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Житлове будівництво у Львові
у січні-червні 2018 року
У січні-червні 2018 року в обласному центрі (включаючи м.Винники, смт
Брюховичі та смт Рудно) здано в експлуатацію житлові будинки загальною площею
220,4 тис.м2 (нове будівництво), що на 8,5% більше, ніж за відповідний період
попереднього року.
На Львів припадає більше половини від загальнообласного введення житла.
Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)
у Львові у січні-червні
(тис.м2 загальної площі)
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У січні-червні 2018 року в одноквартирних будинках здано в експлуатацію 32,0
тис.м загальної площі житла (в 1,9 раза більше, ніж за відповідний період 2017 року)
та 188,4 тис.м2 - у будинках з двома та більше квартирами (на 1,2% більше).
Загалом у січні-червні 2018 року у Львові прийнято в експлуатацію 181 новий
житловий будинок на 3333 квартири. Середня площа однієї новозбудованої квартири
становила 66,1 м2 загальної площі.
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Прийняття в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) за їх видами у Львові
Прийнято в експлуатацію у січні-червні 2018
загальної площі
нових
квартир,
у % до
будівель,
2
одиниць
січня-червня
тис.м
одиниць
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Житлові будинки - усього
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108,5

Будинки одноквартирні
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Будинки з двома і більше квартирами
Гуртожитки

Географічне охоплення
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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.
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/2017/132/metod_pol_132_2017.zip
Перегляд даних
Перегляд даних не здійснюється.

Довідка: тел. (032) 258-59-24, Я. Дрібко
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ «Будівництво»
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