмінити заборону для 
жінок на роботу під землею, аби надати можливість певним жінкам заробляти 
на рівні з чоловіками.

4. Шахти традиційно вважалися місцем, що потребує відваги й супроводжуєть-
ся небезпеками і викликами, тож на них мають реагувати чоловіки. Важливо 
реформувати небезпечні сфери й надавати безпечні умови праці для всіх — 
не лише для жінок, а й для чоловіків.

5. Проблема фемінізації бідності особливо актуальна для самотніх жінок із дітьми 
і жінок пенсійного (літнього) віку, про яких громадам варто окремо подбати. Вар-
то звернути уваги на надання соціально-економічної допомоги цим категоріям 
жінок. 

6. Чоловіки ідентифікують себе з конкретними шахтами, для них важливо працюва-
ти саме у цій галузі, тому закриття шахт може призвести до безробіття та ризиків 
таких соціальних проблем, що притаманні радше чоловікам, як бездомність, 
алкогольна і наркозалежність, суїцидальна поведінка, насильство. Аби уникнути 
кризи самоідентифікації, чоловікам варто запронувати іншу гідно оплачувану і 
доволі статусну роботу (наприклад, у сфері будівництва, сільського господарства 
тощо), допомогти відкрити власну справу. Не менш важливо підтримати щодо 
професійної перекваліфікації й наданні психологічної підтримки, аби уникнути 
кризи, що може спричинити зміна роботи (особливо актуально чоловікам серед-
нього й передпенсійного віку).  

7. Роботодавцям важливо ознайомитися з Керівництвом для роботодавців у сфе-
рі гендерної рівності та недискримінації14, розробленого Конфедерацією робото-
давців України за підтримки Міжнародної організації праці та сприяння Апарату 
Урядової уповноваженої з питань гендерної політики, а також пройти додаткові 
тренінги на цю тему. 

Гендерно-чутливі рекомендації для національної концепції трансформації вугільних регіонів

13 Керівництво для роботодавців у сфері гендерної рівності та недискримінації / Розроблене Конфедерацією роботодавців України за підтримки Міжнародної організації 
праці та сприяння Апарату Урядової уповноваженої з питань гендерної політики, 26 лютого 2021 року. http://employers.org.ua/news/id2260. – С. 6.
14 Керівництво для роботодавців у сфері гендерної рівності та недискримінації / Розроблене Конфедерацією роботодавців України за підтримки Міжнародної організації 
праці та сприяння Апарату Урядової уповноваженої з питань гендерної політики, 26 лютого 2021 року. http://employers.org.ua/news/id2260.  
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Освіта і перекваліфікація

8. Роботодавцям важливо передбачити заходи з протидії та боротьби зі сексу-
альними домаганнями на робочому місці, а також цькуванням. Гідне ставлен-
ня до усіх на робочому місці — важлива ознака професійного ринку праці. 

9. Доглядова праця, що закріплена зазвичай насамперед за жінками, спричиняє 
подвійне навантаження, тож створює  виклик для працівниць. Поняття дружньо-
го до сім’ї робочого середовища передбачає, що працівники й працівниці ма-
ють змогу адекватно поєднувати роботу та родинні обов’язки, тобто переживають 
менше стресів і є щасливішими. Згідно зі ст. 17 ЗУ «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків»15 роботодавець зобов’язаний забезпечувати 
працівникам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками. 
Гнучкий робочий графік (наприклад, пізніше вийти на роботу або чергуватися 
з колегою), неповний робочий день (частину роботи можна виконувати онлайн 
удома), обладнання дитячих кімнат у великих підприємствах тощо — приклади 
робочого середовища, де береться до уваги сім’я як цінність. Доцільно популя-
ризувати відповідальне татівство серед працівників компанії. 

10. Жінок важливо залучати до керівних, лідерських позицій, аби інтереси й потре-
би цієї великої групи на ринку праці враховувалися. 

11. Варто проводити інструктаж для працівників та працівниць щодо їхніх трудових 
прав на основі чинного трудового законодавства України. 

1. Перекваліфікація без гендерних і вікових стереотипів — необхідність сучасного 
ринку праці. Чоловіки не надто охоче йдуть у традиційно «жіночі» сфери праці, 
що передбачають догляд і обслуговування інших людей (зокрема дітей). Страх 
виглядати в очах інших чоловіків недостатньо мужнім може бути реальною пе-
репоною на шляху вибору професії, особливо якщо йдеться про так звані жіночі 
професії. Центрам зайнятості варто звертати увагу на ці гендерні стереотипи, 
аби краще інтегрувати чоловіків і жінок до викликів ринку праці. 

2. Важливо, аби Центри зайнятості, куди звертаються мешканки і мешканці, брали 
до уваги проблематику гендерної рівності, перекваліфіковували і шукали ро-
боту відповідно до ідей рівних прав і можливостей, гідної оплати праці незалеж-
но від статті. 

3. Мешканки регіону зазначали про дистанційне навчання дітей як проблему 
для жінок, які працюють. З початком пандемії саме на жінок здебільшого ляг-
ли обов’язки супроводу дітей під час онлайн-навчання. Саме тому продовження 
формату дистанційної освіти — це окремий виклик для жінок, що працюють. 

4. У школах варто звертати увагу на протидію гендерним і віковим стереотипам,
зокрема, на ринку праці та в доглядовій сфері. Доцільно втілювати культуру ген-
дерної рівності та нетерпимості щодо насильства, демонструвати кращі приклади 
протидії стереотипам, позитивні гендерно-рольові моделі для жінок і чоловіків. 

5. Тому важливими є різноманітні проєкти, що передбачають протидію гендерній 
нерівності в освіті та науці, особливо в галузі природничих та технічних наук. 
Проєкт “Дівчата STEM” для популяризації вступу дівчат на технічні спеціаль- 
ності ЗВО, “Наука — це вона”, HeforShe University Tour від ООН Жінки — це лишень 
кілька прикладів ініціатив, що покликані зробити дівчат і жінок видимими в освіті 
та науці.  Вчителям шкіл регіону варто доєднуватися до Спільноти відповідаль-
ного вчительства EdCamp16, що проводить зустрічі та події на тему протидії дис-
кримінації й забезпечення гендерної рівності.  

6. Важливо навчати як у закладах освіти, так і на курсах перекваліфікації розумінню 
власних прав, зокрема трудових, і механізмів їхнього захисту. 
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15 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV / Верховна Рада України. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text.
16 https://www.edcamp.ua/
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Умови проживання й безпека в громаді
1. Громади є гетерогенними і включають жінок і чоловіків, людей різного віку та со-

ціально-економічного походження, стану здоров’я тощо. Для комфортного жит-
тя в громаді варто враховувати інтереси й потреби розмаїтих груп, особливо 
вразливих категорій населення — людей з інвалідністю, жінок із малими дітьми, 
людей літнього віку, ВПО тощо. 

2. Аби соціальні питання у громаді ефективніше розв’язувалися, варто активніше 
залучати жінок до лідерських позицій. Адже радше жінки переймаються еко-
логічними питаннями і облаштування громади, а також саме жінки частіше по-
терпають від гендерного насильства. 

3. Унаслідок війни в Україні з 2014 року зросла кількість людей з інвалідністю. Важ-
ливо цих чоловіків і жінок інтегрувати до громад. 

4. Окрему увагу слід приділяти протидії гендерного насильства (домашнього і 
вуличного) у громаді, забезпечити інфраструктурну можливість звернутися за 
допомогою (до поліції,  лікаря тощо) у випадку вчинення насильства. Важливим 
є покращення освітлення вулиць, про що зазначали мешканки містечок. 

5. Виклики ведення домогосподарства є гендерно обумовленими. Опалення 
будівель і належне водопостачання важливе, передусім для жінок, які частіше 
за чоловіків відповідають за облаштування житла 

6. Керівництво громад має проводити регулярні громадські зібрання для обго-
ворень наявних соціальних, інфраструктурних проблем у містечках; залучати до 
цих подій жінок на рівні з чоловіками.  

7. Транспортна інфраструктура важлива для жінок і чоловіків, однак нестача гро-
мадського транспорту впливає здебільшого на мобільність жінок, які зазвичай 
меншою мірою володіють приватним або робочим транспортом. 

1. Робота на шахтах передбачає важкі умови праці, тому актуалізуються питання 
охорони праці та здоров’я. Роботодавці зобов’язані звертати увагу на умови 
праці відповідно до українського законодавства. Мешканці та мешканки регіону 
нарікають, що далеко не завжди ці умови праці дотримуються. 

2. Чоловікам-шахтарям психологічно важко перекваліфіковуватись до нових ви-
кликів ринку праці. Чоловіки переоцінюють стан свого здоров’я, соромляться 
зізнаватися у власній слабкості, не вміють і не люблять просити про допомогу. 
Саме тому важливо спонукати чоловіків частіше звертатися до лікарів, здійсню-
вати медичний огляд і профілактику. 

3. Соціально-економічні виклики регіону спричиняють труднощі, які особливо ак-
туальні для чоловіків, — ризики суїцидальної поведінки та інших деструктив-
них практик (насильства, алкогольної та наркотичної залежності). Як свідчать 
дані досліджень,17 у середньому кількість самогубств серед чоловіків у п’ять разів 
вища, ніж серед жінок. Причому спостережувані в Україні показники самогубств 
серед жінок за останні роки залишились майже стабільними, а частота само-
губств серед чоловіків суттєво коливалась. Це свідчить, що різні чинники, зокре-
ма соціально-економічні, значно більше позначаються на суїцидальній поведінці 
чоловіків. Дослідники пояснюють цю тенденцію з-поміж чоловіків алкоголізаці-
єю, чоловічою депресією та психологічною кризою існування. Аби уникнути цих 
проблем, у громадах варто організувати психологічну підтримку за принципом 
«рівний рівному» — коли чоловіки, які здолали певну кризу, підтримують інших 
чоловіків і діляться власним досвідом. Організація спортивного дозвілля для 
чоловіків, залучення лідерів громади може бути також допоміжними методами 
протидії деструктивних практик.

Сфера здоров’я
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17 Марценюк Т. «Захисники галактики»: влада і криза в чоловічому світі. – К.: Комора, 2020.
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8. Також важливо покращити стан доріг, адже це впливає й на безпеку громади, до 
того ж можливість мобільно й оперативно отримати допомогу в разі насильства 
чи хвороби. 

9. Варто покращати інфраструктуру містечок, особливо, беручи до уваги потребу 
в здоровому способі життя й дозвіллі для молоді та дітей. 

10. Варто проводити заходи, що пропагують ідею й практики гендерної рівності, на-
приклад, День тата (для просування відповідального татівства), Тиждень рівності 
та розмаїття у громаді або захід «Громада без насильства». Приклади заходів і про-
єктів можна взяти з посібника»Гендерні ініціативи міст і громад України: кращі 
практики та рекомендації»18. 

11. Громадам важливо ретельніше збирати гендерну статистику, що відображає 
відмінності та нерівність у становищі жінок і чоловіків у всіх сферах життя. Саме 
тому варто статистичну інформацію про громаду подавати з розбивкою за статтю, 
віком тощо. Дані мають відображати проблеми та інтереси, повʼязані з усіма ас-
пектами життя жінок і чоловіків, враховуючи їхні конкретні потреби, можливості 
чи внесок у життя суспільства. Методи збору даних мають враховувати наявність 
стереотипів, а також соціальних і культурних факторів, що можуть спричинити по-
яву гендерних упереджень.
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18 Гендерні ініціативи міст і громад України: кращі практики та рекомендації. Федерація канадських муніципалітетів / Проект міжнародної 
технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», 2019. https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/528/Gender_initiatives_in_Ukraine.pdf
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