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Житлове будівництво у Чернівецькій області 
у січні–вересні 2018 року 

 

У січні–вересні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 132,2 тис.м2 загальної 
площі житлових будівель (нове будівництво): 73,5% – в одноквартирних будинках, 
решта – будинки з двома та більше квартирами (26,5%). 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла за січень–вересень 2018р. 
порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 3,2%. 

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях становив 63,2 
тис.м2 або 47,8% від загального обсягу, у сільській місцевості – 69,0 тис.м2 (52,2%). 

Розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир за місцем 
будівництва наведено в таблиці: 

 
 

Кількість 
квартир 

Загальна площа квартир Середній розмір 
квартири,  

м2 загальної площі 
тис.м2 

% до загального 
обсягу  

Усього 1046 132,2 100,0 126,4 

у міських поселеннях 678 69,0 47,8 93,2 

у сільській місцевості 368 63,2 52,2 187,5 

 
Крім того, у січні–вересні 2018р. в області прийнято в експлуатацію дачні та 

садові будинки нового будівництва загальною площею 3,4 тис.м2, що в 1,7 раза 
більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. 

У цілому в січні–вересні 2018р. загальна площа прийнятих в експлуатацію 
житлових будівель нового будівництва (включаючи дачні й садові будинки) становила 
135,6 тис.м2, що порівняно з січнем– вереснем 2017р. більше на 4,3%. 

 
Інформацію щодо прийнятого в експлуатацію житла по містах та районах 

наведено в додатку. 
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Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 
Методологія та визначення 
Загальна площа житла − сума загальної площі нових житлових будівель (складається з житлової 
площі та площі підсобних приміщень).  
До житлових будівель відносяться житлові будинки: одноквартирні, з двома та більше квартирами, а 
також гуртожитки. 
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Основні 
показники щодо початку та завершення будівництва".  
Інформація формується по Україні в цілому та по регіонах.  
Методологічні положення: 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/132/metod_pol_132_2017.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/biblioteka/bud/bud.html  
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018 

 
Додаток 

 
Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)  

по містах та районах 
 
 

 

Прийнято у січні–вересні 2018р. У т.ч. у міських поселеннях 

м2 
загальної 

площі 

у % до  
м2 

загальної 
площі 

у % до 

загального 
обсягу 

січня–
вересня 
2017р. 

загального 
обсягу в 
регіоні 

січня–
вересня 
2017р 

Усього 132197 100,0 103,2 63181 47,8 74,4 

у тому числі        

м.Чернівці 50312 38,1 68,0 50312 100,0 68,0 

м.Новодністровськ 246 0,2 236,5 246 100,0 236,5 

райони       

Вижницький 2677 2,0 93,1 285 10,7 74,5 

Герцаївський 3589 2,7 114,4 466 13,0 36,5 

Глибоцький 17048 12,9 150,7 977 5,7 165,5 

Заставнівський 3720 2,8 217,5 1265 34,0 473,7 

Кельменецький 1460 1,1 1339,0 305 20,9 × 

Кіцманський 6118 4,6 109,5 1830 29,9 75,3 

Новоселицький 16369 12,4 153,7 1787 10,9 105,1 

Путильський 1441 1,1 218,3 358 24,9 453,5 

Сокирянський 1000 0,7 85,3 275 27,5 72,4 

Сторожинецький 25199 19,1 172,3 4773 18,9 151,8 

Хотинський 3018 2,3 138,7 302 10,0 53,1 
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