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Прийняття в експлуатацію житла у Херсонській області у 2016 році 

 

У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 82,1 тис.м2 загальної площі житла, з яких 4 
тис.м2  (або 4,9% 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). Більше половини (53,3%) загального обсягу 
житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 46,7% – у будинках із двома і 
більше квартирами.  

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2016р. порівняно з 2015р. 
зменшилась на 27,3%, при цьому без урахування площі, прийнятої відповідно до Порядку – 
на 5,8%.      

 
Структура прийнятої в експлуатацію загальної площі житла  

за місцем будівництва у 2016 
(у % до загального обсягу) 

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 71 тис.м2 загальної площі житла (86,5% 
загального обсягу), у сільській місцевості – 11,1 тис.м2 (13,5%). Обсяги прийнятого в 
експлуатацію житла, порівняно з 2015р., зменшились як в міських поселеннях так і у  
сільській місцевості на 11,9% та 65,7% відповідно. 

За рахунок коштів державного бюджету прийнято в експлуатацію 0,4 тис.м2, що 
склало 0,4% у загальному обсязі в області. 

 Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 77,8 тис.м2 становила площа 
квартир, 4,3 тис.м2  – приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції. 
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Розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир за місцем будівництва 
наведено у таблиці: 

 
 

Кількість 
квартир 

Загальна площа 
Середній розмір 

квартири,  
м2  загальної 

площі м2 
% до загального 

обсягу 

Усього 896 77849 100,0 86,9 

у міських поселеннях 814 66946 86,0 82,2 

у сільській місцевості 82 10903 14,0 133,0 

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

загальною площею 2525 м2, з яких 33 м2  (або 1,3% загальної площі дачних та садових 
будинків) – відповідно до Порядку. 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних та садових будинків скоротилась на 
38,1%, при цьому без урахування площі, прийнятої відповідно до Порядку – зросла на 73,7%.  

У цілому у 2016р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житла та дачних і садових 
будинків становила 84,6 тис.м2, що порівняно з попереднім роком менше на 27,7%, при 
цьому без урахування площі, прийнятої відповідно до Порядку – на  4,4%. 

Інформацію щодо прийнятого в експлуатацію житла по районах та містах 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 Україні в цілому та по регіонах.  

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/355/355.zip  
 
Перегляд даних 
Перегляд даних не здійснюється. 
 
 
Довідка: тел. (0552) 22-59-39; e-mail: oblstat@ks.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації : http://10.65.102.74/1/ekonomichna-statistika 
© Головне управління статистики у Херсонській області, 2017 
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Додаток  
 

 
Прийняття в експлуатацію житла  

по районах та містах  
 

 

Прийнято у 2016 У т.ч. у міських поселеннях 

м2 

загаль
ної 

площі 

у % до м2 

загальної 
площі 

у % до 

загального 
обсягу 

2015 
загального 

обсягу в 
районі 

2015 

Херсонська область 82088 100,0 72,7 71036 86,5 88,1 

Бериславський 381 0,5 28,6 259 68,0 29,9 

Білозерський 5993 7,3 135,0 4245 70,8 1761,4 

Великолепетиський – – – – – – 

Великоолександрівський 482 0,6 84,6 482 100,0 148,3 

Верхньорогачицький – – – – – – 

Високопільський – – – – – – 

Генічеський 3860 4,7 39,1 1534 39,7 43,9 

Голопристанський 1758 2,1 20,5 – – – 

Горностаївський – – – – – – 

Іванівський – – – – – – 

Каланчацький 226 0,3 26,3 – – – 

Каховський 451 0,5 21,0 – – – 

Нижньосірогозький 176 0,2 – 176 100,0 – 

Нововоронцовський 221 0,3 302,7 221 100,0 302,7 

Новотроїцький – – – – – – 

Олешківський  2583 3,1 28,5 1882 72,9 31,2 

Скадовський 2395 2,9 21,8 1674 69,9 18,3 

Чаплинський 370 0,5 48,9 280 75,7 40,9 

м.Гола Пристань 1317 1,6 63,5 1317 100,0 63,5 

м.Каховка 1057 1,3 21,1 1057 100,0 21,1 

м.Нова Каховка 8950 10,9 60,6 7904 88,3 59,2 

м.Херсон 51868 63,2 125,9 50005 96,4 133,8 

 


