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Пропонуємо до 
вашої уваги 
статистичний 
бюлетень
"ЖИТЛОВЕ
БУДІВНИЦТВО
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ".

Видання містить дані, що
характеризують розвиток нового
будівництва в області.

Бюлетень складається з
табличного і графічного матеріалів.

Інформація наведена як в цілому
по Харківській області, так і в розрізі
міст та районів, з розподілом по
міських поселеннях та сільській
місцевості.

Окремим розділом 
представлені 

міжрегіональні 
порівняння.

Публікація включає наступне:
 прийняття в експлуатацію
житла за місцем будівництва;
 обсяги прийнятого в
експлуатацію житла на 1 000 осіб
постійного населення по містах та
районах області;
 розподіл будівель за їх видами;
 кількість новозбудованих
квартир у житлових будинках з
розподілом їх за кількістю кімнат;
 середній розмір збудованих
квартир;
 розподіл нових житлових
будинків за поверховістю.

***
Житлове будівництво

Харківщини у 2018 році
демонструвало позитивну динаміку
проти 2017 року - зростання обсягу
в 1,5 раза.

Понад три чверті (77,6%) від
усього обсягу житла, яке було
прийнято в експлуатацію у 2018
році, припадає на багатоквартирні
будинки, 21,9% - на одноквартирні,
решта (0,5%) – на гуртожитки.

Розподіл прийнятого в експлуатацію 
житла у 2018 році

Презентаційна версія
видання розміщена на
офіційному
веб-сайті
Головного
управління
статистики у
Харківській
області, www.kh.ukrstat.gov.ua
у розділі "Публікації".

Сподіваємося, що запропонований
до уваги статистичний бюлетень
буде корисним і зацікавить широке
коло користувачів.

Міські 
поселення

492,8 тис.м²

Сільська 
місцевість 
36,1 тис.м²

Прийнято  в 
експлуатацію
469,9 тис.м² 

загальної площі 
житла
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