Житлове будівництво
у Львові

Держстат
Головне управління статистики
у Львівській області

у січні-червні 2020 року

ПРЕСВИПУСК №52

-10,7%

31.08.2020

У січні-червні 2020 року в обласному центрі1
прийнято в експлуатацію 232,1 тис.м2 загальної
площі нового житла, що на 10,7% менше, ніж за
відповідний період попереднього року.

зменшення прийняття в
експлуатацію нового житла

У розрахунку на 1000 мешканців збудовано 310,3 м2 загальної площі житла (в
області – 173,5 м2).

53,5%
частка в області

На Львів припадає 53,5% від загальнообласного введення
житла.

Без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, відповідно до
Порядку №158, введено в експлуатацію 6,7 тис.м2 загальної площі житла, або 2,9% від
загального обсягу.
Прийняття в експлуатацію нового житла
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Основна частка загальної площі нового житла (88,8%) припала на
багатоквартирні будинки, прийняття яких зменшилось на 2,9% і становило 206,2 тис.м2.
В одноквартирних будинках здано в експлуатацію 25,9 тис.м2 загальної площі житла,
що на 45,6% менше у порівнянні з січнем-червнем 2019 року.
Розподіл загальної площі нового житла за видами будівель
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Включаючи м.Винники, смт Брюховичі та смт Рудно.

88,8%

Житлове будівництво у Львові
у січні-червні 2020 року

3296 квартир
70 м середня

У січні-червні 2020 року у Львові прийнято в експлуатацію
3296 квартир. Середня загальна площа однієї новозбудованої
квартири становила 70,4 м2 (в області – 89,1 м2).

2

загальна площа
Прийняття в експлуатацію житлових будівель
(нове будівництво) за їх видами у січні-червні 2020 року
Загальна площа квартир
Кількість
квартир
Усього
будинки одноквартирні
будинки з двома та більше
квартирами
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Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ "Будівництво"
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