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Прийняття в експлуатацію житла у Чернівецькій області 
у 2016 році 

 
У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 221,6 тис.м2 загальної площі житла, 

з яких 18,4 тис.м2 (8,3% від загального обсягу житла) – відповідно до Порядку 
прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних 
робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 24.04.2015. № 79 (далі – Порядок). За 
рахунок будівництва нових житлових будинків прийнято в експлуатацію 200,3 тис.м2, 
за рахунок розширення та реконструкції існуючих – 21,3 тис.м2 загальної площі житла.  

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2016р. порівняно з 2015р. 
зменшилась на 42,0%. 

Найбільшу частку прийнятого в експлуатацію житла становили одноквартирні 
будинки (53,8% від загального обсягу). Будинки з двома та більше квартирами 
становили 44,0%, гуртожитки – 2,2%. 

 
 

Структура прийнятого в експлуатацію загальної площі житла 
за місцем будівництва  
(у % до  загального обсягу) 
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Питома вага житла, прийнятого в експлуатацію, у міських поселеннях становила 

73,1% від загального обсягу, у сільській місцевості – 26,9%. 
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За рахунок коштів державного бюджету у 2016р. житло в експлуатацію не 
приймалось. 

 
Розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир за місцем 

будівництва наведено в таблиці: 
 

Загальна площа 
 

Кількість 
квартир 

тис.м2 % до загального 
обсягу  

Середній розмір 
квартири,  

м2 загальної площі 

Усього 2035 204,5 100,0 100,5 
у міських поселеннях 1746 147,9 72,3 84,7 
у сільській місцевості 289 56,6 27,7 195,9 

 
 
У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 62 дачних та садових будинки 

загальною площею 7936 м2, (відповідно до Порядку – 5871 м2, або 74,0% загального 
обсягу), що на 46,5% менше порівняно з 2015р. 

Більше інформації щодо прийнятого в експлуатацію житла за районами області 
наведено у додатку. 
 
 
 
Географічне охоплення 
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
Методологія та визначення 
Загальна площа житла - сума загальної площі нових житлових будівель і приросту загальної площі, 
отриманої у результаті реконструкції наявного житлового фонду та інших будівель.  

Статистичні дані за 2016 рік містять інформацію щодо об'єктів самочинного будівництва, документи 
на прийняття в експлуатацію яких, відповідно до Порядку, видали органи Держархбудконтролю 
наприкінці 2015 року.  

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Основні 
показники щодо реалізації дозволів на будівництво", яке охоплює юридичні особи та відокремлені 
підрозділи юридичних осіб − замовники.  

Інформація формується по регіону в цілому та по містах обласного значення і районах.  

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/355/355.zip  
 
Перегляд даних 
Перегляд даних не здійснюється. 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (0372) 58-18-99 
Більше інформації:  :  http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/econom/bud.html  

http://www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/2015/bud.html 
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017 
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Додаток 1 
 

Прийняття в експлуатацію житла  
по містах та районах 

 
 

Прийнято у 2016р. У т.ч. у міських поселеннях 
у % до  у % до 

 м2 
загальної 

площі 
загального 

обсягу 2015р. 

м2 
загальної 

площі 

загального 
обсягу в 
регіоні 

2015р. 

Усього 221654 100,0 58,0 162000 100,0 84,9 
у тому числі        
м.Чернівці 141107 63,7 107,7 141107 87,1 107,7 
м.Новодністровськ 390 0,2 44,9 390 0,3 44,9 
райони       
Вижницький 4994 2,2 41,3 1976 1,2 38,6 
Герцаївський 2156 1,0 27,5 458 0,3 30,0 
Глибоцький 16744 7,5 30,7 3072 1,9 33,5 
Заставнівський 1931 0,9 10,5 753 0,5 13,0 
Кельменецький 2328 1,1 28,7 1196 0,7 37,6 
Кіцманський 8936 4,0 26,1 3362 2,1 34,2 
Новоселицький 10864 4,9 30,0 2500 1,5 44,2 
Путильський 2297 1,0 40,2 1012 0,6 110,5 
Сокирянський 1229 0,6 14,5 143 0,1 4,0 
Сторожинецький 26631 12,0 46,6 5354 3,3 43,7 
Хотинський 2047 0,9 26,8 677 0,4 37,6 

 


