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Прийняття в експлуатацію житла у місті Львові
у 2016 році
У 2016 році в обласному центрі (включаючи м.Винники, смт Брюховичі та смт
Рудно) здано в експлуатацію житлові будинки загальною площею 475,4 тис.м2, що на
16,9% менше, ніж попереднього року.
На Львів припадає більше половини від загальнообласного введення житла
(55,3% від загального обсягу). У розрахунку на 1000 мешканців обласного центру було
збудовано 633,3 м2 загальної площі житла.
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У 2016 році прийнято в експлуатацію 403,2 тис.м2 загальної площі житла у
будинках з двома та більше квартирами (на 9,6% менше відносно 2015 року) та 72,2
тис.м2 – одноквартирних будинків (на 42,6% менше).
Також минулого року у місті введено в експлуатацію дошкільний заклад на 160
місць, навчально-реабілітаційний центр на 1,3 тис.м2 загальної площі, амбулаторнополіклінічні заклади на 56 відвідувань за зміну та меморіальний музейний комплекс
на 5,8 тис.м2.
Загалом у 2016 році у Львові прийнято в експлуатацію 315 нових житлових
будинків на 6265 квартир. Середня площа однієї новозбудованої квартири становила
70,9 м2 загальної площі.
За рахунок реконструкції існуючого житлового фонду у Львові прийнято в
експлуатацію 53,6 тис.м2 загальної площі, або 11,3% введеного житла.
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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.
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