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Вироблено будівельної продукції
на суму 

495,7 млн.грн

Індекс будівельної продукції становив 

75,8%

Будівельними організаціями 
Каховського і Херсонського  

районів вироблено 

89,9% 
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
2021 року:

28,1%

71,9%
У 

міських
поселеннях

У 
сільській
місцевості

Прийнято в експлуатацію
за  звітний період Кількість

виданих
дозвільних
документів,

одиниць

м2
загальної 

площі

у % до
відповідного

періоду
попереднього

року

A 1 2 4

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 26542 148,5 114

БЕРИСЛАВСЬКИЙ 269 118,0 3

ГЕНІЧЕСЬКИЙ 1922 69,7 16

КАХОВСЬКИЙ 896 47,0 9

СКАДОВСЬКИЙ 6042 135,9 25

ХЕРСОНСЬКИЙ 17413 204,0 61

Прийняття в експлуатацію житлових будівель з нового 
будівництва по районах за січень - березень 2021 року

Вироблено будівельної продукції у 
січні-червні 2021

тис.грн
у % до

загального обсягу

Будівництво 495701 100,0

Будівлі 209591 42,3

Будівлі житлові 50807 10,2

Будівлі нежитлові 158784 32,0

Інженерні споруди 286110 57,7

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами



Реконструкція та технічне
переоснащення

18,5%

51,6% 29,9%

м. Херсон

Реконструкція та технічне
переоснащення

16,6%

59,7% 23,7%

Херсонська область

Загальна
Площа

26542

М
2

Дозвільні
документи

114

одиниць

Прийняття в експлуатацію житлових будівель з нового 
будівництва за січень - березень 2021 року.

У Скадовському і Херсонському районах прийнято в експлуатацію
88,4% від загальної площі житла.

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за 
видами та характером будівництва у Херсонській

області у січні – червні 2021 року 

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції
за видами та характером будівництва по м.Херсон

у січні – червні 2021 року 

У 1 кварталі 2021 року прийнято в  
експлуатацію житлових будинків (нове
будівництво) загальною площею 26,5 тис.м², 

що складає 148,5% до 
введення 1 кварталу 2020 року.
В одноквартирних будинках
прийнято в експлуатацію
68,6% загальної площі, 
31,4% – у будинках
з двома і більше
квартирами. 

Загальна площа
прийнятих в 
експлуатацію

житлових
будівель

(нове будівництво)

1 квартал 
2021 року 

1 квартал
2020 року

1 квартал
2019 року

26,5
тис.кв.метрів

17,9
тис.кв.метрів

23,7
тис.кв.метрів


