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В умовах сьогодення все більше громадян потребують 

поліпшення житлових умов. Якщо немає змоги придбати житло 

за власні кошти у забудовника, варто скористатись правом 

постановки на облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. 

 

Хто має право на отримання житла з державного та 

громадського фондів?  

Скористатися цим правом можуть громадяни після досягнення 

18 років. Громадяни, які одружилися або влаштувалися на роботу 

у передбачених законом випадках до досягнення 

вісімнадцятирічного віку, - відповідно з часу одруження або 

влаштування на роботу. Неповнолітні віком від 15 до 18 років 

здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою 

батьків або піклувальників. 

 

Які підстави для визнання громадян потребуючими 

поліпшення житлових умов? 

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються 

громадяни які: 

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначений 

виконавчими комітетами обласних, Київською та 

Севастопольською міських рад разом з радами профспілок;  

2) проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим 

санітарним і технічним вимогам; 

3) хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у 

зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в 

одній кімнаті з членами своєї сім'ї;  

4) проживають за договором піднайму жилого приміщення в 

будинках державного або громадського житлового фонду чи за 

договором найму жилого приміщення в будинках житлово-

будівельних кооперативів; 

5) проживають тривалий час (не менше 5 років) за договором 

найму (оренди) в будинках (квартирах),  що належать громадянам 

на  праві  приватної власності; 



6) які проживають у гуртожитках; 

7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно 

від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, 

крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле 

приміщення складається більш як з однієї кімнати). 

Тими, що потребують поліпшення житлових умов визнаються 

також громадяни, які проживають у комунальних чи 

невпорядкованих стосовно умов даного населеного пункту 

квартирах: особи, які належать до інвалідів війни; особи, на яких 

поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту"; Герої Радянського Союзу, 

Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, 

Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах 

СРСР" усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники 

війни; працівники, які тривалий час сумлінно пропрацювали на 

одному підприємстві, в установі, організації. 

 

Де стати на облік? 

Громадяни беруться на квартирний облік:  

за місцем  проживання – за рішенням виконавчого комітету 

органу місцевого самоврядування;  

за місцем роботи – за рішенням адміністрації підприємства, 

установи, організації чи органу кооперативної або іншої 

громадської організації і відповідного  профспілкового комітету. 

При цьому беруться до уваги  рекомендації трудового колективу.  

 

Які підстави зняття з квартирного обліку? 

Відповідно до статті 40 Житлового кодексу громадяни 

перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов 

до одержання жилого приміщення.  

Разом з тим, є підстави, коли громадяни знімаються з обліку 

потребуючих поліпшення житлових умов. Зокрема, у випадках: 

1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави 

для надання іншого жилого приміщення; 

1-1) одноразового одержання за їх бажанням від органів 

державної влади або органів місцевого самоврядування грошової 

компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у 

встановленому порядку; 

2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного 

пункту; 

3) припинення трудових відносин з підприємством, установою, 

організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, 

крім випадків, передбачених законодавством; 

4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, 

заслання або вислання; 

5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали 

підставою для взяття на облік, або  неправомірних дій службових 

осіб при вирішенні питання про взяття на облік. 
 

Чи зберігається право подальшого перебування на обліку 

членів сім'ї,  померлого громадянина, який знаходився на 

обліку? 

У разі смерті громадянина, який перебував на квартирному 

обліку, за членами його сім'ї зберігається право подальшого 

перебування на обліку.  

 

 


