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Характеристика житла домогосподарств Черкаської області. 
 

Одною з основних характеристик умов життя домогосподарств є 
забезпеченість їх житлом. За даними вибіркового опитування домогосподарств 
у листопаді 2016 року переважна більшість домогосподарств Черкащини 
(97,4%) мають окреме житло (окрему квартиру, індивідуальний будинок чи 
його частину). Разом з тим 0,2% домогосподарств все ще мешкають у 
комунальних квартирах, а 2,4% – у гуртожитках. У власному житлі проживають 
96,0% домогосподарств, решта – наймає житло у фізичних осіб. 

 Житло, збудоване у 60-х роках мають 28,1% домогосподарств, у 70-х  та 
80-х роках – 21,6% та 20,1% відповідно, 10,2% домогосподарств мають житло, 
збудоване у 50-х роках, 4,2% домогосподарств – у 40-х роках і раніше, у 
відносно новому житлі, збудованому у 1991р. і пізніше, мешкають 15,1% 
домогосподарств.  

Найбільша частина домогосподарств мають двокімнатне або трикімнатне 
житло (25,7% та 40,4% відповідно), 25,5% домогосподарств проживають в 
чотирьох і більше кімнатах, решта – в одній кімнаті.  

Суттєва частка домогосподарств забезпечена житловою площею 
недостатньою мірою. Житлова площа 27,3% домогосподарств нижче санітарної 
норми (13,65 м

2 
на одну особу). Зокрема, житлова площа кожного п’ятого 

домогосподарства становить від 9,1 до 13,65 м
2  

на одну особу,  5,8% 
домогосподарств  мають житлову площу менше   7,5 м

2
, 1,4% догосподарств – 

від 7,5 до 9 м
2
.  

У своєму житлі центральне опалення мали 29,4% домогосподарств, 
індивідуальну систему опалення – 56,0% домогосподарств. Водопровід мали 
75,3% домогосподарств і 74,7% – каналізацію, 51,8% домогосподарств мали 
гаряче водопостачання, газову колонку – 7,5% домогосподарств, 
централізоване газопостачання – 75,9% домогосподарств, балонний газ – 15,8%, 
електроплиту підлогову – 5,3%, ванною або душем були обладнані – 71,8%, 
стаціонарним телефоном – 31,8% домогосподарств. 

Для пиття та приготування їжі воду з криниці, колонки в своєму дворі 
використовували 52,7% домогосподарств, з мережі водопостачання – 41,8%, з 
громадської криниці або колонки – 3,4% домогосподарств, з інших джерел 
(купівля тощо) – 2,1% домогосподарств. 

Своїми житловими умовами були задоволені 54,9% домогосподарств, не 
дуже задоволені – 33,0%, решта домогосподарств – незадоволені. Серед 
домогосподарств, у складі яких є діти, своїми житловими умовами були 
задоволені 60,4%, не дуже задоволені – 30,2%. Решта домогосподарств, у складі 
яких є діти, висловила незадоволення своїми житловими умовами. Серед 
домогосподарств без дітей своїми житловими умовами були задоволені 50,0%, 
не дуже задоволені – 34,5%. Решту домогосподарств без дітей їхнє житло не 
задовольняло. 
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