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9. ЖИТЛОВИЙ ФОНД. ОБ'ЄМИ, СТРУКТУРА, РОЗМІЩЕННЯ БУДІВНИЦТВА 
 

Існуючий житловий фонд. На даний час в місті Шостка розміщено 1752,7 тис. м2 зага-

льної площі житлового фонду (на 01.01.2016 р.), що складає 36255 квартир (та одноквартир-

них будинків), де проживає 77134 мешканців.  

В структурі житлового фонду 1354,6 тис. м2, 77,3%, складає багатоквартирний жит-

ловий фонд (453 будинки, 29247 квартир), де проживає 60333 мешканців, із середньою жит-

ловою забезпеченістю в даному фонді 22,5 м2. В його складі: 

– багатоповерховий житловий фонд (6-9 поверхів і вище) складає 403,5 тис. м2, 

23,02%, (8375 квартир, де проживають 1728 жителів); у т.ч. 14-поверховий житловий дім – 3,9 

тис. м2, 0,22% (1 будинок, 78 квартир, де проживає 161 мешканець); 9-поверхові житлові до-

ма – 399,6 м2, 22,8% (8297 квартир, де проживають 17119 мешканців); 

– середньоповерховий житловий фонд (4-5 поверхів) складає 826,0 тис. м2, 47,13% 

(18183 квартир, де проживають 37505 жителів); 

– малоповерховий житловий фонд (1-3 поверхи) складає 125,1 тис. м2 ,7,14 % (2689 

квартир, де проживають 5548 жителів). 

Решта житлового фонду – це малоповерховий (1-2 (3) поверховий) малоквартирний (1-2 

кв.) індивідуальний житловий фонд садибного типу, з ділянками і городами, будівництво яко-

го здійснювалося коштами і силами самих громадян, площа якого складає 398,1 тис. м2, 

22,7% (7008 квартир і одноквартирних будинків). Тут проживає 16801 тис. жителів, із сере-

дньою житловою забезпеченістю 23,7 м2/чол. В його складі можливо виділити садибний фонд 

колишніх сел Лазорівка і Локотки, які мають великі присадибні ділянки з городами , які нада-

валися їм колись як сільським жителям, з господарськими постройками для утримання хатніх 

тварин і збереження врожаю.  

Загальна середня житлова забезпеченість по місту (при населенні 77,134 тис. чол.) складає 

22,7 м2/чол. 
В місті є невелика кількість житлового фонду, непридатного для проживання, який не збе-

рігається на розрахунковий строк, що складає 2,26 тис. м2 (0,13%, 50 квартир, 92 мешканця). 

Ще 35 тис. м2 (2%) житлового фонду вибуде під час наміченої реконструкції, всього ви-

буття складе 37,3 тис. м2 (2,13%) житлового фонду. 

Сучасний стан житлового фонду м. Шостка наведено в таблиці 9.1 (3-я колонка). 
 

Таблиця 9.1. Житловий фонд м. Шостка на опорний рік і перспективу  
 

Показники стану житлового фонду 
Одиниця 

виміру 

Опорний рік  

(2015) 

Розрахунковий 

строк (2035) 

1 2 3 4 

Житловий фонд, всього, 

тис. м2/% 
квартир (та 

однокварт. 

будинків) 

мешканців 

1752,7/100 
 

36255 
 

77134  

2160/100 
 

42727 
 

80000 

у т.ч. непридатний 
тис. м2/% 

квартир 

мешканців 

2,26/0,13 
50 

92 
– 

У т.ч. розподіл по видах забудови:    

Багатоквартирний житловий фонд, 

у т.ч.: 

тис. м2/% 
квартир 

мешканців  

1354,6/77,3 
29247 (453 будинки) 

60333 

1498,8/69,39 
31734 
55511 

– багатоповерховий (6-9 поверхів і  

вище), у т.ч.: 

тис. м2/% 
квартир 

мешканців 

403,5/23,02 
8375 

17280 

532,4/24,65 
10704 
19718 
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            - вище 9 поверхів (існуюч. 14 -

пов. дім, проектні 10-14-пов.) 

тис. м2/% 
квартир 

мешканців 

3,9/0,22 
78 

161 

12,7/0,59 
237 

470 

          - 6-9 поверхів (існуючі 9 пов. 

дома) 

тис. м2/% 
квартир 

мешканців 

399,6/22,8 
8297 

17119 

519,7/24,06 
10467 

19248 

– середньоповерховий (4-5 повер-

хів) 

тис. м2/% 
квартир 

мешканців 

826,0/47,13 
18183 

37505 

844,4/39,09 
18421 

31274 

– малоповерховий (1, 2, 3 поверхі)  
тис. м2/% 

квартир 

мешканців 

125,1/7,14 
2689 

5548 

122,0/5,65 
2609 

4519 

Малоповерховий (1-3 пов.) садиб-

ний і блокований 

тис. м2/% 

квартир (та 

однокварт. 

будинків) 

мешканців 

398,1/22,7 

 

 
7008 (орієнт.) 

16801 

661,2/30,61 

 

 
10993 
24489 

Середня забезпеченість населення 

загальною площею 
м2/чол. 22,7 27,0 

Вибуття житлового фонду, всього, 

у т. ч.: 
тис. м2 – 37,3  

- непридатного  тис. м2 – 2,3 

- придатного, у зв'язку з реконструк- 

цією (2%) 
тис. м2 – 35,0  

 

Садибний житловий фонд переважає в мікрорайонах: Лазоревському, Локотсь-

кому, Капсулі (Куйбишевському) та особливо Садовому (Артемівському). Це переваж-

но невеликі будинки, є дерев’яні, пофарбовані в темні кольори з білими рамами вікон, 

зі ставнями, що є традиційним для міста. Старий малоповерховий житловий фонд на 

декілька квартир характерний для окраїн центра, району Вінниця. Середньоповерхо-

вий багатоквартирний фонд у 4 поверхи, переважно з червоної цегли, характерний для 

старих районів центра міста, поштукатурені лише більш помпезні післявоєнні будинки 

по вул. Свободи; 5-поверховий – це масова забудова 60-70 рр.; матеріал стін – біла це-

гла, характерний для окраїн центра, для центральної частини районів Капсуля, Вінни-

ці. Більш новий багатоповерховий фонд у 9-поверхів, з білої силікатної цегли, харак-

терний для нового ядра центра, мікрорайону №32. В ядрі центра також розташований 

один 14-поверховий будинок з білої силікатної цегли. 
 

Житлове будівництво. На розрахунковий період генерального плану, виходячи з 

мети досягнення середньої житлової забезпеченості населення 27 м2/чол. та з урахуван-

ням зростання кількості населення до 80 тис. чол., генпланом пропонується збільшення 

обсягів житлового будівництва та долі в ньому садибного житлового фонду як найбільш 

популярного для даного періоду розвитку міста для населення, яке само вирішує свої жи-

тлові проблеми (багатоквартирний фонд практично не будується, але без нього не можли-

ве швидке покращання умов проживання).  

Загальні об’єми будівництва житлового фонду плануються генпланом на рівні: 

27 м2 (проектна середня забезпеченість) х 80 тис. (проектне населення) = 2160 тис. м2 (проектний жи-

тловий  фонд) - 1752,7 тис. м2 (існуючий житловий фонд) + 37, 3 тис. м2 (компенсація житлового фонду, пе-

редбаченого до вибуття) = 444,6 тис. м2 (7262 квартир та однокімнатних будинків). Всього тут буде 

проживати 16,467 тис. чол. У т.ч. на І чергу намічено збудувати половину наміченого обсягу (і 

кожного з видів житлового фонду) – 222,3 тис. м2 (3631 квартир та однокімнатних будинків), де 

буде проживати 8,234 тис. чол. (табл. 10.2). Щорічний ввод має складати 22,23 тис. м2 житла. 
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З усіх об’ємів житлового будівництва біля 40% складе будівництво багатоквартирно-

го житлового фонду – 177,8 тис. м2 (3212 квартир та однокімнатних будинків), де буде про-

живати 6585 чол.  

В його структурі об’єм будівництва багатоповерхового житлового фонду у 9 поверхів і 

вище становитиме 29%, 128,9 тис. м2 (орієнтовно 2329 квартир, 4774 мешканця). У т. ч: 

– об’єм будівництва житлового фонду у 10-14 поверхів становитиме 2%, 8,8 тис. м2 

(159 квартир, 326 мешканців); 

– об’єм будівництва житлового фонду у 6-9 поверхів становитиме 27 %, 120,1 тис. м2, 

(2170 квартир, 4448 мешканців); 

Об’єм будівництва середньоповерхового (4-5-поверхового) житлового фонду станови-

тиме 10%, 44,5 тис. м2 (804 квартири, 1648 мешканців).  

Об’єм будівництва малоповерхового (1-3)-поверхового багатоквартирного житлового 

фонду (у т.ч. блокованого) становитиме 10%, 44,5 тис. м2 (804 квартири, 1648 мешканців). 

Решту 60% обсягів житлового будівництва складе малоповерховий (1-2 (3) поверховий) 

індивідуальний садибний житловий фонд (у т.ч. з 2-ма блокованими квартирами і садибними 

ділянками), що становитиме 266,8 тис. м2. Тут буде проживати в 4050 квартирах і одноквар-

тирних будинках) 9882 мешканця. 
 

Таблиця 10.2. Структура і об’єми житлового будівництва на розрахунковий  

 строк генплану і І чергу будівництва 
 

Показники нового житлового будівни-

цтва 

Одиниця 

виміру 

Розрахунковий 

строк (2035) 

У т.ч. на 1 чергу 

будівництва 

(2025 

Нове житлове будівництво, всьо-

го за розрахунковий строк, у т.ч. за 

видами житлового фонду: 

тис. м2/% 
квартир (та 

однокварт. 

будинків) 

мешканців 

444,6/100 

7262 

16467 

222,3/100 

3631 

8234 

Багатоквартирний різноповерховий 

житловий фонд, у т.ч.: 

тис. м2/% 

квартир 

мешканців 

177,8/40 

3212 

6585 

88,9/40 

1606 

3293 

– багатоповерховий (6-9 поверхів і  

вище), у т.ч.: 

тис. м2/% 

квартир 
мешканців 

128,9/29 

2329 

4774 

64,45/29 

1165 

2387 

           - вище 9 поверхів (до 14 пов. ) 
тис. м2/% 

квартир 

мешканців 

8,8/2 

159 

326 

4,4/2 

79 

163 

          - 6-9 поверхів 
тис. м2/% 

квартир 

мешканців 

120,1/27 

2170 

4448 

60,05/27 

1085 

2224 

– середньоповерховий (4-5поверхів) 
тис. м2/% 

квартир 

мешканців 

44,5/10 

804 

1648 

22,25/10 

402 

824 

– малоповерховий (1-3 пов.)  
тис. м2/% 

квартир 

мешканців 

4,4/1 

79 

163 

2,2/1 

39 

82 

Малоповерховий (1-3 пов.) індиві- 

дуальний садибний житловий фонд  

тис. м2/% 
квартир (та 

однокварт. 
будинків) 

мешканців 

266,8/60 

4050 

9882 

133,4/60 

2025 

4941 
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Проектний загальний житловий фонд (разом з існуючим) на при кінці розрахункового 

строку генплана (2035 р.) становитиме 2160 тис. м2 (42727 квартир та одноквартирних будин-

ків, де будуть проживати 80 тис. мешканців), у т.ч. різні види забудови у структурі житлового 

фонду складуть (табл. 10.1): 

– багатоквартирний житловий фонд – 1498,8 тис. м2, 69,39% (31734 квартир,  

55511 мешканців); в цілому його доля зменшиться; з нього: 

– багатоповерховий житловий фонд у 6-9 поверхів і вище – 532,4 тис. м2, 24,65 % 

(10704 квартир, 19718 мешканців), у т.ч.: 

           - житловий фонд понад 9 поверхів (10-14 поверхів) – 12,7 тис. м2, 0,59 % (237 

квартир, 470 мешканців);  

           - 6-9-поверховий житловий фонд – 519,7 тис. м2, 24,06 % (10467 квартир, 19248 

мешканців); 

– середньоповерховий житловий фонд у 4-5 поверхів складатиме 844,4 тис. м2, 39,09% 

(18421 квартир, 31274 мешканців); 

– малоповерховий житловий фонд у 1-3 поверхи складатиме 122,0 тис. м2, 5,65 % 

(2609 квартир, 4519 мешканців). 

Решта житлового фонду становитиме малоповерховий (1-2 (3) поверховий) малоквар-

тирний (1-2 кв.) індивідуальний житловий фонд садибного типу, з присадибними ділянками – 

661,2 тис. м2, 30,61% (10993 квартир та одноквартирних будинків, 24489 мешканців); в 

цілому його доля у місті зросте. 

Основним напрямком територіального розвитку міста є південний, де розташовані мік-

рорайони (фактично являють собою житлові райони): на південному сході – Локотській, де 

розмістяться найбільші об’єми будівництва на вільних територіях, тимчасово зайнятих під го-

роди населення, до яких додадуться згодом сільськогосподарські території за межами сучас-

ного міста; на південному сході – Садовий (колишній Артемовський), де є декілька вільних 

ділянок (в межах 3-х кварталів), до яких додадуться згодом сільськогосподарські території за 

межами міста і де передбачене також поступове перепрофілювання численних садівницьких 

товариств на території садибної забудови. 

Основними площадками житлового будівництва за проектом стануть наступні: 

– багатоквартирної багатоповерхової та середньоповерхової забудови – нове житлове 

утворення на південному сході міста, в Локотському мікрорайоні (І і ІІ черги генплану та ре-

зерв на позарозрахунковий період); 

– багатоквартирної малоповерхової забудови (у т. ч. блокованої) – вибіркове будівниц-

тво в районах з аналогічною забудовою та в районах із садибною забудовою (в якості акцент-

них об’єктів); 

– індивідуальної садибної забудови: 

      – нове житлове утворення на південному сході міста, в Локотському мікрорайоні (І 

черга генплану: 2 квартали з розробленими ДПТ і виділеними земельними ділянками та ущі-

льнення кварталів існуючої аналогічної забудови; резервні ділянки на позарозрахунковий пе-

ріод ); 

      – житловий квартал вулиць Воронізька – Бакінська (Бакінських комісарів) – 

Свято-миколаївська (Моргуна) – Ушинського в Садовому мікрорайоні (І черга генплану); 

      – житловий квартал вулиць Воронізька – провулок Віноградний (Володар-

ського) –вулиця місцевого значення по краю садового товариства – проектна вулиця зага-

льноміського значення в Садовому мікрорайоні (І черга генплану); 

      – житловий квартал, окантований  вулицею Комарова і проектною вулицею міс-

цевого значення в Садовому мікрорайоні (І черга генплану); 

      – житлові утворення на базі перепрофілювання територій садибної забудови (І-ІІ 

черги генплану); 

      – резервні ділянки на позарозрахунковий період. 
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Передбачена також реконструкція середньоповерхових будинків в центральній частині 

міста і мікрорайоні Капсуль, де перші поверхи займуть установи обслуговування населення, а 

їх мешканці розмістяться в пентхаусах, надбудованих над останніми поверхами.  

Будівельна база. Будівельних підприємств в місті достатньо. В районі і області знахо-

дяться значні поклади будівельних матеріалів (щебеню, піску, глини, будівельного і облицю-

вального каменю), які можуть бути використані для житлового будівництва. Проектом перед-

бачено відновлення роботи нині не діючого Шосткинського заводу залізобетонних конструк-

цій №7, якій знаходиться в Овражіївській промзоні, яка увійде до проектних меж міста. Про-

понується також розміщення цегляного заводу на одній з резервних ділянок для промпідпри-

ємств (орієнтовно – на ділянці недіючого желатинового заводу колишнього ВО «Свема» в Ов-

ражіївській промзоні).  

Підвищення комфортності проживання населення можливе за рахунок наступних 

міроприємств: 

– організація монолітно-каркасного будівництва; 

– виконання сучасних нормативів теплозбереження, використання нових стінових 

матеріалів та утеплювачів; 

– реконструкція гуртожитків на повноцінне житло; 

– здійснення комплексного будівництва, без перевищення нормативної щільності, з 

дотриманням нормативної забезпеченості зеленими насадженнями, соціально-побутовими 

об’єктами, фізкультурно-оздоровчими, спортивними, комунальними об’єктами. 

В таблицях 10.3 і 10.4 розміщені для порівняння дані по житловому фонду і обсягам 

будівництва по області. 
 

Таблиця 10.3. Житловий фонд Сумської області на 01.01. 2015 року 

по містах та районах  
 

 

Загальна площа житлових 

приміщень, тис. м2 

Забезпеченість 

населення житлом, 
м2  загальної площі житла                

у середньому на одну особу 

усього 

у місь-

ких 

посе-

леннях 

у сіль-

ській 

місце-

вості 

усього 

у місь-

ких 

посе-

леннях 

у сіль-

ській мі-

сцевості 

       

Сумська область 28119,2 17313,2 10806,0 25,1 22,7 30,2 

м.Суми 6197,5 6130,5 67,0 22,9 22,9 22,8 

м.Глухів 688,5 682,3 6,2 20,6 20,5 29,2 

м.Конотоп 1743,5 1648,3 95,2 19,1 18,9 22,7 

м.Лебедин 627,4 606,6 20,8 23,9 23,7 33,3 

м.Охтирка 1054,6 1045,3 9,3 21,8 21,7 45,5 

м.Ромни 1141,8 1133,0 8,8 28,0 28,0 20,7 

м.Шостка 1749,6 1749,6 – 22,4 22,4 – 

райони       

Білопільський 1199,8 669,1 530,7 23,5 22,2 25,5 

Буринський 709,5 237,3 472,2 27,7 26,8 28,2 

Великописарівський 614,1 210,4 403,7 31,2 28,7 32,6 

Глухівський 737,7 116,6 621,1 30,8 29,4 31,1 

Конотопський 989,3 62,9 926,4 33,1 24,3 33,9 

Краснопільський 709,7 235,5 474,2 24,3 22,6 25,3 

Кролевецький 1096,2 531,2 565,0 28,2 22,8 36,5 
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Лебединський 751,6 – 751,6 37,0 – 37,0 

Липоводолинський 522,7 103,2 419,5 27,1 19,9 29,7 

Недригайлівський 670,2 178,0 492,2 26,9 20,5 30,3 

Охтирський 812,5 73,8 738,7 34,5 30,3 30,7 

Путивльський 743,5 372,4 371,1 26,4 23,3 30,3 

Роменський 1099,7 – 1099,7 32,4 – 32,4 

Середино-Будський 440,3 213,1 227,2 26,1 23,6 29,0 

Сумський 1629,6 242,9 1386,7 26,1 22,4 26,8 

Тростянецький 909,2 438,3 470,9 25,3 20,8 31,6 

Шосткинський 556,4 196,7 359,7 26,4 27,4 25,8 

Ямпільський 724,3 436,2 288,1 29,6 26,7 36,0 
 

Таблиця 10.3. Прийняття в експлуатацію житла у Сумської області в 2015 ро-

ці по містах та районах  
 

 

Прийнято за  
2015р. 

У т.ч. у міських поселеннях 

м2 

загальної 
площі 

у % до 
м2 

загальної 
площі 

у % до 
загаль- 

ного обся-
гу 

2014 р. 
загаль- 

ного обся-
гу 

2014 р. 

Сумська область 157137 100,0 115,1 131639 100,0 116,6 

м.Суми 95180 60,6 116,9 93749 71,2 116,8 

м.Глухів 5722 3,7 207,2 5722 4,3 207,2 

м.Конотоп 6803 4,3 241,3 6295 4,8 226,6 

м.Лебедин 2612 1,7 113,6 2612 2,0 118,6 

м.Охтирка 3501 2,2 74,0 3501 2,7 74,0 

м.Ромни 3341 2,1 61,1 3341 2,5 61,1 

м.Шостка 3050 1,9 50,7 3050 2,3 50,7 

райони       

Білопільський 2203 1,4 85,7 1677 1,3 82,1 

Буринський 1308 0,8 189,6 921 0,7 133,5 

Великописарівський 798 0,5 906,8 386 0,3 612,7 

Глухівський 631 0,4 391,9 − − − 

Конотопський 1302 0,8 116,5 − − – 

Краснопільський 1838 1,2 107,5 1371 1,0 132,5 

Кролевецький 3036 1,9 182,9 3036 2,3 190,1 

Лебединський 1087 0,7 172,0 х х х 

Липоводолинський 955 0,6 279,2 365 0,3 500,0 

Недригайлівський 764 0,5 523,3 609 0,5 1522,5 

Охтирський 1236 0,8 202,6 39 0,0 – 

Путивльський 1375 0,9 181,6 1130 0,9 149,3 

Роменський 1711 1,1 112,5 х х х 

Середино-Будський 459 0,3 81,8 154 0,1 27,5 

Сумський 15175 9,7 92,7 1143 0,9 181,7 

Тростянецький 1893 1,2 274,3 1709 1,3 277,0 
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Шосткинський 467 0,3 84,1 327 0,2 − 

Ямпільський 690 0,4 84,2 502 0,4 82,6 
 

Загальна кількість наявного житла найбільша у м. Суми, а Шостка знаходиться на 

другому місці, завдяки колишнім високим темпам будівництва, але за забезпеченістю на 1 

особу – далеко не краща, наближуючись до середньої по області. 

За 2015 р. обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у чотирьох містах обла-

сного підпорядкування та 13 районах області, з них найбільше – у Великописарівському 

районі. 

У м. Суми побудовано 60,6% загальнообласного обсягу житла. Порівняно з 2014 р. 

обсяги житлового будівництва в обласному центрі збільшилися на 16,9%. На другому міс-

ті – Сумський район – 9,7 % від всього обсягу будівництва. 

Місто Шостка займає лише 7 місце по обсягам введення житла в експлуатацію – 

1,9% від всього обсягу будівництва області. Обсяги введення майже вдвічі менші ніж то-

рік. Тому розвиток житлової бази і зростання обсягів житла і забезпеченості ним населен-

ня має стати одним з найважливіших пріоритетів міста, враховуючи значну потребу в жи-

тлі населення міста та необхідність покращення умов проживання.  

За даними сектору обліку житла Шосткінської міської ради на 2014 р. на квартир-

ному обліку у міськвиконкомі, на підприємствах і організаціях міста перебувала наступна 

кількість сімей і одинаків:  

Міськвиконком: 2418. 

ШКЗ «Імпульс»: 488;  

ШКЗ «Зірка»: 962; 

ВАТ АК «Свема»: 1725; 

Житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) : 1187. 

Всього на квартирному обліку перебувало 6780 сімей і одинаків. 

 


