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Житлове будівництво у Закарпатській області 
у січні–вересні 2019 року 

 

У січні–вересні 2019р. загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла склав 
357,9 тис.м2 загальної площі, що на 24,9% більше порівняно з січнем–вереснем 2018р. 
Із загального обсягу житла, 46,7% прийнято в експлуатацію відповідно до Порядку  
№ 158. 

У січні–вересні 2019р. у міських поселеннях прийнято в експлуатацію 36,8% 
загального обсягу житла, у сільській місцевості – 63,2%. 

Розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир за видами 
будинків наведено в таблиці: 

 

 
Кількість 
квартир 

Загальна площа квартир Середній розмір 
квартири,  

м2  загальної 
площі 

тис.м2 
% до загального 

обсягу  

Усього 2241 357,9 100,0 159,7 

будинки одноквартирні 1878 333,2 93,1 177,4 

будинки з двома та 
більше квартирами 

 
363 

 
24,7 

 
6,9 68,1 

 
Прийняття в експлуатацію дачних і садових будинків склало 16,7 тис.м2 

загальної площі, що у 2,1 раза більше порівняно з січнем–вереснем 2018р. 
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, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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. 

Порядок № 158 − Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію 
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських 
(присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за 
класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на 
земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання 
будівельних робіт, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158 та зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 28.08.2018 за № 976/32428.  

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/2019/263/mp_pz_bud.doc 
 

Перегляд даних 
Перегляд даних не здійснюється. 
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                                                                                                                                 Додаток 1 

 
Прийняття в експлуатацію житла 

по містах та районах 

 
 Прийнято у січні–вересні 2019 

м2 

загальної 
площі 

у % до 

січня–вересня 2018 
загального 

обсягу 

Усього 357903 124,9 100,0 

м.Ужгород 50617 139,2 14,1 

м.Берегово 2477 83,9 0,7 

м.Мукачево 11709 84,7 3,3 

м.Хуст 12318 126,0 3,5 

м.Чоп 1436 128,6 0,4 

райони    

Берегівський 5209 109,1 1,5 

Великоберезнянський 2187 119,0 0,6 

Виноградівський 31847 125,8 8,9 

Воловецький 830 31,8 0,2 

Іршавський 27318 165,7 7,6 

Міжгірський 8507 96,6 2,4 

Мукачівський 22484 130,4 6,3 

Перечинський 3199 121,2 0,9 

Рахівський 14036 83,2 3,9 

Свалявський 6582 119,3 1,8 

Тячівський 81750 126,5 22,8 

Ужгородський 47136 172,6 13,2 

Хустський 28261 99,5 7,9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


