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Прийняття житла у Львові у 2012 році
У 2012р. в обласному центрі (включаючи м.Винники, смт.Брюховичі та смт.Рудно) здано
в експлуатацію житлові будинки загальною площею 242,5 тис.м2. На Львів припала третина
введеного в області житла. У розрахунку на 1000 мешканців обласного центру було збудовано
323 м2 загальної площі житла (загалом в області – 290 м2).
Після значної активізації житлового будівництва у 2011р. обсяги введення житла у
Львові торік скоротились на 19,7%, проте порівняно з 2009-2010рр. було збудовано на третину
більше.
Динаміка введення в експлуатацію житла у м.Львові,
тис.кв.м загальної площі
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У 2012р. в обласному центрі прийнято в експлуатацію 326 нових житлових будинків на
2297 квартир. Середня площа однієї новозбудованої квартири становила 90,7 м2 загальної площі.
На індивідуальне житлове будівництво у Львові припало 38,9% введеного житла, тоді як
в області – майже три чверті. Торік збудовано 287 одноквартирних будинків садибного типу
загальною площею 94,4 тис.м2. Більш ніж половину приватних будинків введено в
експлуатацію без дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до Порядку1.
Минулого року у Львові здано в експлуатацію 38 багатоквартирних житлових будинків
загальною площею 144,5 тис.м2. Також у 2012р. введено в експлуатацію гуртожитки загальною
площею 3,6 тис.м2.
Введення в експлуатацію житлових будівель за їх видами
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За рахунок розширення і реконструкції існуючого житлового фонду у Львові введено в
експлуатацію 38,1 тис.м2 загальної площі, або шосту частину від введеного житла.
__________________
1
Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних житлових будинків затверджений Наказом Мінрегіонбуду
від 24.06.2011 №91.
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