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Прийняття в експлуатацію житла в Запорізькій області у 2016 році 
 

У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 108,3 тис.м2 загальної площі житла, 
з яких 6,1 тис.м2 (або 5,6% 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). Переважну 
частину (55,4%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних 
будинках, 43,2% – у будинках із двома та більше квартирами та 1,4% – у гуртожитках. 

Загальна площа прийнятого в 
експлуатацію житла у 2016р. 
порівняно з 2015р. збільшилась на 
6,7%, при цьому без урахування 
площі, прийнятої відповідно до 
Порядку, – на 23,0%. Загальна площа 
житла, прийнятого в експлуатацію в 
одноквартирних будинках, 
зменшилась на 11,5%. 

Загальна площа прийнятого в 
експлуатацію житла в міських 
поселеннях становила 97,9 тис.м2, 
або 90,4% загального обсягу, а 
сільській місцевості – 10,4 тис.м2 (9,6%). 

Зросли обсяги прийнятої в експлуатацію загальної площі житла у містах 
Бердянськ (на 43,8%), Токмак (на 41,5%), Мелітополь (на 15,6%), Запоріжжя (на 10,4%) 
та Вільнянському (у 4,8 раза), Приазовському (у 2,2 раза), Більмацькому (на 56,3%), 
Гуляйпільському (на 46,5%) та Якимівському (на 39,4%) районах. 

Найбільше житла прийнято в експлуатацію в м.Запоріжжі (60,0% загального 
обсягу), а в сільський місцевості – у Запорізькому (37,2%), К-Дніпровському (15,4%), 
Приазовському (11,9%) та Вільнянському (10,8%) районах. 

Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 106,8 тис.м2 становила 
площа квартир, 1,5 тис.м2 – площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за 
рахунок реконструкції. 

За рахунок коштів державного бюджету в області не прийнято в експлуатацію 
жодного квадратного метра житла. 
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Розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир за місцем 
будівництва наведено в таблиці: 
 

 
Кількість 
квартир 

Загальна площа Середній розмір 
квартири, 

м2 загальної 
площі 

м2 
% до загального 

обсягу 

Усього 1086 106799 100,0 98,3 

у міських поселеннях 1007 96551 90,4 95,9 

у сільській місцевості 79 10248 9,6 129,7 

 
Крім того, у 2016р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною 

площею 1,8 тис.м2, що на 42,5% менше відповідного періоду попереднього року. 
Інформацію щодо прийнятого в експлуатацію житла містах та районах 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 і районах.  

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/355/355.zip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідки за телефоном: (0612) 63-23-73; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації у розділі: Будівництво 
© Головне управління статистики у Запорізькій області, 2017 
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Додаток 
 

Прийняття в експлуатацію житла 
по містах та районах 

 

 

Прийнято у 2016 У т.ч. у міських поселеннях 

м2 
загальної 

площі 

у % до 

м2 
загальної 

площі 

у % до 

загального 
обсягу 

2015 

загального 
обсягу по 
кожному 

місту, 
району 

2015 

Усього 108349 100,0 106,7 97922 90,4 115,0 

м.Запоріжжя 64964 60,0 110,4 64964 100,0 110,4 

м.Бердянськ 6276 5,8 143,8 6276 100,0 143,8 

м.Енергодар 302 0,3 – 302 100,0 – 

м.Мелітополь 14191 13,1 115,6 14191 100,0 115,6 

м.Токмак 416 0,4 141,5 416 100,0 141,5 

райони       

Бердянський 234 0,2 24,6 – – – 

Більмацький 375 0,3 156,3 318 84,8 132,5 

Василівський 966 0,9 43,8 768 79,5 59,1 

Великобілозерський – 0,0 – – – – 

Веселівський 80 0,1 – 80 100,0 – 

Вільнянський 2220 2,0 484,7 1099 49,5 307,0 

Гуляйпільський 1795 1,7 146,5 1766 98,4 199,5 

Запорізький 4750 4,4 68,9 876 18,4 91,9 

К-Дніпровський 2239 2,1 68,4 637 28,5 59,0 

Мелітопольський 970 0,9 24,1 – – – 

Михайлівський 781 0,7 – 300 38,4 – 

Новомиколаївський 221 0,2 41,9 221 100,0 52,2 

Оріхівський 495 0,4 46,4 316 63,8 42,3 

Пологівський 786 0,7 83,4 786 100,0 112,1 

Приазовський 1242 1,1 217,9 – – – 

Приморський 1363 1,3 – 1102 80,9 – 

Розівський – – – – – – 

Токмацький – – – – – – 

Чернігівський 236 0,2 48,7 57 24,2 77,0 

Якимівський 3447 3,2 139,4 3447 100,0 153,9 

 


