
Огляд ринку 
Активність на ринку житлової та комерційної нерухомості продовжує залишатись низькою, кількість актуальних 

пропозицій  також невелика.  
Очевидно, що ринок нерухомості залежить від курсу долара, який продовжує коливатися, у зв’язку з чим українці 

намагаються дочекатись більш сприятливої економічної ситуації, для придбання нерухомості. 
Згідно статистики, в більшості міст України ціни в доларах на житлову нерухомість істотно не змінились, хоча 

спостерігаються деякі тенденції на спад, в той же час вартість у національній валюті зростає. На 0,21% зниження зафіксоване в 
Одесі та Києві (0,17%), у Харкові (0,14%), за ними ідуть Дніпропетровськ (0,13%) і Львів (0,11%).  

Як повідомляють в консалтинговій компанії SV Development за період з 01.04.2015р., по 01.04.2016р., середня ціна 
продажу 1-3 кімнатних квартир на вторинному ринку столичної нерухомості  знизилась у середньому на 2%, Згідно даних, 
наданих  консалтинговою компанією станом на 1 квітня 2016 року найдешевшим районом являєтся Дарницький з показником 
923 дол.США/кв., найдорожчим – Печерський район, з показником 1781 дол.США/кв.м.  

Ринок комерційної нерухомості України також переживає не найкращі часи. 
Макроекономічна ситуація в країні в 2015 році виявилася найважчою з моменту закінчення світової фінансової кризи 

2008-2009 рр. Падіння показників всіх промислових галузей, висока волатильність національної валюти з рекордним 
знеціненням на середину періоду і, як наслідок, зростання ІСЦ позначилися на ринку комерційної нерухомості 

Як показують дані по базі svdevelopment.com динаміка цін офісної та торгової нерухомостей за період з жовтня 2015 року 
по квітень 2016 року: 

 
 

 

 
Вартість земельних ділянок під житлову забудову за останній місяць залишилась без значних змін. Коливання вартості 

згідно даних консалтинговій компанії SV Development становить менше 1%. Так, середня вартість на початок грудня становить: 
 Одеська область – до 2822 $/сотка; 
 Київська область – до 1827 $/сотка; 
 Дніпропетровська область – до 1317 $/сотка; 
 Львівська область – до 1179 $/сотка; 
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 Харківська область – до 1078 $/сотка. 
У  зв'язку з політичною та економічною ситуацією, що склалась в Україні, відчутного зниження цін на нерухомість до І 

півріччя 2016 року очікувати не варто..  
 
На прикладі частини обласних центрів різних регіонів України, було виділено 4 основні групи нерухомості за 

характеристиками, які найбільш впливають на вартість, та встановлено, що діапазон цінових пропозицій ПРОДАВЦІВ на 
прикладах виділених груп може становити: 

  

Типові квартири 
розташовані у 

серединній зоні міста 
площею від 50 до 80 

кв.м 

Вбудоване комерційне  
приміщення, 

розташоване на 1-му 
поверсі, із окремим 

входом, розташоване у 
серединній зоні 

міста,площею від 50 до 
100 кв.м 

Вбудоване комерційне  
приміщення, розташоване 
на 1-му поверсі,  із окремим 

фасадним входом, 
вітринними вікнами, 

розташоване у серединній  
зоні міста, площею від 100 

до 200 кв.м 

Виробничо-складська 
нерухомість, площею 
від 1000 до 2000 кв.м. 

Вінниця 539 - 595 620 - 686 632 - 698 142 - 156 
Дніпропетровськ 431 - 477 646 - 714 1039 - 1149 85 - 93 
Житомир 449 - 497 936 - 1034 822 - 908 103 - 113 
Запоріжжя 444 - 490 657 - 727 734 - 812 122 - 134 
Івано-Франківськ 440 - 486 714 - 790 736 - 814 108 - 120 
Київ 1620 - 1790 1754 - 1938 1774 - 1960 276 - 306 
Луцьк 552 - 610 817 - 903 841 - 929 118 - 130 
Львів 977 - 1079 1156 - 1278 1164 - 1286 177 - 195 
Одеса 701 - 775 960 - 1062 1114 - 1232 100 - 110 
Харків 661 - 731 707 - 781 823 - 909 92 - 102 
Чернігів 354 - 392 517 - 571 554 - 612 119 - 131 
Кіровоград 514 - 568 631 - 697 654 - 722 79 - 87 
Миколаїв 536 - 592 554 - 612 687 - 759 97 - 107 
Полтава 563 - 623 745 - 823 782 - 864 185 - 205 
Рівне 486 - 538 585 - 647 536 - 592 158 - 174 
Суми 475 - 525 628 - 694 658 - 728 96 - 106 
Тернопіль 452 - 500 599 - 662 691 - 763 144 - 160 
Ужгород 504 - 558 735 - 813 693 - 765 73 - 81 
Херсон 414 - 458 597 - 659 778 - 860 29 - 32 
Хмельницький 405 - 447 527 - 583 650 - 718 158 - 174 
Черкаси 435 - 481 534 - 590 597 - 659 95 - 105 
Чернівці 531 - 587 629 - 695 668 - 738 105 - 116 

 
Різниця між діапазоном цін наглядно показано на графіках: 
 

Типові квартири розташовані у серединній зоні міста площею від 50 до 80 кв.м 
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Вбудоване комерційне  приміщення, розташоване на 1-му поверсі, із окремим входом, розташоване у серединній 
зоні міста,площею від 50 до 100 кв.м 

 
 

Вбудоване комерційне  приміщення, розташоване на 1-му поверсі,  із окремим фасадним входом, вітринними 
вікнами, розташоване у серединній  зоні міста, площею від 100 до 200 кв.м 
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Виробничо-складська нерухомість, площею від 1000 до 2000 кв.м. 

 

ak
oe

xp
ert

.co
m.ua




