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Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу інформаційно–публікаційної 
роботи управління планування, поширення інформації та комунікацій на основі даних 
державного статистичного спостереження "Показники щодо початку та завершення 
будівництва".  
Дані державного статистичного спостереження "Економічні показники 
короткострокової статистики будівництва" за 2022 рік будуть оприлюднені після 
завершення встановленого Законом України "Про захист інтересів суб’єктів подання 
звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" терміну для 
подання статистичної та фінансової звітності. 
Дані за регіонами України наведено без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

СКОРОЧЕННЯ  
 

% – відсоток млн – мільйонів 
грн – гривня р. – рік 
м2 – квадратний метр тис. – тисяча 
р.б. – разів більше  

  

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 
Нуль (0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 
Символ (×) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не 

має сенсу 
"з них", "у тому числі" – наведено не всі доданки загальної суми 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону 

Україну “Про офіційну статистику” щодо забезпечення 
гарантій органів державної статистики щодо статистичної 
конфіденційності  

                         
                          © Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2023 

Усі права захищені. З некомерційною метою дозволяється 
тиражувати і поширювати цю публікацію з посиланням на джерело. 
Для поширення, у тому числі часткового, через електронні системи 
та на електронних носіях необхідно мати спеціальний дозвіл. 



 
 

Методологічні пояснення 

 
 

До житлових будівель відносяться житлові будинки: одноквартирні, 
з двома та більше квартирами, як масової, так і індивідуальної забудови, 
а також гуртожитки (житлові будинки для колективного проживання, 
включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей 
та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки 
для робітників і службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних 
закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних 
тощо). 

Загальна площа житла визначається як сума загальної площі нових 
житлових будівель. 

Загальна площа житла складається з житлової площі і площі підсобних 
приміщень. До житлової площі включається площа житлових кімнат: 
столових, спальних, дитячих та інших житлових кімнат у середині квартири. 
До підсобних приміщень належать приміщення, розташовані в середині 
квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні і гардеробні кімнати, убудовані 
шафи й інші приміщення.  
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