Стан житлового будівництва у
Вінницькій області у січні–вересні 2020 року1
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.
У січні–вересні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 111,4 тис.м2
загальної площі житлових будівель. Загальна площа прийнятого в експлуатацію
житла у січні–вересні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього
року зменшилась на 14,0%.
Частка Вінницької області у загальнодержавному прийнятті житла
становить 3,0%. За цим показником Вінниччина серед регіонів України посіла
тринадцяте місце, а за темпом зростання (зменшення) обсягу прийнятого
в експлуатацію житла – шосте місце.
Слід зазначити, що 56,2% загального обсягу житла прийнято
в експлуатацію в одноквартирних будинках, 43,8% – в будинках із двома
та більше квартирами.
У міській місцевості прийнято в експлуатацію 57,0 тис.м2 загальної площі
житла (51,2% загального обсягу), у сільській – 54,3 тис.м2 (48,8%).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у сільській місцевості порівняно
з відповідним періодом попереднього року зросли на 3,7%, у міській –
зменшилась на 26,0%.
У січні–вересні 2020р. прийнято в експлуатацію 1359 квартир, з них
у міських поселеннях – 656 квартир (48,3%), у сільській місцевості – 703
квартири (51,7%).
У січні–вересні 2020р. забудовниками м.Вінниці прийнято в експлуатацію
35,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель, з яких 39,1% (або 14,0 тис.м2)
прийнято в одноквартирних будинках. За обсягами житлового будівництва
обласний центр займає друге місце серед регіонів області, де збудовано 32,2%
площі житла від загальнообласного обсягу.
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Дані наведено за січень–червень. Див. примітку.

Примітка. Джерелом статистичної інформації щодо показників початку та завершення будівництва є
адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності. У зв’язку з запровадженням Мінрегіоном
першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, складовою якої є Реєстр, та
необхідністю перегляду відповідних адміністративних даних, статистична інформація за 9 місяців п.р.,
яка сформована на їх основі, може бути актуалізована. Про уточнення даних буде повідомлено
додатково на вебсайтах Держстату та його територіальних органів.

При використанні інформації обов’язковим є посилання
джерело – Головне управління статистики у Вінницькій області.
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