
Вироблено будівельної продукції  
на суму  

536,1 млн.грн 

Індекс будівельної продукції становив  

81,2% 

Будівельними організаціями  
м.Херсон, м.Нова Каховка та  

Олешківського району вироблено  

87,4%  
всієї будівельної продукції  

(будівельних робіт) 

Щорічно у другу неділю серпня в Україні відзначається  День Будівельника. 
  

Працівники Головного управління статистики у Херсонській області щиро 
вітають будівельників  з їх професійним святом.                                                                                                                    

Протягом січня–червня  
2020 року: 
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Прийнято в експлуатацію 
за  звітний період 
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A 1 2 4 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 17875 75,3 98 
ХЕРСОН 5935 68,1 28 
КАХОВКА 1135 970,1 5 
НОВА КАХОВКА 394 19,7 4 
БЕРИСЛАВСЬКИЙ  к к 2 
БІЛОЗЕРСЬКИЙ  1850 165,0 13 
ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ  к - 1 
ГЕНІЧЕСЬКИЙ  2758 109,2 16 
ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  3637 89,5 15 
КАХОВСЬКИЙ к к 2 
ОЛЕШКІВСЬКИЙ  750 32,9 7 
СКАДОВСЬКИЙ  810 43,7 5 
_______________ 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону 
України "Про державну статистику" шодо конфеденційності статистичної інформації. 

Прийняття в експлуатацію житлових будівель з нового 
будівництва по регіонах  за січень - березень 2020 року 



Реконструкція та технічне  
переоснащення 

17,6% 

38,6% 43,8% 

м. Херсон 

Реконструкція та технічне  
переоснащення 

36,6% 

30,3% 33,1% 

Херсонська область 
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Прийняття в експлуатацію житлових будівель з нового 
будівництва  

по регіонах за січень - березень 2020 року. 

У місті Херсоні, Білозерському, Генічеському та Голопристанському 
районах прийнято в експлуатацію 79,3% від загальної площі житла. 

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за 
видами у Херсонській області у січні–червні 2020 року  

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції 
за видами по м.Херсону у січні–червні 2020 року  

Загальна площа 
прийнятих в 

експлуатацію житлових  
будівель  

(нове будівництво) 

1 квартал  
2020 року  

2019 рік 2018 рік 

17,9  
тис.кв.метрів 

121,0  
тис.кв.метрів 

95,1  
тис.кв.метрів 

       У 2019 році прийнято в експлуатацію  
      житлових будинків (нове будівництво)  
      загальною площею 121 тис.м², що кладає   
                          127,2% до введення 2018 року.    
                          В одноквар-тирних будинках  
                              прийнято в експлуатацію   
                              89,6% загальної площі,  
                              10,4%  у будинках  
                              з двома і більше 
                              квартирами.  


