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Житлове будівництво у Закарпатській області  
у 2017 році 

 
Загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла в області у 2017р. склав  

419,7 тис.м2, що на 24,9% більше порівняно з 2016р.   
Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 85,0% припадає на 

одноквартирні будинки, 14,9% – будинки з двома і більше квартирами та 0,1% – 
гуртожитки. 

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 196,7 тис.м2 (46,9% загальної 
площі по області), у сільській місцевості – 222,9 тис.м2 (53,1%). Загальна площа 
прийнятих в експлуатацію житлових будівель у міських поселеннях порівняно з 2016р. 
зроcли на 26,0%, у сільській місцевості – на 23,9%. 

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 2508 367992 100,0 146,7 
у міських поселеннях 1278 158449 43,1 124,0 
у сільській місцевості 1230 209543 56,9 170,3 

 
Крім того, у 2017р. в області прийнято в експлуатацію дачні і садові будинки 

загальною площею 2,9 тис.м2, що на 23,7% менше проти 2016р. 
Інформацію щодо прийнятого в експлуатацію житла по містах та районах 

наведено в 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 
До житлових будівель відносяться житлові будинки та  гуртожитки.  
Загальна площа житлових будівель складається з житлової площі та площі підсобних приміщень. 
Починаючи з I кварталу 2018 року загальна площа житла обраховується по житлових будівлях нового 
будівництва.  

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Основні 
показники щодо реалізації дозволів на будівництво".  

http://www.uz.ukrstat.gov.ua


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. 
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Додаток 1 
 

Прийняття в експлуатацію житла  
по містах та районах 

 
 Прийнято у 2017 

м2 

загальної 
площі 

у % до 

2016 загального 
обсягу 

Усього 419644 124,9 100,0 
м.Ужгород 67899 103,1 16,2 
м.Берегово 5403 104,9 1,3 
м.Мукачево 40799 156,6 9,7 
м.Хуст 18879 142,0 4,5 
м.Чоп 1795 195,7 0,4 
райони    
Берегівський 5693 132,3 1,3 
Великоберезнянський 1902 133,7 0,4 
Виноградівський 24180 110,0 5,8 
Воловецький 4684 140,2 1,1 
Іршавський 24833 151,4 5,9 
Міжгірський 11240 85,1 2,7 
Мукачівський 22120 110,5 5,3 
Перечинський 4923 139,6 1,2 
Рахівський 35935 150,7 8,6 
Свалявський 13474 148,0 3,2 
Тячівський 62210 131,5 14,8 
Ужгородський 34254 146,4 8,2 
Хустський 39421 106,9 9,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


