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Житловий фонд Львівської області на 1 січня 2018 року1
На 1 січня 2018 року житловий фонд Львівської області становив 59,2 млн.м2
загальної площі2, з якої більше половини (54,7%, або 32,4 млн.м2) розташовано у
містах і селищах міського типу.
Житловий фонд на 1 січня 2018 року
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будинках та нежитлових будівлях
тис.

Із загальної площі житлового фонду 1,7% (понад 1,0 млн. м2) займали
гуртожитки.
На одного мешканця області у середньому припало 23,6 м2 загальної площі
помешкань, у тому числі у міських поселеннях – 21,3 м2, у сільській місцевості –
27,1 м2.
На початок 2018 року житловий фонд нараховував 912,9 тис. квартир, з яких
20,6% – однокімнатних, 37,9% – двокімнатних, 29,9% – трикімнатних, 11,6% мали
чотири і більше кімнат.
Понад 87% загальної площі житлового фонду обладнано газопостачанням,
більше двох третин – водопроводом та каналізацією,
65,8% – опаленням
централізованим та від індивідуальних установок (без пічного опалення), 58,6% –
гарячим водопостачанням.
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За оцінкою Держстату
Інформацію наведено з урахуванням даних про житловий фонд, який знаходиться на балансі підприємствбанкрутів та тих, що повністю припинили діяльність.
2

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
Житловий фонд – сукупність житлових приміщень, уключаючи житлові будинки, спеціалізовані
будинки (гуртожитки, притулки, будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
– дорослих і дітей, дитячі будинки, інтернати при школах і школи-інтернати), квартири, службові
житлові приміщення, інші житлові приміщення в будівлях, придатних для проживання.
Житлове приміщення – опалювальне приміщення, розташоване в надземному поверсі, призначене
для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату
і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів
відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та
іонізуючого випромінювання.
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Наявність та
рух житлового фонду".
Інформація формується по Україні в цілому та по регіонах за типом місцевості.
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