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Забезпеченість прийнятними житловими 
умовами є важливим показником життє-
вого рівня населення в будь-якій країні. Вод-
ночас із покоління в покоління переходять 
питання житлових нормативів, яким має 
бути сучасне житло за площею, які в ньому 
мають бути зручності. Україна досі живе 
за житловими соціальними нормами забез-
печення житловою площею і кількістю кім-
нат, які були прописані ще у Постанові Ради 
міністрів УРСР і Української республікан-
ської ради професійних спілок від 11 грудня  
1984 р. Житлові соціальні нормативи, що 
використовуються під час постановки сімей 
на чергу на отримання власного житла і 
поліпшення житлових умов, і соціальні нор-
мативи користування житлово-комуналь-
ними послугами відрізняються. Значна час-
тина населення України проживає в умовах 
кількох людей на однокімнатну квартиру або 
взагалі без жодних зручностей у сільській 
місцевості. Метою статті є дослідження 
історії формування сучасних житлових соці-
альних нормативів, їх використання в даний 
період, а також порівняння з аналогічними 
стандартами в інших країнах.
ключові слова: житлові умови населення, 
житлові соціальні нормативи, забезпечення 
кімнатами і житловою площею, обладнання 
житла зручностями, житлові умови як 
ознака бідності.

Обеспеченность приемлемыми жилищ-
ными условиями является важным пока-

зателем уровня жизни населения в любой 
стране. В то же время из поколения в поко-
ление переходят вопросы жилищных нор-
мативов, каким должно быть современное 
жилье по площади, какие в нем должны 
быть удобства. Украина до сих пор живет 
за жилищными социальными нормами обе-
спечения жилой площадью и количеством 
комнат, которые были прописаны еще в 
Постановлении Совета министров УССР 
и Украинского республиканского совета 
профессиональных союзов от 11 дека-
бря 1984 г. Жилищные социальные нор-
мативы, используемые при постановке 
семей на очередь на получение собствен-
ного жилья и улучшение жилищных усло-
вий, и социальные нормативы пользования 
жилищно-коммунальными услугами отли-
чаются. Значительная часть населения 
Украины проживает в условиях нескольких 
человек на однокомнатную квартиру или 
вообще без удобств в сельской местно-
сти. Целью статьи является исследова-
ние истории формирования современных 
жилищных социальных нормативов, их 
использования в данный период, а также 
сравнение с аналогичными стандартами в 
других странах.
ключевые слова: жилищные условия насе-
ления, жилищные социальные нормативы, 
обеспечение комнатами и жилой площадью, 
оборудование жилья удобствами, жилищные 
условия как признак бедности.

Availability of acceptable housing conditions is an important indicator of the standard of living of the population in any country. At the same time, ques-
tions of housing standards pass from generation to generation, what should be modern housing by area, what amenities should be in it, given that a 
significant part of the population of Ukraine lives in conditions of several people in a one-room apartment or without any amenities in the countryside. 
The aim of the article is to study the history of the formation of modern housing social standards, their use in a given period, as well as a comparison 
with similar standards in other countries. Ukraine still lives behind the social housing standards for housing and the number of rooms that were pre-
scribed in the Decree of the Council of Ministers of the Ukrainian SSR and the Ukrainian Republican Council of Trade Unions of December 11, 1984. 
Social housing standards used when placing families on a waiting list for their own housing and the improvement of housing conditions, and social 
standards for the use of housing and communal services are different. The norm of 13.65 square meters per person appeared in Ukraine during the 
time of the Russian Empire, at least at the beginning of the twentieth century. In the sixth edition of the manual on the design and implementation 
of construction, which was written by Count Nikolai de Rochefort. 13.65 square meters is an area equal to three square fathoms. Insufficient cost 
of installing a bathroom or shower inside a home 95.5% of households consider a sign of poverty. At the same time, 94.6% of families consider the 
lack of a toilet with a shower inside the house to be a sign of poverty. Ukraine should try to provide the entire population with the minimum necessary 
living conditions, which include living space of more than 13.65 m2 per person, the number of rooms one less than according to EU-SILC standards, 
the availability of water supply and sewerage. At the same time, in the long run, households should have normal living conditions with characteristics 
such as the number of rooms according to the EU-SILC standard, the presence of a bath or shower.
Key words: housing conditions of the population, housing social standards, provision of rooms and living space, equipping housing with amenities, housing 
conditions as a sign of poverty.

Постановка проблеми. Забезпеченість прий-
нятними житловими умовами є важливим показ-
ником життєвого рівня населення в будь-якій кра-
їні. Житлова проблема існувала в усі часи, так 
само й сьогодні наявність житла і базових зручнос-
тей є мрією для значної частини населення світу 

та України зокрема. Специфіка житла як товару 
тривалого користування робить дуже актуальною 
проблему його доступності з погляд купівельної 
спроможності сімей і зумовлює необхідність ефек-
тивної державної житлової політики. Наявність 
можливості поліпшення житлових умов – важли-
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вий показник добробуту населення, передумова 
соціальної та економічної стабільності держави. 
Водночас із покоління в покоління переходить 
питання житлових нормативів, яким має бути 
сучасне житло за площею, які в ньому мають бути 
зручності. Значна частина населення України про-
живає в умовах кількох людей на однокімнатну 
квартиру або взагалі без жодних зручностей у 
сільській місцевості.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Українські вчені та дослідники з інших країн чимало 
зробили для дослідження особливостей житла 
і житлових умов. Значний внесок у дослідження 
проблем житлових умов населення здійснили 
відомі вітчизняні та зарубіжні науковці В.М. Нові-
ков, О.П. Тищенко, Ю.М. Манцевич, В.С. Шишкін, 
Д. Конлі, Р.Е. Дваєр і П. Брейссе. Однак більшість 
їхніх праць присвячено дослідженню кількісних 
характеристик соціальної інфраструктури і житло-
вих умов зокрема. Так, роботи В.М. Новікова − нау-
ково-аналітичні дослідження, у тому числі на між-
регіональному та регіональному рівнях, у сфері 
функціонування та фінансування установ освіти, 
охорони здоров’я, культури, рекреації та туризму, 
житлово-комунального господарства. В.С. Шишкін 
значну частину свого наукового доробку присвя-
тив дослідженню сучасного стану житла і житло-
вих умов в Україні. 

За значної кількості праць залишається чимало 
невирішених проблем у даній галузі, серед яких – 
дослідження соціальних житлових нормативів в Укра-
їні та інших країнах, а також історії їх становлення.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження історії формування сучасних житлових 
соціальних нормативів, їх використання в даний 
період, а також порівняння з аналогічними стан-
дартами в інших країнах.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Житлова проблема в Україні є однією з найваж-
ливіших та найгостріших. Середня забезпеченість 
населення житлом залишається на порівняно 
низькому рівні, якісні характеристики житла бага-
тьох родин не відповідають мінімальним стан-
дартам. Проблема посилюється старінням житла: 
темпи вибуття з експлуатації застарілого житло-
вого фонду випереджають темпи введення нового 
в 2,5 рази, що не забезпечує навіть простого від-
творення житлового фонду. У зв’язку з низьким рів-
нем доходів основної маси населення придбання 
нового житла за рахунок власних коштів для біль-
шості громадян є неможливим [1]. Забезпеченість 
прийнятними житловими умовами є важливим 
показником життєвого рівня населення в будь-якій 
країні. Слід додати, що проблема являє собою не 
тільки відсутність житла як такого у значної кіль-
кості населення, а й оснащення будинків і квар-
тир, які вже перебувають у власності. Умови про-
живання є важливим показником життєвого рівня 

населення в будь-якій країні. Важливу роль віді-
грає не лише наявність власного житла, а і його 
стан та якість. Нині в Україні наявність належного 
за розміром житла та житлові умови, що відповіда-
ють європейським стандартам, асоціюються не з 
необхідністю, а із заможністю. 

У статті 47 Конституції України прописано, 
що кожен має право на житло. Держава створює 
умови, за яких кожний громадянин матиме змогу 
побудувати житло, придбати його у власність або 
взяти в оренду. Громадянам, які потребують соці-
ального захисту, житло надається державою та 
органами місцевого самоврядування безоплатно 
або за доступну для них плату відповідно до 
закону [2]. Водночас не прописано, яким має бути 
це житло, які мінімальні норми площі й облад-
нання зручностями. 

Батьком сучасних норм житлової забезпече-
ності називають німецького натураліста і лікаря-
гігієніста Макса Йозефа Петтенкофера, який пра-
цював у XIX ст. Він вирахував мінімум житлового 
простору, необхідного людині для здорового життя. 
Як індикатор гуманних умов проживання вчений 
запропонував використовувати чистоту повітря, 
він визначав її за концентрацією вуглекислого газу 
в приміщенні. Провівши низку досліджень, Петтен-
кофер з'ясував, що гранично допустимий рівень 
концентрації CO2 досягається за 25 кубів житло-
вого простору на людину [3].

Соціальні норми забезпечення житловою пло-
щею і кількістю кімнат прописані в Постанові Ради 
міністрів УРСР і Української республіканської 
ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. 
№ 470 «Про затвердження правил обліку грома-
дян, які потребують поліпшення житлових умов, 
і надання їм житлових приміщень в УРСР». Жит-
лове приміщення, що надається громадянам для 
проживання, має бути благоустроєним відпо-
відно до умов даного населеного пункту, відпо-
відати встановленим санітарним і технічним 
вимогам. Під час надання житлових приміщень 
не допускається заселення однієї кімнати осо-
бами різної статі старшими за дев’ять років, 
окрім подружжя, а також особами, які хворіють 
на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у 
зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній 
кімнаті з членами сім'ї. Не допускається також 
заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, 
двома і більше сім'ями або двома і більше оди-
нокими особами, за винятком випадку, передба-
ченого абзацом шостим пункту 67 цих Правил 
(рис. 1). Особам похилого віку, а за висновком 
лікувально-профілактичного закладу також від-
повідним категоріям осіб з інвалідністю і хворим 
на їх прохання житлові приміщення надаються 
на нижніх поверхах або в будинках із ліфтами. 
Порядок видачі вказаних висновків установлю-
ється Міністерством охорони здоров'я УРСР.  
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Житлове приміщення надається громадянам у 
межах 13,65 кв. м житлової площі на одну особу, 
але не менше рівня середньої забезпеченості 
громадян житловою площею в даному населе-
ному пункті. При цьому враховується житлова 
площа у будинку (квартирі), що перебуває у при-
ватній власності громадян, якщо ними не вико-
ристані житлові чеки [4]. Україна досі живе за 
даними нормативами, які діють зі змінами, прийня-
тими з 1986 по 2019 р. (останні зміни стосувалися 
внутрішньо переміщених осіб).

Вищезазначені норми діють під час постановки 
сімей на чергу на отримання власного житла і 
поліпшення житлових умов. Водночас в Україні 
діють інші нормативи житлової площі, які є від-
мінними від прописаної вище площі 13,65 м2. 

Соціальні нормативи користування житлово-кому-
нальними послугами, соціальні норми житла 
встановлюються громадянам, які, відповідно до 
законодавства, мають пільгу або субсидію на 
оплату житлово-комунальних послуг. При цьому 
нормативи для пільг і субсидій різні. Для забезпе-
чення державних соціальних гарантій у сфері жит-
лово-комунального обслуговування, приведення 
існуючих норм споживання житлово-комуналь-
них послуг до їх фактичного обсягу споживання, 
дотримання принципу соціальної справедливості 
під час надання пільг і субсидій, відповідно до ста-
тей 5 і 9 Закону України «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії», Кабі-
нет Міністрів України постановив, що соціальна 
норма житла для громадян, які мають право на 

• 1 кімнатаПодружжя

• 1 кімната
Двоє дітей 

до 9 років включно 
(незалежно від статі)

• 1 кімнатаДвоє дітей однієї статі 
старше 9 років

• 2 кімнатиДвоє дітей старше 9 років 
різної статі

• 1 кімната
Особа,  яка  хворіє  

на тяжкі форми деяких 
хронічних захворювань

рис. 1. норми кількості кімнат, прописані в Постанові ради міністрів урср і української республіканської 
ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. № 470 «Про затвердження правил обліку громадян,  

які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в урср»

Таблиця 1
соціальна норма житла для громадян, які мають право  

на пільги з оплати житлово-комунальних послуг

норма на сім’ю 
з однієї особи

норма на сім’ю 
з двох осіб

норма на сім’ю 
з трьох осіб

норма на сім’ю 
з чотирьох 

осіб

соціальна 
норма 31,5 м2

21,0 м² особу
31,5 м2 52,5 м2 73,5 м2 94,5 м2+10,5 м²  

на сім’ю

Джерело: побудовано за даними [6]

Таблиця 2 
соціальна норма житла для громадян, які мають право  

на субсидію з оплати житлово-комунальних послуг
норма  

на сім’ю  
з однієї особи

норма  
на сім’ю  

з двох осіб

норма  
на сім’ю  

з трьох осіб

норма  
на сім’ю з 

чотирьох осіб

соціальна 
норма 48,87 м2

13,65 м² особу 
48,87 м2 62,52 м2 76,17 м2 89,82 м2+35,22 м² на 

домогосподарство

Джерело: побудовано за даними [6]
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пільги з оплати житлово-комунальних послуг, – 
21 м2 загальної площі на одну особу та додатково 
10,5 м2 на сім’ю (табл. 1) [5].

Соціальна норма житла для громадян, які 
мають право на субсидії з оплати житлово-кому-
нальних послуг – 13,65 м2 загальної площі на одну 
особу та додатково 35,22 м2 на сім’ю (табл. 2).

Норма 13,65 м2 фігурує й у Цивільному кодексі 
Української РСР (зі змінами і доповненнями, вне-
сеними указами ПВР Української РСР від 23.11.66). 
Вона регулює зміну умов договору внаслідок утво-
рення у наймача лишків житлової площі («Якщо 
в квартирі, в якій проживає наймач, звільнилася 
кімната, не ізольована від житлового приміщення, 
яке він займає, і суміжна з ним, ця кімната підля-
гає передачі в його користування. Норма житлової 
площі у цих випадках встановлюється в розмірі 
13,65 квадратних метра на одну людину») [7]. 

Норма 13,65 м2 на особу з’явилася в Укра-
їні ще за часів Російської імперії, в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. У шостому виданні посібника з про-
єктування і виконання будівництва, укладеного 
графом Миколою Івановичем де-Рошефором, 

13,65 м2 – це площа, яка дорівнює трьом квадрат-
ним саженям. Цілком ймовірно, ця норма і мігру-
вала пізніше в законодавство СРСР (рис. 2). 

У СРСР, до складу якого входила Україна, 
в 1919 р. вперше встановили санітарну норму 
житла, при цьому орієнтувалися саме на дослід-
ження вищезгаданого німецького вченого Макса 
Йозефа Петтенкофера. Поділивши рекомендова-
ний об’єм повітря на стандарт висоти стелі 3 м, 
отримали площу 8,25 м2 на людину. Те, що час-
тину простору в кімнаті займуть меблі, автори нор-
мативного акту не врахували. Через три роки, у 
1922-му, показник зріс до 9 м2. Держава не стала 
багатшою, просто до цього моменту був установ-
лений норматив мінімальної висоти стелі 2,8 м. 
Відповідно, санітарна норма була відкоригована 
в більший бік. Відповідно до наведеного норма-
тиву заселялися комуналки – колишні особняки і 
прибуткові будинки. Кімнати виділялися виходячи 
з 9 м2 на людину. Потім цей показник перекочу-
вав у закони та нормативні акти наступних років 
як мінімум житлової (не загальної) площі, достат-
ньої для комфортного проживання громадянина. 

 
рис. 2. норми для проєктування будівель, зазначені в шостому виданні посібника  

з проєктування і виконання будівництва, укладеного графом м.і. де-рошефором [8]
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У 1950–1960-ті роки, під час буму будівництва хру-
щовок, стелі знизилися до 2,5 м2. Норматив підріс 
до 12 м2. Але до цього часу дослідження Петтен-
кофера застаріли, при ньому екологічна ситуація 
в містах була значно кращою. Ще у 70-х роках 
минулого століття радянські гігієністи вивели 
оновлений мінімум необхідного об’єму повітря – 
50-60 м3 на людину. Виходить, що за висоти стель 
2,5-2,7 м на кожного мешканця має припадати 
20-22 м2 житлової площі [9].

Окрім достатньої площі, важливим моментом 
є забезпечення житла базовими зручностями, 
оскільки житло виступає основоположною потре-
бою людини, важливим чинником та передумовою 
для задоволення інших потреб, що перебувають 
на вищих щаблях ієрархії [10]. Результати опиту-
вання молоді, проведеного Центром незалежних 
соціологічних досліджень «Омега» у 2016 р., пока-
зали, що наявність окремої квартири або будинку 
вважають необхідною умовою щасливого подруж-
нього життя 55,4% респондентів [11]. Дані 2007 р., 
отримані внаслідок консенсусного аналізу Дер-
жавною службою статистики, показують, що від-
сутність окремого житла (окремої квартири, інди-
відуального будинку) вважають ознакою бідності 
84,1% домогосподарств (табл. 3). Водночас 81,9% 
сімей уважають ознакою бідності відсутність водо-
гону в житлі і недостатність коштів для його про-
ведення, 78,4% – відсутність туалету зі зливом 
усередині житла і недостатність коштів для його 
встановлення. Відповідно, наявність підведеної 
води (не важливо – водогону чи з власної свердло-

вини) і туалету зі зливом усередині житла мають 
бути включені до базових зручностей, якими має 
бути забезпечена кожна родина. У проведеному 
опитуванні для визначення позбавлень вказано 
таку ознаку бідності, як наявність площі, що не 
перевищує 5 м2 і 7м2 на особу (першу вважали 
ознакою бідності 90,5% домогосподарств, а другу – 
79,5%), хоча затвердженою державною нормою є 
13,65 м2 на особу (до цієї норми в 2013 р. не дотя-
гували 13,2% сімей).

У 2018 р. в опитування було включено питання 
щодо відсутності у зв’язку з недостатністю коштів 
ванної або душової кабіни всередині житла, і 
95,5% домогосподарств уважають це ознакою бід-
ності (табл. 4). Водночас відсутність туалету зі зли-
вом усередині житла вважають ознакою бідності 
94,6% сімей (як видно з табл. 3, у 2007 р. – 78,4%). 
А наявність площі, що не перевищує 5 м2, вважа-
ють ознакою бідності вже 96,6% домогосподарств.

Якщо взяти найближчих сусідів України, то в 
них діють інші нормативи житлової площі. Так, у 
Польщі є нормативи прийнятної площі для оренди 
житла. «Розумна плата за будинок» базується на 
розмірі будинку:

– 35 м2 – одна особа (макс. до 45,50 м2)
– 40 м2 – дві особи (макс. до 52,00 м2);
– 45 м2 – три особи (макс. до 58,50 м2);
– 55 м2 – чотири особи (макс. до 71,50 м2);
– 65 м2 – п'ять осіб (макс. до 84,50 м2);
– 70 м2 – шість осіб (макс. до 91,00 м2);
– кожна додаткова особа – 5 м2 (15 м2 – особа з 

обмеженими можливостями в інвалідному візку) [12].

Таблиця 3
частка домогосподарств, які вважали нижче перераховані  

позбавлення ознаками бідності, %, 2007 р.

Позбавлення в житлових умовах
частка домогосподарств, 

які вважали дані депривації 
ознаками бідності, %

відсутність:
житла у нормальному стані (наявне житло потребує капітального ремонту, сире, 
ветхе, старе) 95,9

окремого житла (окремої квартири, індивідуального будинку) 84,1
будь-якого окремого помешкання (включаючи кімнату в комунальній квартирі, 
гуртожитку, частину індивідуального будинку тощо) 92,7

водогону в житлі і недостатність коштів для його проведення 81,9
туалету зі зливом усередині житла і недостатність коштів для його встановлення 78,4
недостатність коштів для:
підтримування достатньо теплої температури у своєму житлі (на придбання 
палива, обігрівача тощо) протягом опалювального сезону 94,2

своєчасної та в повному обсязі оплати рахунків за житло та необхідні послуги з 
його утримання або оплати газу для приготування їжі 91,3

здійснення за потребою термінового ремонту житла (сантехніки, даху, 
електропроводки, заміна вибитого скла у вікні тощо) 92,1

наявність житлової площі, що не перевищує:
– 5 м2 на особу 90,5
– 7,5 м2 на особу 79,5

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики «Оцінка домогосподарствами ознак бідності та позбав-
лення в сучасному українському суспільстві»
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У Росії діють різні норми житлової площі для 
постановки на житлову чергу для осіб, що меш-
кають у державному або муніципальному житлі. 
Її розмір – компетенція влади на місцях. Так, у 
Москві це 10 м2 для окремих квартир і 15 м2 – для 
комуналок, у Воронежі – 11 м2, у Ярославлі – 12 м2, 
в Омську – 15 м2, а в Новосибірську – 12 м2 на 
особу [3]. 

У Казахстані, згідно зі статтею 75 Закону «Про 
житлові відносини» від 16 квітня 1997 р. № 94, 
«житло з державного житлового фонду або житло, 
орендоване місцевим виконавчим органом у при-
ватному житловому фонді, надається в розмірі не 
менше 15 м2 і не більше 18 м2 корисної площі на 
особу, але не менше однокімнатної квартири або 
кімнати в гуртожитку» [13]. 

У Німеччині, відповідно до Закону про спри-
яння житловому будівництву, визначені такі 
норми: для однієї особи – від 45 до 50 м2 плюс 
15 м2 для кожної наступної особи; для двох осіб 
передбачено житлову площу не більше 60 м2, на 
трьох – до 75 м2. При цьому враховуються й осо-
бливості самого мешканця. Так, у разі інвалідності 
надається велика площа [13].

У Білорусі нормативи виглядають так: на одного 
мешканця в житловому будинку в Мінську необхідно 
10 м2, на одного мешканця в житловому будинку в 
інших населених пунктах країни – 15 м2, для меш-
канців гуртожитків – 6 м2 на одну особу [13]. 

В Узбекистані соціальна норма площі житла 
встановлюється житловим кодексом не нижче 
16 м2 загальної площі на одну особу, для осіб з інва-
лідністю на кріслах-колясках – не менше 23 м2 [13].

Дані стосовно перенаселеності житла збира-
ють у всіх країнах ЄС із 2008 р. Вони свідчать про 
суттєві відмінності в забезпеченні кімнатами сімей 

Західної та Східної Європи. Наприклад, у Великій 
Британії показник перенаселеності житла стано-
вить лише 3,4% (2017), у Франції – 7,7% (2017), у 
Румунії – 46,3% (2018), у Болгарії – 41,6% (2018) 
[14]. В Україні ж суспільно прийнятним уважається, 
що самотній людині чи молодій родині без дітей 
достатньо й однієї кімнати. При цьому в Україні за 
європейською методикою рівень перенаселеності 
в 2013 р. становив 63,4%, у Болгарії на той самий 
рік – 44,2%.

За стандартами Статистики Європейського 
Союзу щодо доходів та умов життя (EU-SILC – 
вибіркове опитування, яке координується Єврос-
татом на основі даних країн – членів Європей-
ського Союзу) вважається, що особа живе в 
перенаселеному житлі, якщо її помешкання 
не відповідає таким параметрам: одна кімната 
загального користування для домогосподарства; 
одна кімната для пари в домогосподарстві; одна 
кімната для кожної особи у віці 18 років і старше; 
одна кімната для двох осіб однієї статі у віці від 
12 до 17 років; одна кімната для кожної особи у 
віці 12-17 років, яка не включена до попередньої 
категорії; одна кімната для двох дітей віком до 
12 років. Тобто навіть домогосподарство, яке скла-
дається із самотньої людини, повинно за нормами 
мати не лише спальну кімнату, а й ще одну загаль-
ного використання. В Україні ж суспільно прийнят-
ним уважається, що самотній людині чи молодій 
родині без дітей достатньо й однієї кімнати. 

Слід відзначити, що Україна повинна намага-
тися забезпечити все населення мінімально необ-
хідними житловими умовами, до яких входять 
наявність житлової площі понад 13,65 м2 на особу, 
кількість кімнат на одну менше, ніж за нормами 
EU-SILC, а також наявність водогону та каналіза-

Таблиця 4
частка домогосподарств, які вважали нижче перераховані  

позбавлення ознаками бідності, %, 2018 р.

Позбавлення в житлових умовах
частка домогосподарств, 

які вважали дані депривації 
ознаками бідності, %

відсутність у зв'язку з недостатністю коштів:
житла у нормальному стані (протікає дах, вологі стіни/фундамент або гнилі 
віконні рами чи підлога) 99,3

водогону у житлі 96,3
ванної або душової кімнати всередині житла 95,4
туалету зі зливом всередині житла 94,6
недостатність коштів для:
своєчасної та в повному обсязі оплати рахунків за житло та необхідні послуги  
з його утримання або оплати газу для приготування їжі 98,2

підтримування достатньо теплої температури у своєму житлі (на придбання 
палива, обігрівача тощо) протягом опалювального сезону 98,5

своєчасної та в повному обсязі оплати орендних, іпотечних платежів, платежів  
за споживчими кредитами тощо 91,4

наявність житлової площі, що не перевищує 5 кв. м на особу 96,6

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики «Оцінка домогосподарствами ознак бідності та позбав-
лення в сучасному українському суспільстві»
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ції. Водночас у більш тривалій перспективі домо-
господарства повинні мати нормальні житлові 
умови з такими характеристиками, як наявність 
кількості кімнат відповідно до норми EU-SILC, а 
також ванни чи душу [15]. 

висновки з проведеного дослідження. Про-
ведений аналіз дає можливість сформулювати 
такі висновки:

1. Україна досі живе за житловими соціаль-
ними нормами забезпечення житловою площею 
і кількістю кімнат, які були прописані ще в Поста-
нові Ради міністрів УРСР і Української республі-
канської ради професійних спілок від 11 грудня 
1984 р. № 470 «Про затвердження правил обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, і надання їм житлових приміщень в УРСР».

2. Житлові соціальні нормативи, що викорис-
товуються під час постановки сімей на чергу на 
отримання власного житла і поліпшення житлових 
умов, і соціальні нормативи користування жит-
лово-комунальними послугами відрізняються.

3. Соціальна норма житла 13,65 м2, що вико-
ристовується в Україні, була обґрунтована ще на 
початку ХХ ст., коли були зовсім інші умови існу-
вання людини.

4. Житлові соціальні нормативи в країнах 
колишнього СРСР суттєво нижчі від аналогічних в 
розвинених країнах.
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