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Житлове будівництво у Чернівецькій області 
у січні–березні 2018 року 

 

У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 33,1 тис.м2 загальної 
площі житлових будівель (нове будівництво): 80,9% – в одноквартирних будинках, 
решта – будинки з двома та більше квартирами (19,1%). 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла за січень–березень 2018р. 
порівняно з з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 22,3%. 

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях становив 14,9 
тис.м2 або 45,0% від загального обсягу, у сільській місцевості – 18,2 тис.м2 (55,0%). 

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 231 33,1 100,0 143,4 

у міських поселеннях 128 14,9 45,0 116,4 

у сільській місцевості 103 18,2 55,0 177,0 

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

садові будинки загальною площею 1,2 тис.м2, що у 7,8 раза більше порівняно з 
відповідним періодом попереднього року. 

У цілому у січні–березні 2018р. загальна площа прийнятих в експлуатацію 
житлових будівель (включаючи дачні й садові будинки) становила 34,3 тис.м2, що 
порівняно з січнем– березнем 2017р.  менше на 19,8%. 

 
Інформацію щодо прийнятого в експлуатацію житла по містах та районах 

наведено у додатку. 
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Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 
та 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/publiy/2017/bud.html 
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018 

 
Додаток 

 
Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)  

по містах та районах 
 
 

 

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

м2 
загальної 

площі 

у % до  
м2 

загальної 
площі 

у % до 

загального 
обсягу 

січня–
березня 
2017р. 

загального 
обсягу в 
регіоні 

січня–
березня 

2017р 

Усього 33131 100,0 77,7 14903 45,0 48,6 

у тому числі        

м.Чернівці 10982 33,1 45,2 10982 100,0 43,1 

м.Новодністровськ 246 0,7 × 246 100,0 × 

райони       

Вижницький 625 1,9 59,9 206 33,0 77,7 

Герцаївський 653 2,0 68,4 – – – 

Глибоцький 3413 10,3 99,1 393 11,5 170,1 

Заставнівський 1495 4,5 137,0 665 44,5 249,1 

Кельменецький 699 2,1 641,3 305 43,6 × 

Кіцманський 1790 5,4 116,9 756 42,2 367,0 

Новоселицький 4133 12,5 93,7 278 6,7 28,1 

Путильський 988 3,0 322,9 145 14,7 × 

Сокирянський 261 0,8 64,4 – – – 

Сторожинецький 6487 19,6 156,7 838 12,9 47,2 

Хотинський 1359 4,1 147,6 89 6,5 15,7 
 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/132/metod_pol_132_2017.zip
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