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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ 

 
Житловий фонд – сукупність житлових приміщень незалежно від 

форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки 
(гуртожитки, притулки, дитячі будинки, будинки-інтернати для громадян 
похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей), школи-інтернати та інтернати 
при школах), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові 
приміщення в будівлях, придатних для проживання. 

За формами власності житловий фонд поділяється на: державний, 
комунальний та приватний. 

Загальна площа житлових приміщень складається з площі житлових 
та підсобних приміщень квартир, з урахуванням площі лоджій, балконів і 
терас за такими коефіцієнтами: лоджії – 0,5, балкони і 
тераси – 0,3. 

Підсобні приміщення – це приміщення кухні, ванної кімнати чи 
душової, санвузла, квартирного коридору чи прихожої, вбудованих у 
квартирі кладових чи шаф. В гуртожитках до підсобних приміщень, крім 
вищевказаних, відносяться вестибюлі з вітальнями, місце для чергового по 
гуртожитку, комора для зберігання особистих речей, спортивного та 
господарського інвентарю, білизни та для зберігання прибирального 
інвентарю, кімнати для чистки і прасування одягу, коридори загального 
користування, приміщення культурно-побутового призначення та медичного 
обслуговування. 

До загальної площі житлових будинків не включається площа: 
– сходових клітинок, ліфтових холів, тамбурів, загальних коридорів, 

вестибюлей, галерей, неопалюваних мансард, мезонінів; 
– зайнята виступаючими конструктивними елементами та 

опалювальними печами; 
– окремо розташованих літніх кухонь, лазень, сараїв, альтанок, а також 

нежитлових приміщень, зайнятих житлово-експлуатаційними організаціями, 
магазинами, поліклініками, аптеками, банками, відділеннями зв'язку, 
дитячими установами, підприємствами служби побуту тощо. 

До загальної площі гуртожитків не включається площа приміщень 
завідуючого гуртожитком, службових кімнат обслуговуючого персоналу, 
приміщень їдалень, буфетів, клубів, бібліотек, читалень, спортивних залів, 
приймальних пунктів побутового обслуговування, перукарень, торгівельних 
ларьків, медичних пунктів. 
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