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Житлове будівництво в Запорізькій області  
в січні–червні 2018 року 

 
У січні–червні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 33,1 тис.м2 загальної 

площі житлових будівель (нове будівництво), що в порівнянні з відповідним періодом 
попереднього року на 9,8 тис.м2, або на 22,9% менше. 

Переважну частину (64,2%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в 
одноквартирних будинках, 35,8% – у будинках із двома та більше квартирами. 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях 
становила 25,8 тис.м2, або 78,0% загального обсягу, а в сільській місцевості – 7,3 тис.м2 

(22,0%). 
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 

у % до загального 
обсягу 

Усього 309 33,1 100,0 107,0 

у міських поселеннях 254 25,8 78,0 101,5 

у сільській місцевості 55 7,3 22,0 132,3 

 
Крім того, у січні–червні 2018р. прийнято в експлуатацію дачні та садові 

будинки нового будівництва загальною площею 4,2 тис.м2, що на 30,8% більше 
відповідного періоду попереднього року. 

Інформацію щодо прийнятого в експлуатацію житла по містах та районах 
області наведено в додатку. 
 
Географічне охоплення 
Усі регіони України, без урахування 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. 
Починаючи з I кварталу 2018 року загальна площа житла обраховується по житлових будівлях нового 
будівництва. 
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Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Основні 
показники щодо реалізації дозволів на будівництво". 
Інформація формується по регіону в цілому та по містах і районах. 
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. (0612) 63-23-73; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: Будівництво 

 Головне управління статистики у Запорізькій області, 2018 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/132/metod_pol_132_2017.zip
http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6001&Itemid=100065#2.2.7.
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Додаток 
 

Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво) 
по містах та районах 

 

 

Прийнято в січні–червні 2018 

м2 загальної площі 
у % до 

січня–червня 2017 загального обсягу 

Усього 33062 77,1 100,0 

м.Запоріжжя 17569 72,7 53,1 

м.Бердянськ 2716 181,2 8,2 

м.Енергодар 31 – 0,1 

м.Мелітополь 882 13,2 2,7 

м.Токмак – – – 

райони    

Бердянський 78 37,0 0,2 

Більмацький – – – 

Василівський 561 202,5 1,7 

Великобілозерський – – – 

Веселівський – – – 

Вільнянський 894 95,2 2,7 

Гуляйпільський – – – 

Запорізький 4436 180,2 13,4 

К-Дніпровський 655 – 2,0 

Мелітопольський 1578 213,2 4,8 

Михайлівський – – – 

Новомиколаївський 95 92,2 0,3 

Оріхівський 334 109,5 1,0 

Пологівський 158 171,7 0,5 

Приазовський 545 40,5 1,6 

Приморський 225 74,0 0,7 

Розівський – – – 

Токмацький – – – 

Чернігівський – – – 

Якимівський 2305 84,6 7,0 

 


