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З 12 по 21 вересня 2014 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) спільно з
Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька
Кучеріва» провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю
опитано 2035 респондентів, що мешкають
у 110 населених пунктах усіх регіонів України
(окрім Луганської області та АР Крим) за стохастичною вибіркою з квотним відбором на
останньому етапі, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
У Луганській області через воєнні дії і проблеми з транспортом виявилося неможливим
проводити опитування. Інтерв’ю, які мали
проводитися в Луганській області, були проведені в Донецькій області, населення якої за
своїми електоральними та багатьма іншими
політичними орієнтаціями найменше відрізняється від населення Луганської області (дослідження проводилося як на територіях, що підконтрольні Україні, так і на територіях, що не
підконтрольні).
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн–ефекту 1.5) не перевищує:
3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% —
для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Українців запитували «Останнім часом жителі України надають благодійну допомогу
військовим та населенню, які потерпають
від військові конфліктів в Донецькій та Луганській областях. Чи доводилося Вам особисто надавати таку допомогу протягом
травня-вересня цього року. Якщо так, якою
була ця допомога?»
• 60% українців за останні 5 місяців надавали
хоча б у один із способів допомогу військовим
та населенню, які потерпають від військові
конфліктів в Донецькій та Луганській областях, 11% населення такої допомоги не надавали, ще 29% — вагалися із відповіддю або
відмовилися відповідати на таке запитання.
• Найбільш поширеним видом благодійної допомоги серед українців виявилося перерахування грошей на рахунки української армiї —
це практикував майже кожен третій українець
(32%). Крім того, 22% передавали гроші, речі,
продукти у благодiйнi фонди, волонтерськi
органiзацiї.
• Майже кожен десятий (9%) брав участь в
акцiях магазинiв — купував товари за списком
i клав у скринi для потреб армiї.
• 7% українців допомагали вимушеним переселенцям особисто речами та грошима, 3% —
самостійно збирали чи привозили кошти,
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Таблиця 1. Чи доводилося Вам особисто
надавати таку допомогу протягом травнявересня цього року. Якщо так, якою була ця
допомога?
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Вид допомоги військовим та вимушеним
переселенцям

%

Перерахування грошей на рахунки
української армiї
Передача грошей, речей, продуктiв у
благодiйнi фонди, волонтерськi органiзацiї
Волонтерство (самi збирали чи привозили
кошти, лiки, речi тощо)
Участь в акцiях магазинiв — купую товари
за списком i кладу в скринi для потреб армiї
Розмiщення вимушених переселенцiв на
своїй площi
Особиста допомога вимушеним
переселенцям речами та грошима
Iнше
Не доводилось допомагати
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕМАЄ ВІДПОВІДІ

32
22
3
9
1
7
3
11
29

лiки, речi тощо, були волонтерами, а 1% —
розмiщували вимушених переселенцiв на
своїй житловій площi.
Практики надання благодійної допомоги відрізняються по макрорегіонах України. Чим далі
на Схід, тим менша частка населення зазначила,
що у якийсь із способів допомагала військовим
чи вимушеним переселенцям загалом.
• На рахунки української армії перераховують
гроші найбільше українці, які живуть у Західному макрорегіоні — 52%, 38% із Центрального, 27% із Південного та 8% із Східного макрорегіонів.
• Подібним чином практикується і передача
грошей, речей, продуктiв у благодiйнi фонди, волонтерськi органiзацiї: у Західному
макрорегіоні 43% допомагали грошима, у
Центральному — 26%, у Південному — 12%, у
Східному — 6%.
• Брала участь у зборі товарів у магазинах найбільша частка населення Центрального регіону — 15%, 11% — Західного, 5% — Південного,
1% — Центрального макрорегіонів.

• Особисто найбільше допомагали вимушеним
переселенцям речами та грошима, навпаки,
жителі Східного регіону — про це розповіли
17% мешканців цих територій, 7% із Південного регіону, 5% із Центрального та тільки 1% із
Західного макрорегіоні.
• Але, разом із цим, серед жителів Східних областей найменша частка тих, хто практикував
хоча б один вид благодійної допомоги — тільки 34%, тобто, кожен третій. Натомість, у Західному регіоні хоча б у один спосіб допомагало 82% населення, у Центральному — 71%,
у Південному — 49% (майже половина).
Загалом, приблизно однакова частка мешканців сіл та міст допомагала військовим або
переселенцям хоча б у один із способів — 70%
та 65%, відповідно.
• У благодійні фонди передавали гроші, речі та
продукти 46% селян та лише 12% городян.
• Перераховували гроші на рахунки української
армiї 40% селян та 28% городян.
• Брали участь у акцiях магазинів, навпаки,
12% городян та лише 3% селян (очевидно, що
такі акції проводилися переважно у містах). O

Соціально-економічні дослідження
Таблиця 2. Чи доводилося Вам особисто надавати таку допомогу протягом травня-вересня цього року. Якщо так, якою була ця допомога?
(регіони, сільське/міське населення)

Перерахування грошей на рахунки української армiї
Передача грошей, речей, продуктiв у благодiйнi фонди,
волонтерськi органiзацiї
Волонтерство (самi збирали чи привозили кошти, лiки,
речi тощо)
Участь в акцiях магазинiв — купую товари за списком i
кладу в скринi для потреб армiї
Розмiщення вимушених переселенцiв на своїй площi
Особиста допомога вимушеним переселенцям речами та
грошима
Iнше
Не доводилось допомагати
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕМАЄ ВІДПОВІДІ
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Західний

Центральний

Південний

Східний (з
Донбасом)

Сільське
населення

Міське
населення

52

38

27

8

40

28

43

26

12

6

46

12

2

4

2

3

2

3

11

15

5

1

3

12

0

1

2

1

0

1

1

5

7

17

2

10

2
5
13

1
10
19

4
8
43

6
21
45

2
7
23

4
13
32

