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Структура обсягу виробленої будівельної 
продукції за видами

у січні-листопаді 2019 року
(відсотків до загального обсягу)

Обсяг виробленої будівельної 
продукції на 1 особу 

у січні-листопаді 2019 року

Україна
3565,3 грн

Харківська 
область

4842,9 грн

Харківська область
серед регіонів України  

посідає 5 місце
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Обсяг виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт) 

підприємствами Харківської області 
у січні-листопаді 2019 року склав 

12926,6 млн.грн, індекс будівельної 
продукції у січні-листопаді 2019 року 

порівняно із січнем-листопадом 2018 р. 
становив 112,2%.
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Житлові будівлі з нового 
будівництва за видами 

у січні-вересні 2019 року
Обсяг прийнятого в експлуатацію 

житла на 10 000 постійного населення 
у січні-вересні 2019 року

Україна

1839,3

Харківська

область

984,1

(м2 загальної площі)

Усього 

262,7 тис.м2

Одноквартирні 
будинки 

98,3 тис.м2

Будинки з двома та 
більше квартирами

164,4 тис.м2

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–вересні 2019 р. 
порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 

8,1%, обсяги прийнятого в експлуатацію житла будинків 
одноквартирних зросли на 32,5%, натомість будинків з двома та більше 

квартирами зменшились на 21,3%. 
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Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості порівняно 
із січнем-вереснем 2018 року знизились на 12,2%, у сільській зросли на 43,1%.

Прийняття в експлуатацію житлових 
будівель за типом місцевості

у січні-вересні 2019 року

Усього

262,7
тис.м2

3582
квартири

Міська 
місцевість

232,0
тис.м2

3358
квартир

Сільська 
місцевість 

30,7
тис.м2

224
квартири

Середній розмір збудованих квартир 
у січні-вересні 2019 року

Усього

Міська місцевість

Сільська місцевість 136,9 м2

69,1 м2

73,3 м2
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• вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків,                           
61002, Україна

• тел.: (057) 706-26-16
• факс: (057) 706-25-88
• електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• веб-сайт: www.kh.ukrstat.gov.ua
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Інформаційний бюлетень підготовлено управлінням 
поширення інформації та комунікацій.

The newsletter is prepared by the department for dissemination 
of information of statistical activity and communications. 

Відповідальний за випуск О. Глухова, (057) 706 26 98
Accountable for issue O. Gluhova

Для підготовки інформаційного бюлетеня були використані 
дані форми державного статистичного спостереження 
№ 1–кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" та 
адміністративні дані Держархбудінспекції.

Main Department of Statistics in Kharkiv region

• address: 28, Marshala Bazhanova st., Kharkiv, 
61002, Ukraine       

• tel.: (057) 706-26-16
• fax: (057) 706-25-88
• e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• website: www.kh.ukrstat.gov.ua

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36.

For more information on dissemination of statistical publications You can contact us by tel./fax: (057) 706 26 36.
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