
 Прийнято  в експлуатацію 
м² 

загальної 
площі 

у % до  
січня–березня 

2015р. 
Черкаська область 17485 71,3 
м.Черкаси 4432 57,5 
м.Ватутіне – – 
м.Золотоноша 737 68,2 
м.Канів 283 42,1 
м.Сміла 677 240,9 
м.Умань 5563 144,0 
   райони   
Городищенський 96 7,6 
Драбівський 214 196,3 
Жашківський 446 86,3 
Звенигородський 822 149,7 
Золотоніський 98 11,6 
Кам’янський 109 54,5 
Канівський 194 32,4 
Катеринопільський – – 
Корсунь-
Шевченківський 300 40,9 
Лисянський – – 
Маньківський – – 
Монастирищенський 214 66,9 
Смілянський 211 – 
Тальнівський 80 22,1 
Уманський 467 49,3 
Христинівський 203 62,5 
Черкаський 1467 48,3 
Чигиринський 89 34,6 
Чорнобаївський 382 764,0 
Шполянський 401 280,4 
 

 
Прес-випуск 

Прийняття в експлуатацію житла  
у січні–березні 2016 року 

 
У січні–березні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 17,5 тис.м2 загальної площі 

житла, що на 28,7% менше, ніж у січні–березні 2015р. При цьому, обсяги прийнятого житла у 
міських поселеннях зменшилися на 14,5%, у сільській місцевості – на 61,6%. 

Найбільше введено житла у місті 
Умань – 31,8% загального обсягу 
збудованого житла в області. На обласний 
центр припадає четверта частина (25,3%).  

Переважну частку (84,5%) загального 
обсягу житла прийнято в експлуатацію в 
одноквартирних будинках, решту – у 
будинках із двома й більше квартирами. 

Із загального обсягу житла 
індивідуальними забудовниками прийнято в 
експлуатацію 15,9 тис.м2 житла, що на 16,5% 
менше, ніж у січні–березні 2015р., а його 
питома вага становила 90,9% 
загальнообласного обсягу. 

За характером будівництва обсяги 
прийнятого в експлуатацію житла 
розподілились таким чином: за рахунок 
нового будівництва – 11 тис.м2 (63% від 
загального обсягу), новостворена площа за 
рахунок реконструкції – 6,5 тис.м2 (37%). 

У січні–березні 2016р. прийнято в 
експлуатацію 123 квартири, з них у міських 
поселеннях – 101 квартира, у сільській 
місцевості – 22. Загальна площа однієї 
квартири в середньому по області становила 
108,69 м2.  

Крім того, за цей період в області 
прийнято в експлуатацію дачні та садові 
будинки загальною площею 405 м2, що у 2,7 
раза більше відповідного періоду 
попереднього року. 
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