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ВСТУПНА ЧАСТИНА 

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В МІСТІ КИЄВІ. 
Теорія циклічності ринку нерухомості яскраво підтверджується на прикладі ринку житлової 

нерухомості міста Києва. 
Графік № 1, демонструє динаміку середньої вартості кв. м. на вторинного ринку житлової нерухомості 

(соціальне житло) в місті Києві, період дослідження 1994 год-2015 рік. 
За сучасну історію України ринок нерухомості пройшов два повних циклу. 

Перший повний цикл 1992 рік - 2000 рік (9 років). 
Середня вартість квадратного метра житлової нерухомості: 
1992 - 1994 рр. Фаза відновлення ринку нерухомості 189 $ кв. м .; 
1995 - 1997 рр. Фаза зростання ринку нерухомості 370 $ кв. м.; 
1998 рік Фаза насичення (надлишок) ринку нерухомості 379 $ кв. м.; 
1999 - 2000 рр. Фаза падіння ринку нерухомості 282 $ кв. м. 
На перший цикл розвитку ринку нерухомості вплинула економічна криза 1998 року. 

Другий повний цикл 2001 рік - 2015 рік (15 років). 
Середня вартість квадратного метра житлової нерухомості: 
2001 рік Фаза відновлення ринку нерухомості 399 $ кв. м.; 
2002 - 2006 рр. Фаза зростання ринку нерухомості 1959 $ кв. м.; 
2007 рік Фаза насичення (надлишок) ринку нерухомості 3139 $ кв. м.; 
2008 - 2015 рр. Фаза падіння ринку нерухомості 1220 $ кв. м.  

графік №1 

 
 

Цикли, періоди, фази і стадії розвитку ринку нерухомості. 
Цикли ринку нерухомості є певний рух (підйоми і падіння) ринку в часі. Цикли від початку підйому і до 

початку наступного підйому досить тривалі періоди часу, в країнах з розвиненою ринковою економікою від двох 
або трьох років до двадцяти - тридцяти. 

Слід зауважити, що цикли ринку нерухомості поводяться дещо інакше, ніж цикли інших ринків, таких як 
ринок цінних паперів або товарний ринок. Цикли ринку нерухомості не так різко виражені, як інші економічні 
цикли, і це пояснюється унікальними характеристиками нерухомості. 

Нерухомість не є активом з високою ліквідністю. Отже, ринок нерухомості відстає від макроекономічних 
циклів. Це відставання пояснюється тим, що будівництво вимагає певного часу (попит не може бути задоволений 
миттєво), а оскільки власність унікальна, то знаходження її власника - процес більш повільний. 

Ринок нерухомості довше досягає (і на дуже короткий час) рівноваги, коли попит дорівнює пропозиції. 
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Опис фази циклу ринку нерухомості. 
Спад рецесія (Recession). Під час цієї фази активність продажу нерухомості дуже низька, ціни на 

нерухомість і орендна плата продовжують знижуватися. Зниження вартості об'єктів залежить від типу 
(класифікації) нерухомості та місця розташування (цінового зонування). Іпотечне кредитування відсутнє. Банки 
не готові на падаючому ринку кредитувати навіть надійних позичальників з позитивною кредитною історією. 
Відсутня кредитування корпоративного сектора, будівництво майже не ведеться. 

У структурі пропозицій ринку нерухомості можна умовно виділити три категорії продавців. 
1 категорія. Інвестори, які купили нерухомість за свої гроші, і не встигли реалізувати її в період фази 

підйому (зростання) і фази надлишку пропозицій, поведінку даної категорії продавців прагматична вони не 
поспішають позбавлятися від інвестованої нерухомості за всяку ціну, і як правило, здають нерухомість в оренду. 

2 категорія. Інвестори, які купили нерухомість за кредитні гроші, і не в змозі обслуговувати кредит. 
Поведінка цієї категорії продавців можна охарактеризувати, що поспішають позбутися нерухомості і готових 
торгуватися до розумних меж.  

3 категорія. Продавці намагаються вирішити свої побутові проблеми шляхом продажу і одночасного 
придбання нерухомості (називані у ріелторів ланцюжки з розселенням). Поведінка цієї категорії продавців 
можна охарактеризувати як прагматичне. Мета і завдання даної категорії продавців продати, і купити натомість, 
і торгуються вони рівно на стільки, наскільки їм поступаються при покупці.  

Відновлення (Recovery). Після періоду спаду або кризи ринок стабілізується, ціни починають 
відновлюватися, а надлишкові площі починають поглинатися. Цей процес триває, і відсоток незайнятих площ 
починає наближатися до рівноважного рівня, коли попит дорівнює пропозиції. Іпотечне кредитування 
відновлюється. Невелика кількість банків готове кредитувати позичальників з позитивною кредитною історією, 
і стабільним доходом. Відновлюється кредитування корпоративного сектора. Після періоду спаду або кризи в 
перебігу декількох років нове будівництво може вестися дуже низькими темпами або не вестися взагалі. 

У структурі пропозицій ринку нерухомості можна умовно виділити дві категорії продавців 
1 категорія. Інвестори, які купили нерухомість за свої гроші, і не встигли реалізувати її в період фази 

підйому (зростання) і фази надлишку пропозицій. Поведінка цієї категорії продавців прагматична вони не 
поспішають позбавлятися від інвестованої нерухомості, і як правило, здають нерухомість в оренду. 

2 категорія. Продавці намагаються вирішити свої побутові проблеми шляхом продажу і одночасного 
придбання нерухомості (називані у ріелторів ланцюжки з розселенням). Поведінка цієї категорії продавців 
можна охарактеризувати як прагматичне. Мета і завдання даної категорії продавців продати, і купити натомість, 
і торгуються вони рівно на стільки, наскільки їм поступаються при покупці. 

Підйом зростання (Expansion). Під час фази підйому об'єкти нерухомості стають дефіцитним товаром, 
швидко зростає орендна плата слідом за новим будівництвом, ціни продовжують підвищуватися. Будівельна індустрія 
бурхливо росте, але відсоток незайнятих площ залишитися на нормальному рівні або нижче. Банки змагаються між 
собою, пропонуючи позичальникові привабливі іпотечні програми. Активно кредитується корпоративний сектор 
економіки. Ця фаза може тривати протягом декількох місяців і років, в залежності від тенденцій в економіці країни. 

У структурі пропозицій ринку нерухомості можна умовно виділити дві категорії продавців. 
1 категорія. Портфельні інвестори (спекулянти) що купують об'єкти нерухомості з метою подальшого 

перепродажу. 
2 категорія. Продавці намагаються вирішити свої побутові проблеми шляхом продажу і одночасного 

придбання нерухомості (називані у ріелторів ланцюжки з розселенням). Поведінка цієї категорії продавців 
можна охарактеризувати як прагматичне. Мета і завдання даної категорії продавців продати, і купити натомість, 
і торгуються вони рівно на стільки, наскільки їм поступаються при покупці.  

Надлишок пропозицій (Overs suppli). У якийсь момент, фаза підйому, ринок починає переповнюватися. 
Будівельники і кредитори можуть не відчувати, що ринок насичений. Вони продовжують закачувати на нього 
гроші і нові будівлі. Під час цієї фази темпи зростання цін, а потім і самі ціни починають знижуватися, активність 
продовжує сповільнюватися, а відсоток незайнятих площ починає рости. Так як ці зміни відбуваються протягом 
декількох місяців або років, вони мають тенденцію до нарощування темпу, і ціни і активність продажів 
сповільнюються все сильніше. 

Нове будівництво під час цієї фази продовжується, з причини, будівельники, девелопери і кредитори 
вчасно не реагують на зміни, що відбуваються на ринку. У них вже є в процесі реалізації проекти, будівництво і 
розвиток яких не можна зупинити. 

Банки змагаються між собою, пропонуючи позичальникові привабливі іпотечні програми. Активно 
кредитується корпоративний сектор економіки. 

У структурі пропозицій ринку нерухомості можна умовно виділити дві категорії продавців. 
1 категорія. Інвестори, що купують об'єкти нерухомості з метою подальшого перепродажу. 
2 категорія. Продавці намагаються вирішити свої побутові проблеми шляхом продажу і одночасного 

придбання нерухомості (називані у ріелторів ланцюжки з розселенням). Поведінка цієї категорії продавців 
можна охарактеризувати як прагматичне. Мета і завдання даної категорії продавців продати, і купити натомість, 
і торгуються вони рівно на стільки, наскільки їм поступаються при покупці.  
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Теорія економічної циклічності говорить про тем, що циклічність ринків - є об’єктивною формою 
розвитку ринкової економіки. Саме циклічність ділової активності - одна з головних причин порушення 
макроекономічної рівноваги. Розглядаючи циклічність як ознаку макроекономічної нестабільності ринку, ми 
усвідомлюємо, що без економічних криз ринкова система не може розвиватися. Графік №1.1, наглядно 
підтверджує властиву ринку пульсацію підприємницької діяльності, вплив якої зумовлює зміни на 
макроекономічному рівні. 

МЕТОДИКА КЛАСИФІКАЦІЇ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ 
Методика типізації житла за якістю передбачає три підходи, які використовуються спільно, але в різній 

послідовності залежно від вибору аналітика: 

- від конструкції; 

- від комфортності проживання; 

- від ціни. 

Якщо обраний підхід (від конструкції), то необхідно вивчити конструктивно - технологічні 
характеристики і споживчі властивості житлового фонду міста, виділити основні категорії будівель в залежності 
від технології побудови, і всередині категорії провести поділ на типи і класи в залежності від конструктивно - 
технологічних особливостей і споживчих властивостей. Далі проводиться цінова сегментація ринку, тобто 
визначення цінового діапазону кожного з обраних типів і класів і його частки в структурі ринку. 

При виборі другого підходу (від комфортності проживання) спочатку формується перелік класів якості 
житла за комфортністю проживання. Потім кожному з них ставиться у відповідність тій чи іншій 
конструктивний тип, і далі проводиться цінова сегментація ринку. 

При третьому підході (від ціни) при аналізі необхідно виділити групи (кластери) однорідних об'єктів і 
зафіксувати їх ціновий діапазон. Далі кожній групі ставиться у відповідність набір конструктивних типів 
(характеристики) житла, що входить до цієї групи. Нарешті, групі присвоюється клас якості, який відповідає 
цьому рівню конструктивних характеристик, споживчих властивостей і ціни. 

Основним класифікаційним ознакою при виборі типу житлової нерухомості ЛЄУ прийнята суміжна 
методика «конструктивно технологічна» (матеріал стін, і технологія будівництва несучих конструкцій) і 
методика «комфортності проживання». В результаті виділені наступні категорії будівель (багатоквартирних 
житлових будинків): 

1 категорія, Збірні - залізобетонні будови; 
2 категорія, Цегляні будови; 
3 категорія, Монолітно - каркасні будови. 

 
Матеріал і технологія несучих конструкцій Матеріал зовнішніх огороджень (стін) 

Збірні - залізобетонні будови 
панель 
блок 
панель, обкладена цеглою 

Цегляні будівлі цегла 

Монолітно-каркасні будови моноліт 
моноліт, обкладений цеглою 

 

Подальша деталізація типів квартир пов'язана з поверховістю будівель, наявністю ліфта, віком 
(періодом будівництва) розміром кухні і т.п. В результаті утворюються прийняті в ріелторської практиці типи зі 
сленговим найменуваннями «чешки», «хрущовки», «сталінки», «польські», «австрійські», «екатеріненкі» і т.п. 

У розробленому ЛЄУ класифікаторі в сегменті житлової нерухомості, вторинного і первинного ринку, 
виділено 15 класів, три категорії будівель. Кожній категорії і класу відповідає певний набір конструктивно - 
технічних характеристик і споживчих властивостей. 
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ЗБІРНО-ЗАЛІЗОБЕТОННІ будови діляться на п'ять класів: 

 
Клас А (економ) 

Будівлі ринково - орієнтованого періоду. 
Сучасні планувальні рішення, тепло - 
енергозберігаючі матеріали, можливість поєднання 
панель - цегла, можливості об'єднання в блоки, 
можливість перепланувань, в будинку 2-3 ліфта 
(один вантажопасажирський). Типові представники 
Б-5 Серія, ЄС Серія, АППС - люкс, КТУ, Серія КТ-
Затишок. Альтернативне назва: сучасна панель 

 

Матеріал стін Панель, панель / цегла 
Поверховість будівлі 17 - 26 
Рік будівництва 2000 р. 
Висота стелі 2,64 – 2,75 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 39 – 47 кв. м. 
2 - кімнатна 55 – 70 кв. м. 
3 - кімнатна 78 – 104 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 9,16 кв. м. 
2 - кімнатна 9,78 кв. м. 
3 - кімнатна 10, 16 кв. м. 

 
Клас В (економ) 

Будівлі ринково - орієнтованого періоду. 
Нові, покращені серії 90 - х., років, в будинку 2-3 
ліфта (один вантажопасажирський). Типові 
представники: П. 44, КОПЕ, АППС, Серії T-1, T-2, T-4, 
T-6. Серія Б-5, серія, ЄС. Альтернативне назва: 
поліпшена панель 

 

Матеріал стін Панель 
Поверховість будівлі 17 - 22 
Рік будівництва 1990 - 2000 р. 
Висота стелі 2,64 – 2,70 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 34 – 44 кв. м. 
2 - кімнатна 52 – 56 кв. м. 
3 - кімнатна 70 – 80 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 9,90 кв. м. 
2 - кімнатна 9,86 кв. м. 
3 - кімнатна 9, 90 кв. м. 
 

Клас С (соціальне житло) 
Будівлі серійного виробництва 70 - 80-х 

років. Покращене планування, велика кухня, два 
ліфта (можливий вантажопасажирський). Типові 
представники: ІІ-68, І-522А, БПС, Серія 96, Серія 134, 
Серія КТ. Альтернативне назва: типова панель 

 

 

Матеріал стін Панель, блок 
Поверховість будівлі 14 - 16 
Рік будівництва кінець 70 - 1990 р. 
Висота стелі 2,64 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 32 – 36 кв. м. 
2 - кімнатна 46 – 51 кв. м. 
3 - кімнатна 56 – 73 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 9,23 кв. м. 
2 - кімнатна 9,05 кв. м. 
3 - кімнатна 9, 39 кв. м. 
 

Клас D (соціальне житло) 
Будівлі "постхрущевского періоду". За 

споживчими якостями відрізняються від 
п'ятиповерхових "хрущовок" хіба що наявністю 
ліфта, сміттєпроводу. Зношені комунікації, що 
вимагають регулярної обробки, між плиткові 
з'єднання. Представники: серія 464, Чешка. 
Альтернативне назва: панель, з малою кухнею 

Матеріал стін Панель, блок 
Поверховість будівлі 9 - 12 
Рік будівництва 1965 - кінець 70 - х. р. 
Висота стелі 2,60 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 29 – 34 кв. м. 
2 - кімнатна 44 – 48 кв. м. 
3 - кімнатна 54 – 65 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 6 - 7,5 кв. м. 
2 - кімнатна 6 – 7,5 кв. м. 
3 - кімнатна 6 – 7,5 кв. м. 

Клас Е (соціальне житло) 
Будівлі періоду масового будівництва 

п'ятиповерхових будинків. Низькі споживчі якості, 
великий термін зносу. Не підлягають реконструкції. 
Альтернативне назва: панельні хрущовки. 

Матеріал стін Панель, блок 
Поверховість будівлі 5 поверхів без ліфта  
Рік будівництва 1955 – 1965 р. 
Висота стелі 2,50 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 23 – 32 кв. м. 
2 - кімнатна 38 – 44,40 кв. м. 
3 - кімнатна 54 – 57,08 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 5,75 кв. м. 
2 - кімнатна 5,86 кв. м. 
3 - кімнатна 5, 83 кв. м. 
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ЦЕГЕЛЬНІ БУДОВИ діляться на шість класів: 
Клас А (еліта) 

Нові цегляні малоповерхові будинки, а 
також дореволюційні будинки після реконструкції. 
В цьому класі найбільш цікаві "клубні будинки" 
суперелітні будови з обмеженим числом ретельно 
підібраних сімей і гранично високим рівнем 
обладнання, інфраструктури і сервісу. 
Альтернативне назва: сучасний цегла. 

Матеріал стін Цегла 
Поверховість будівлі 4 - 8 
Рік будівництва після 2000 р. 
Висота стелі от 3,00 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 60 – 90 кв. м. 
2 - кімнатна 91 – 130 кв. м. 
3 - кімнатна 131 кв. м., і більше 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна від 11 кв. м. 
2 - кімнатна від 11 кв. м. 
3 - кімнатна від 11 кв. м. 

Клас B (економ) 
Будівлі-вежі, (відомчі будинки) штучної 

споруди, з комфортними умовами проживання з 
великим метражем житлової та підсобної площі, 
широкими лоджіями. У будинку, як правило, 2 ліфти 
(1 ліфт вантажопасажирський). Альтернативне 
назва: висотний цегла. 

Матеріал стін Цегла 
Поверховість будівлі 12 - 20 
Рік будівництва 1970 – 1990-х., р. 
Висота стелі 2,75 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 34 – 42 кв. м. 
2 - кімнатна 48 – 69 кв. м. 
3 - кімнатна 62 - 97 кв. м 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 9,7 кв. м. 
2 - кімнатна 10, 00 кв. м. 
3 - кімнатна 11,15 кв. м. 

Клас C (економ) 
Елітні для свого часу будови, з великим 

метражем, високими стелями, ліфтами, хорошими 
тепло і шумоізолюючими властивостями, гарною 
якістю будівництва. Альтернативне назва: 
великогабаритні сталінські будинки. 

Матеріал стін Цегла 
Поверховість будівлі 5 - 10 
Рік будівництва 1930 – 1960 р. 
Висота стелі від 3,2 м., до 4 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 29 – 41 кв. м. 
2 - кімнатна 47 – 64 кв. м. 
3 - кімнатна 60 - 85 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 9,96 кв. м. 
2 - кімнатна 9, 49 кв. м. 
3 - кімнатна 9,60 кв. м. 

Клас D (економ) 
Будівлі великогабаритні зосереджені в 

центральних районах. Основні переваги кімнати з 
великим метражем високими стелями, товстими 
зовнішніми стінами хорошими тепло і 
шумоізолюючими властивостями, перекриття 
дерев'яні (комбіновані) нестандартне архітектурне 
рішення. Альтернативне назва: до революційні 
будинки. 

Матеріал стін Цегла 
Поверховість будівлі 5 - 8 
Рік будівництва до 1917 р. 
Висота стелі від 3,2 м., до 4,5 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 35 – 48 кв. м. 
2 - кімнатна 47 – 80 кв. м. 
3 - кімнатна 85 - 120 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 10 кв. м. 
2 - кімнатна 10 кв. м. 
3 - кімнатна 10 кв. м. 

Клас E (соціальне житло) 
Будівлі 70-х років, зовнішні стіни цегляні 

товщиною 510 мм, ліфт вантажопідйомністю 400 кг, 
квартири з малою кухнею. Типові представники: ІІ - 
29 Альтернативне назва: цегла з малою кухнею. 

Матеріал стін Цегла 
Поверховість будівлі 6 - 12 
Рік будівництва 1970 - 1985 р. 
Висота стелі 2,55 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 25 – 32,10 кв. м. 
2 - кімнатна 42 – 46 кв. м. 
3 - кімнатна 55 – 63,31 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 6 – 7,5 кв. м. 
2 - кімнатна 6 – 7,5 кв. м. 
3 - кімнатна 6 – 7,5 кв. м. 

Клас F (соціальне житло) 
Будівлі 50 - 60-х.р., Квартири з маленькою 

кухнею, поєднаним санвузлом, без ліфта, з зношеними 
комунікаціями, але більш привабливі, ніж аналогічне 
панельне житло. Типові представники: І - 5ІІ. 
Альтернативне назва: цегляні хрущовки. 

Матеріал стін Цегла 
Поверховість будівлі 5 поверхів без ліфта 
Рік будівництва 1950 - 1965 р. 
Висота стелі 2,50 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 23 – 32 кв. м. 
2 - кімнатна 42 – 46 кв. м. 
3 - кімнатна 55 – 63 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 5,67 кв. м. 
2 - кімнатна 5,90 кв. м. 
3 - кімнатна 5,89 кв. м. 
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МОНОЛІТНО-КАРКАСНІ БУДІВЛІ діляться на чотири класи: 

Клас А (еліта) 
 
Спеціальний проект високого 

архітектурного класу. Наявність дворівневих 
квартир. Обігрів підлог, дерев'яні склопакети 
центральне кондиціонування. Ексклюзивна 
інфраструктура і оздоблення, 3-4 індивідуальних 
ліфта. Зимовий сад, камінний зал, система клімат-
контроль. Очищення води на вході в будинок, 
автономне опалення, спортивно-оздоровчий 
комплекс (тренажерні зали, сауна, турецька лазня, 
басейн, критий тенісний корт). Бойлерна, 
прибирання квартир, сучасні телекомунікації. 
Охорона контуру, консьєрж, відео спостереження, 
керуюча компанія. Альтернативне назва: еліта 

 

Матеріал стін Моноліт + Цегла 
Поверховість будівлі змінна 
Рік будівництва с 2000 р. 
Висота стелі від 3,00 м. 
Загальна площа середньої квартири 
150 – 500 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
Від 15 кв. м. 
Зона розташування об'єкта: Центральна частина 
міста 
 

 

Клас B (бізнес) 
Спеціальний проект високого класу, 

дерев'яні склопакети кондиціювання, розвинена 
інфраструктура. Високоякісна обробка, сучасні 
телекомунікації. Консьєрж, відео спостереження, 
керуюча компанія, охорона. 3-4 ліфта. 
Альтернативне назва: бізнес – клас. 

 

Матеріал стін Моноліт + Цегла 
Поверховість будівлі змінна 
Рік будівництва с 2000 р. 

Висота стелі від 3,00 м. 
Загальна площа середньої квартири 
100 – 350 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 

Від 12 кв. м. 

Зона розташування об'єкта: Центральна частина 
міста, і прилеглі до центру райони міста 
 

 

Клас C (економ) 
 
Сучасне комфортабельне житло з 

можливістю перепланування, склопакети, 
відеодомофони, розвинена інфраструктура підземний 
гараж або парковка, наявність площ комерційного 
призначення. 2 пасажирських ліфта, 2 вантажних 
ліфта. Можливість утворення кондомініумів, 
Товариство власників житлових приміщень в 
багатоквартирних будинках з встановленням умов 
спільного володіння і користування міжквартирними 
сходами, ліфтами, коридорами, дахами, технічними 
підвалами, інженерного обладнання, прибудинковою 
територією. Альтернативне назва: сучасний моноліт. 

 

Матеріал стін Моноліт + Цегла 
Поверховість будівлі змінна 
Рік будівництва с 1995 р. 
Висота стелі від 3,00 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 42 – 60 кв. м. 
2 - кімнатна 60 – 80 кв. м. 
3 - кімнатна 80 – 120 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 

1 - кімнатна від 10 кв. м. 

2 - кімнатна від 11 кв. м. 

3 - кімнатна від 11 кв. м. 
 

Клас D (соціальне житло ) 
Зовнішні стіни і внутрішні перегородки 

монолітно бетонні, жорстка планування приміщень, 
2 пасажирських ліфта, 1-2 вантажних ліфта. 
Відсутність інфраструктури. Альтернативне назва: 
типовий моноліт. 

Матеріал стін Монолітний з-бетон 
Поверховість будівлі 20 – 24  
Рік будівництва с 1990 – 1995 р. 
Висота стелі до 2,7 м. 
Загальна площа середньої квартири 
1 - кімнатна 42 кв. м. 
2 - кімнатна 55 – 68 кв. м. 
3 - кімнатна 68 – 95 кв. м. 
Площа кухні середньої квартири 
1 - кімнатна 9,5 кв. м. 
2 - кімнатна 9,5 кв. м. 
3 - кімнатна 9,5 кв. м. 
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1. СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ, ВТОРИННИЙ РИНОК 

КЛАС - СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО, ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНАМ М. КИЄВА 

1.1. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 212 $1 118 -$94 -7,8%
2 кімнатні $1 183 $1 089 -$94 -7,9%
3 кімнатні $1 133 $1 056 -$77 -6,8%
Голосіївський $1 176 $1 088 -$88 -7,5%  

1.2. ДАРНИЦЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 099 $984 -$115 -10,5%
2 кімнатні $1 087 $976 -$111 -10,2%
3 кімнатні $1 070 $964 -$106 -9,9%
Дарницький $1 085 $975 -$111 -10,2%  
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1.3. ДЕСНЯНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 040 $943 -$97 -9,3%
2 кімнатні $1 015 $925 -$90 -8,9%
3 кімнатні $995 $895 -$100 -10,1%
Деснянський $1 017 $921 -$96 -9,4%  

1.4. ДНІПРОВСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 067 $1 009 -$58 -5,4%
2 кімнатні $1 031 $949 -$82 -8,0%
3 кімнатні $1 044 $937 -$107 -10,2%
Дніпровський $1 047 $965 -$82 -7,9%  
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1.5. ОБОЛОНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 215 $1 137 -$78 -6,4%
2 кімнатні $1 219 $1 133 -$86 -7,1%
3 кімнатні $1 183 $1 077 -$106 -9,0%
Оболонський $1 206 $1 116 -$90 -7,5%  

1.6. ПЕЧЕРСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 985 $1 808 -$177 -8,9%
2 кімнатні $2 060 $1 849 -$211 -10,2%
3 кімнатні $2 035 $1 796 -$239 -11,7%
Печерський $2 027 $1 818 -$209 -10,3%  
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО СЕРЕДНІЙ ВАРТОСТІ КВАДРАТНОГО МЕТРУ ДЛЯ КЛАСУ СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 212 $1 118 -$94 -7,8%
2 кімнатні $1 183 $1 089 -$94 -7,9%
3 кімнатні $1 133 $1 056 -$77 -6,8%
Голосіївський $1 176 $1 088 -$88 -7,5%
1 кімнатні $1 099 $984 -$115 -10,5%
2 кімнатні $1 087 $976 -$111 -10,2%
3 кімнатні $1 070 $964 -$106 -9,9%
Дарницький $1 085 $975 -$111 -10,2%
1 кімнатні $1 040 $943 -$97 -9,3%
2 кімнатні $1 015 $925 -$90 -8,9%
3 кімнатні $995 $895 -$100 -10,1%
Деснянський $1 017 $921 -$96 -9,4%
1 кімнатні $1 067 $1 009 -$58 -5,4%
2 кімнатні $1 031 $949 -$82 -8,0%
3 кімнатні $1 044 $937 -$107 -10,2%
Дніпровський $1 047 $965 -$82 -7,9%
1 кімнатні $1 215 $1 137 -$78 -6,4%
2 кімнатні $1 219 $1 133 -$86 -7,1%
3 кімнатні $1 183 $1 077 -$106 -9,0%
Оболонський $1 206 $1 116 -$90 -7,5%
1 кімнатні $1 985 $1 808 -$177 -8,9%
2 кімнатні $2 060 $1 849 -$211 -10,2%
3 кімнатні $2 035 $1 796 -$239 -11,7%
Печерський $2 027 $1 818 -$209 -10,3%
1 кімнатні $1 188 $1 102 -$86 -7,2%
2 кімнатні $1 204 $1 101 -$103 -8,6%
3 кімнатні $1 178 $1 069 -$109 -9,3%
Подільський $1 190 $1 091 -$99 -8,3%
1 кімнатні $1 124 $1 010 -$114 -10,1%
2 кімнатні $1 100 $991 -$109 -9,9%
3 кімнатні $1 073 $978 -$95 -8,9%
Святошинський $1 099 $993 -$106 -9,6%
1 кімнатні $1 152 $1 051 -$101 -8,8%
2 кімнатні $1 129 $1 005 -$124 -11,0%
3 кімнатні $1 165 $1 071 -$94 -8,1%
Солом'янський $1 149 $1 042 -$106 -9,3%
1 кімнатні $1 290 $1 195 -$95 -7,4%
2 кімнатні $1 291 $1 185 -$106 -8,2%
3 кімнатні $1 273 $1 193 -$80 -6,3%
Шевченківський $1 285 $1 191 -$94 -7,3%  
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2. СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ, ВТОРИННИЙ РИНОК 

КЛАС - ЕКОНОМ, БІЗНЕС, ЕЛІТ, ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНАМ М. КИЄВА 

2.1. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 685 $1 556 -$129 -7,7%
2 кімнатні $1 673 $1 545 -$128 -7,7%
3 кімнатні $1 751 $1 592 -$159 -9,1%
Голосіївський $1 703 $1 564 -$139 -8,1%  

2.2. ДАРНИЦЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 480 $1 310 -$170 -11,5%
2 кімнатні $1 500 $1 280 -$220 -14,7%
3 кімнатні $1 490 $1 280 -$210 -14,1%
Дарницький $1 490 $1 290 -$200 -13,4%  
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2.3. ДЕСНЯНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 390 $1 230 -$160 -11,5%
2 кімнатні $1 380 $1 210 -$170 -12,3%
3 кімнатні $1 350 $1 200 -$150 -11,1%
Деснянський $1 373 $1 213 -$160 -11,7%  

2.4. ДНІПРОВСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 493 $1 356 -$137 -9,2%
2 кімнатні $1 500 $1 361 -$139 -9,3%
3 кімнатні $1 492 $1 333 -$159 -10,7%
Дніпровський $1 495 $1 350 -$145 -9,7%  
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2.5. ОБОЛОНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 805 $1 638 -$167 -9,3%
2 кімнатні $1 780 $1 602 -$178 -10,0%
3 кімнатні $1 800 $1 650 -$150 -8,3%
Оболонський $1 795 $1 630 -$165 -9,2%  

2.6. ПЕЧЕРСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $2 090 $1 930 -$160 -7,7%
2 кімнатні $2 200 $1 950 -$250 -11,4%
3 кімнатні $2 190 $1 860 -$330 -15,1%
Печерський $2 160 $1 913 -$247 -11,4%  
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2.7. ПОДІЛЬСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 855 $1 680 -$175 -9,4%
2 кімнатні $1 867 $1 686 -$181 -9,7%
3 кімнатні $1 995 $1 788 -$207 -10,4%
Подільський $1 906 $1 718 -$188 -9,8%  

2.8. СВЯТОШИНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 365 $1 219 -$146 -10,7%
2 кімнатні $1 335 $1 211 -$124 -9,3%
3 кімнатні $1 305 $1 182 -$123 -9,4%
Святошинський $1 335 $1 204 -$131 -9,8%  
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО СЕРЕДНІЙ ВАРТОСТІ КВАДРАТНОГО МЕТРУ ДЛЯ ЕКОНОМ, БІЗНЕС ТА ЕЛІТ КЛАСІВ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість кв.м. середня вартість кв.м. у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $1 685 $1 556 -$129 -7,7%
2 кімнатні $1 673 $1 545 -$128 -7,7%
3 кімнатні $1 751 $1 592 -$159 -9,1%
Голосіївський $1 703 $1 564 -$139 -8,1%
1 кімнатні $1 480 $1 310 -$170 -11,5%
2 кімнатні $1 500 $1 280 -$220 -14,7%
3 кімнатні $1 490 $1 280 -$210 -14,1%
Дарницький $1 490 $1 290 -$200 -13,4%
1 кімнатні $1 390 $1 230 -$160 -11,5%
2 кімнатні $1 380 $1 210 -$170 -12,3%
3 кімнатні $1 350 $1 200 -$150 -11,1%
Деснянський $1 373 $1 213 -$160 -11,7%
1 кімнатні $1 493 $1 356 -$137 -9,2%
2 кімнатні $1 500 $1 361 -$139 -9,3%
3 кімнатні $1 492 $1 333 -$159 -10,7%
Дніпровський $1 495 $1 350 -$145 -9,7%
1 кімнатні $1 805 $1 638 -$167 -9,3%
2 кімнатні $1 780 $1 602 -$178 -10,0%
3 кімнатні $1 800 $1 650 -$150 -8,3%
Оболонський $1 795 $1 630 -$165 -9,2%
1 кімнатні $2 090 $1 930 -$160 -7,7%
2 кімнатні $2 200 $1 950 -$250 -11,4%
3 кімнатні $2 190 $1 860 -$330 -15,1%
Печерський $2 160 $1 913 -$247 -11,4%
1 кімнатні $1 855 $1 680 -$175 -9,4%
2 кімнатні $1 867 $1 686 -$181 -9,7%
3 кімнатні $1 995 $1 788 -$207 -10,4%
Подільський $1 906 $1 718 -$188 -9,8%
1 кімнатні $1 365 $1 219 -$146 -10,7%
2 кімнатні $1 335 $1 211 -$124 -9,3%
3 кімнатні $1 305 $1 182 -$123 -9,4%
Святошинський $1 335 $1 204 -$131 -9,8%
1 кімнатні $1 320 $1 240 -$80 -6,1%
2 кімнатні $1 387 $1 308 -$79 -5,7%
3 кімнатні $1 581 $1 481 -$100 -6,3%
Солом'янський $1 429 $1 343 -$86 -6,0%
1 кімнатні $1 793 $1 683 -$110 -6,1%
2 кімнатні $1 872 $1 750 -$122 -6,5%
3 кімнатні $2 030 $1 825 -$205 -10,1%
Шевченківський $1 898 $1 753 -$146 -7,7%  
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3. СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ, ВТОРИННИЙ РИНОК

 КЛАС-СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО, ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНАМ М. КИЄВА 

3.1. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $217 $219 $2 0,9%
2 кімнатні $332 $320 -$12 -3,6%
3 кімнатні $392 $377 -$15 -3,8%
Голосіївський $314 $305 -$8 -2,7%
 

3.2. ДАРНИЦЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $143 $128 -$15 -10,5%
2 кімнатні $234 $214 -$20 -8,5%
3 кімнатні $301 $284 -$17 -5,6%
Дарницький $226 $209 -$17 -7,7%  
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3.3. ДЕСНЯНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $139 $132 -$7 -5,0%
2 кімнатні $192 $187 -$5 -2,6%
3 кімнатні $279 $268 -$11 -3,9%
Деснянський $203 $196 -$8 -3,8%
 

3.4. ДНІПРОВСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $157 $145 -$12 -7,6%
2 кімнатні $242 $219 -$23 -9,5%
3 кімнатні $310 $275 -$35 -11,3%
Дніпровський $236 $213 -$23 -9,9%  
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3.5. ОБОЛОНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $182 $171 -$11 -6,0%
2 кімнатні $277 $278 $1 0,4%
3 кімнатні $418 $382 -$36 -8,6%
Оболонський $292 $277 -$15 -5,2%  
 

3.6. ПЕЧЕРСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $266 $247 -$19 -7,1%
2 кімнатні $402 $362 -$40 -10,0%
3 кімнатні $541 $502 -$39 -7,2%
Печерський $403 $370 -$33 -8,1%
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО ОРЕНДНИХ СТАВКАХ ДЛЯ КЛАСУ СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зміна зміна
райони середній розмір арендної ставки середній розмір арендної ставки у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $217 $219 $2 0,8%
2 кімнатні $332 $320 -$12 -3,6%
3 кімнатні $392 $377 -$14 -3,7%
Голосіївський $314 $305 -$8 -2,6%
1 кімнатні $143 $128 -$15 -10,4%
2 кімнатні $234 $214 -$20 -8,5%
3 кімнатні $301 $284 -$17 -5,6%
Дарницький $226 $209 -$17 -7,6%
1 кімнатні $139 $132 -$7 -5,0%
2 кімнатні $192 $187 -$5 -2,7%
3 кімнатні $278 $268 -$10 -3,5%
Деснянський $203 $196 -$7 -3,6%
1 кімнатні $157 $145 -$12 -7,7%
2 кімнатні $242 $219 -$23 -9,7%
3 кімнатні $310 $275 -$35 -11,3%
Дніпровський $236 $213 -$24 -10,0%
1 кімнатні $182 $171 -$11 -6,1%
2 кімнатні $277 $278 $1 0,3%
3 кімнатні $418 $382 -$36 -8,7%
Оболонський $293 $277 -$15 -5,3%
1 кімнатні $266 $247 -$18 -6,9%
2 кімнатні $402 $362 -$41 -10,1%
3 кімнатні $541 $502 -$39 -7,2%
Печерський $403 $370 -$33 -8,1%
1 кімнатні $195 $184 -$12 -6,1%
2 кімнатні $310 $269 -$41 -13,2%
3 кімнатні $383 $382 -$1 -0,2%
Подільський $296 $278 -$18 -6,0%
1 кімнатні $155 $143 -$12 -7,6%
2 кімнатні $201 $194 -$7 -3,5%
3 кімнатні $285 $277 -$8 -3,0%
Святошинський $214 $204 -$9 -4,2%
1 кімнатні $166 $156 -$10 -6,0%
2 кімнатні $239 $224 -$15 -6,1%
3 кімнатні $319 $303 -$16 -4,9%
Солом'янський $241 $228 -$13 -5,6%
1 кімнатні $185 $193 $8 4,2%
2 кімнатні $264 $265 $0 0,1%
3 кімнатні $378 $375 -$3 -0,8%
Шевченківський $276 $278 $2 0,6%  
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4. СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ВТОРИННИЙ РИНОК,
 КЛАС - ЕКОНОМ, БІЗНЕС, ЕЛІТ, ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНАМ М. КИЄВА  

4.1. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $286 $299 $13 4,5%
2 кімнатні $397 $397 $0 0,0%
3 кімнатні $525 $525 $0 0,0%
Голосіївський $403 $407 $4 1,1%  

 

4.2. ДАРНИЦЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $189 $178 -$11 -5,8%
2 кімнатні $276 $266 -$10 -3,6%
3 кімнатні $387 $385 -$2 -0,5%
Дарницький $284 $276 -$8 -2,7%  
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4.3. ДЕСНЯНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $160 $159 -$1 -0,6%
2 кімнатні $235 $240 $5 2,1%
3 кімнатні $320 $324 $4 1,3%
Деснянський $238 $241 $3 1,1%  

 

4.4. ДНІПРОВСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $178 $171 -$7 -3,9%
2 кімнатні $266 $250 -$16 -6,0%
3 кімнатні $367 $339 -$28 -7,6%
Дніпровський $270 $253 -$17 -6,3%  
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4.5. ОБОЛОНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $210 $205 -$5 -2,4%
2 кімнатні $305 $318 $13 4,3%
3 кімнатні $450 $427 -$23 -5,1%
Оболонський $322 $317 -$5 -1,6%  

 

4.6. ПЕЧЕРСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $345 $339 -$6 -1,7%
2 кімнатні $460 $436 -$24 -5,2%
3 кімнатні $585 $573 -$12 -2,1%
Печерський $463 $449 -$14 -3,0%  
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4.7. ПОДІЛЬСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $226 $221 -$5 -2,2%
2 кімнатні $400 $363 -$37 -9,3%
3 кімнатні $480 $479 -$1 -0,2%
Подільський $369 $354 -$14 -3,9%  

 

4.8. СВЯТОШИНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $173 $168 -$5 -2,9%
2 кімнатні $247 $250 $3 1,2%
3 кімнатні $333 $339 $6 1,8%
Святошинський $251 $252 $1 0,5%  
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4.9. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $190 $187 -$3 -1,6%
2 кімнатні $291 $286 -$5 -1,7%
3 кімнатні $419 $418 -$1 -0,2%
Солом'янський $300 $297 -$3 -1,0%  

 

4.10. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони вартість пропозицій з оренди вартість пропозицій з оренди у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $251 $261 $10 4,0%
2 кімнатні $365 $366 $1 0,3%
3 кімнатні $510 $506 -$4 -0,8%
Шевченківський $375 $378 $2 0,6%  
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО ОРЕНДНИХ СТАВКАХ ДЛЯ ЕКОНОМ КЛАСУ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зміна зміна
райони середній розмір арендної ставки середній розмір арендної ставки у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $286 $299 $14 4,7%
2 кімнатні $397 $397 $1 0,1%
3 кімнатні $525 $525 $1 0,1%
Голосіївський $402 $407 $5 1,2%
1 кімнатні $189 $178 -$11 -5,6%
2 кімнатні $276 $266 -$10 -3,6%
3 кімнатні $387 $385 -$2 -0,5%
Дарницький $284 $276 -$8 -2,6%
1 кімнатні $160 $159 -$1 -0,3%
2 кімнатні $235 $240 $5 2,1%
3 кімнатні $320 $324 $4 1,3%
Деснянський $238 $241 $3 1,2%
1 кімнатні $178 $171 -$7 -3,9%
2 кімнатні $266 $250 -$16 -6,0%
3 кімнатні $367 $339 -$28 -7,7%
Дніпровський $271 $253 -$17 -6,3%
1 кімнатні $210 $205 -$5 -2,4%
2 кімнатні $305 $318 $13 4,3%
3 кімнатні $450 $427 -$23 -5,1%
Оболонський $322 $317 -$5 -1,6%
1 кімнатні $345 $339 -$7 -1,9%
2 кімнатні $460 $436 -$24 -5,2%
3 кімнатні $585 $573 -$13 -2,1%
Печерський $463 $449 -$14 -3,1%
1 кімнатні $226 $221 -$5 -2,0%
2 кімнатні $400 $363 -$38 -9,4%
3 кімнатні $480 $479 -$1 -0,2%
Подільський $369 $354 -$14 -3,9%
1 кімнатні $173 $168 -$5 -2,9%
2 кімнатні $247 $250 $4 1,4%
3 кімнатні $333 $339 $7 2,0%
Святошинський $251 $252 $2 0,7%
1 кімнатні $190 $187 -$3 -1,4%
2 кімнатні $291 $286 -$5 -1,6%
3 кімнатні $419 $418 -$1 -0,3%
Солом'янський $300 $297 -$3 -1,0%
1 кімнатні $251 $261 $10 4,0%
2 кімнатні $365 $366 $1 0,1%
3 кімнатні $510 $506 -$5 -0,9%
Шевченківський $375 $377 $2 0,5%  
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО ОРЕНДНИХ СТАВКАХ ДЛЯ БІЗНЕС КЛАСУ 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зміна зміна
райони середній розмір арендної ставки середній розмір арендної ставки у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $403 $427 $24 6,0%
2 кімнатні $524 $531 $7 1,3%
3 кімнатні $736 $746 $10 1,3%
Голосіївський $555 $568 $14 2,4%
1 кімнатні $260 $239 -$21 -8,1%
2 кімнатні $345 $323 -$21 -6,2%
3 кімнатні $488 $473 -$15 -3,1%
Дарницький $364 $345 -$19 -5,3%
1 кімнатні $196 $197 $2 0,9%
2 кімнатні $295 $304 $10 3,3%
3 кімнатні $389 $399 $10 2,5%
Деснянський $293 $300 $7 2,4%
1 кімнатні $241 $217 -$24 -10,0%
2 кімнатні $339 $298 -$40 -12,0%
3 кімнатні $457 $395 -$62 -13,6%
Дніпровський $346 $303 -$42 -12,2%
1 кімнатні $285 $273 -$11 -3,9%
2 кімнатні $377 $387 $10 2,6%
3 кімнатні $512 $478 -$34 -6,6%
Оболонський $391 $380 -$12 -3,0%
1 кімнатні $473 $450 -$23 -4,9%
2 кімнатні $577 $530 -$47 -8,1%
3 кімнатні $677 $642 -$35 -5,2%
Печерський $576 $541 -$35 -6,1%
1 кімнатні $330 $310 -$19 -5,8%
2 кімнатні $544 $474 -$70 -12,9%
3 кімнатні $614 $589 -$25 -4,1%
Подільський $496 $458 -$38 -7,7%
1 кімнатні $214 $209 -$5 -2,2%
2 кімнатні $315 $322 $7 2,1%
3 кімнатні $420 $431 $11 2,6%
Святошинський $316 $321 $4 1,4%
1 кімнатні $280 $273 -$7 -2,4%
2 кімнатні $384 $375 -$10 -2,6%
3 кімнатні $546 $539 -$7 -1,3%
Солом'янський $403 $396 -$8 -1,9%
1 кімнатні $346 $362 $16 4,5%
2 кімнатні $514 $517 $3 0,7%
3 кімнатні $683 $680 -$2 -0,4%
Шевченківський $514 $520 $6 1,1%  
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5. ПОКАЗНИК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
 
… 
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5.1. АНАЛІЗ СЕРЕДНЬОЇ ВАРТОСТІ КВАРТИРИ, ВТОРИННИЙ РИНОК (СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО), 

ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНАМ МІСТА. 
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Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість квартири середня вартість квартири у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $38 800 $35 800 -$3 000 -7,7%
2 кімнатні $54 400 $50 100 -$4 300 -7,9%
3 кімнатні $73 700 $68 600 -$5 100 -6,9%
Голосіївський $55 633 $51 500 -$4 133 -7,4%
1 кімнатні $35 200 $31 500 -$3 700 -10,5%
2 кімнатні $50 000 $44 900 -$5 100 -10,2%
3 кімнатні $69 500 $62 600 -$6 900 -9,9%
Дарницький $51 567 $46 333 -$5 233 -10,1%
1 кімнатні $33 300 $30 200 -$3 100 -9,3%
2 кімнатні $46 700 $42 500 -$4 200 -9,0%
3 кімнатні $64 700 $58 200 -$6 500 -10,0%
Деснянський $48 233 $43 633 -$4 600 -9,5%
1 кімнатні $34 200 $32 300 -$1 900 -5,6%
2 кімнатні $47 400 $43 600 -$3 800 -8,0%
3 кімнатні $67 800 $60 900 -$6 900 -10,2%
Дніпровський $49 800 $45 600 -$4 200 -8,4%
1 кімнатні $38 900 $36 400 -$2 500 -6,4%
2 кімнатні $56 100 $52 100 -$4 000 -7,1%
3 кімнатні $76 900 $70 000 -$6 900 -9,0%
Оболонський $57 300 $52 833 -$4 467 -7,8%
1 кімнатні $63 500 $57 800 -$5 700 -9,0%
2 кімнатні $94 800 $85 000 -$9 800 -10,3%
3 кімнатні $132 300 $116 700 -$15 600 -11,8%
Печерський $96 867 $86 500 -$10 367 -10,7%
1 кімнатні $38 000 $35 300 -$2 700 -7,1%
2 кімнатні $55 000 $50 700 -$4 300 -7,8%
3 кімнатні $76 600 $69 500 -$7 100 -9,3%
Подільський $56 533 $51 833 -$4 700 -8,3%
1 кімнатні $36 000 $32 300 -$3 700 -10,3%
2 кімнатні $50 600 $45 600 -$5 000 -9,9%
3 кімнатні $69 800 $63 600 -$6 200 -8,9%
Святошинський $52 133 $47 167 -$4 967 -9,5%
1 кімнатні $36 900 $33 600 -$3 300 -8,9%
2 кімнатні $51 900 $46 200 -$5 700 -11,0%
3 кімнатні $75 700 $69 600 -$6 100 -8,1%
Солом'янський $54 833 $49 800 -$5 033 -9,2%
1 кімнатні $41 300 $38 200 -$3 100 -7,5%
2 кімнатні $59 400 $54 500 -$4 900 -8,2%
3 кімнатні $82 700 $77 500 -$5 200 -6,3%
Шевченківський $61 133 $56 733 -$4 400 -7,2%  
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5.2. АНАЛІЗ СЕРЕДНЬОЇ ВАРТОСТІ КВАРТИРИ, ВТОРИННИЙ РИНОК (ЕКОНОМ КЛАС), 

ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНАМ МІСТА 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість квартири середня вартість квартири у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $61 000 $57 000 -$4 000 -6,6%
2 кімнатні $97 000 $90 000 -$7 000 -7,2%
3 кімнатні $129 000 $118 000 -$11 000 -8,5%
Голосіївський $95 667 $88 333 -$7 333 -7,7%
1 кімнатні $56 000 $50 000 -$6 000 -10,7%
2 кімнатні $93 000 $81 000 -$12 000 -12,9%
3 кімнатні $115 000 $101 000 -$14 000 -12,2%
Дарницький $88 000 $77 333 -$10 667 -12,1%
1 кімнатні $52 000 $47 000 -$5 000 -9,6%
2 кімнатні $84 000 $75 000 -$9 000 -10,7%
3 кімнатні $101 000 $91 000 -$10 000 -9,9%
Деснянський $79 000 $71 000 -$8 000 -10,1%
1 кімнатні $55 000 $50 000 -$5 000 -9,1%
2 кімнатні $89 000 $81 000 -$8 000 -9,0%
3 кімнатні $112 000 $101 000 -$11 000 -9,8%
Дніпровський $85 333 $77 333 -$8 000 -9,4%
1 кімнатні $67 000 $61 000 -$6 000 -9,0%
2 кімнатні $106 000 $96 000 -$10 000 -9,4%
3 кімнатні $132 000 $122 000 -$10 000 -7,6%
Оболонський $101 667 $93 000 -$8 667 -8,5%
1 кімнатні $76 000 $71 000 -$5 000 -6,6%
2 кімнатні $133 000 $119 000 -$14 000 -10,5%
3 кімнатні $170 000 $148 000 -$22 000 -12,9%
Печерський $126 333 $112 667 -$13 667 -10,8%
1 кімнатні $69 000 $63 000 -$6 000 -8,7%
2 кімнатні $111 000 $101 000 -$10 000 -9,0%
3 кімнатні $149 000 $135 000 -$14 000 -9,4%
Подільський $109 667 $99 667 -$10 000 -9,1%
1 кімнатні $51 000 $46 000 -$5 000 -9,8%
2 кімнатні $79 000 $72 000 -$7 000 -8,9%
3 кімнатні $96 000 $88 000 -$8 000 -8,3%
Святошинський $75 333 $68 667 -$6 667 -8,8%
1 кімнатні $48 000 $45 000 -$3 000 -6,3%
2 кімнатні $79 000 $75 000 -$4 000 -5,1%
3 кімнатні $114 000 $107 000 -$7 000 -6,1%
Солом'янський $80 333 $75 667 -$4 667 -5,8%
1 кімнатні $65 000 $61 000 -$4 000 -6,2%
2 кімнатні $108 000 $101 000 -$7 000 -6,5%
3 кімнатні $151 000 $137 000 -$14 000 -9,3%
Шевченківський $108 000 $99 667 -$8 333 -7,7%  
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5.3. АНАЛІЗ СЕРЕДНЬОЇ ВАРТОСТІ КВАРТИРИ, ВТОРИННИЙ РИНОК (БІЗНЕС КЛАС), 

ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНАМ МІСТА 

 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження зниження 
райони середня вартість квартири середня вартість квартири у доларах $ у відсотках %
1 кімнатні $76 000 $71 000 -$5 000 -6,6%
2 кімнатні $101 000 $94 000 -$7 000 -6,9%
3 кімнатні $147 000 $135 000 -$12 000 -8,2%
Голосіївський $108 000 $100 000 -$8 000 -7,4%
1 кімнатні $69 000 $62 000 -$7 000 -10,1%
2 кімнатні $96 000 $84 000 -$12 000 -12,5%
3 кімнатні $131 000 $115 000 -$16 000 -12,2%
Дарницький $98 667 $87 000 -$11 667 -11,8%
1 кімнатні $65 000 $58 000 -$7 000 -10,8%
2 кімнатні $86 000 $77 000 -$9 000 -10,5%
3 кімнатні $116 000 $104 000 -$12 000 -10,3%
Деснянський $89 000 $79 667 -$9 333 -10,5%
1 кімнатні $69 000 $63 000 -$6 000 -8,7%
2 кімнатні $92 000 $84 000 -$8 000 -8,7%
3 кімнатні $127 000 $115 000 -$12 000 -9,4%
Дніпровський $96 000 $87 333 -$8 667 -9,0%
1 кімнатні $83 000 $76 000 -$7 000 -8,4%
2 кімнатні $110 000 $100 000 -$10 000 -9,1%
3 кімнатні $151 000 $139 000 -$12 000 -7,9%
Оболонський $114 667 $105 000 -$9 667 -8,4%
1 кімнатні $95 000 $88 000 -$7 000 -7,4%
2 кімнатні $137 000 $123 000 -$14 000 -10,2%
3 кімнатні $195 000 $169 000 -$26 000 -13,3%
Печерський $142 333 $126 667 -$15 667 -11,0%
1 кімнатні $85 000 $78 000 -$7 000 -8,2%
2 кімнатні $115 000 $105 000 -$10 000 -8,7%
3 кімнатні $170 000 $154 000 -$16 000 -9,4%
Подільський $123 333 $112 333 -$11 000 -8,9%
1 кімнатні $63 000 $57 000 -$6 000 -9,5%
2 кімнатні $82 000 $75 000 -$7 000 -8,5%
3 кімнатні $110 000 $101 000 -$9 000 -8,2%
Святошинський $85 000 $77 667 -$7 333 -8,6%
1 кімнатні $58 000 $57 000 -$1 000 -1,7%
2 кімнатні $82 000 $75 000 -$7 000 -8,5%
3 кімнатні $130 000 $101 000 -$29 000 -22,3%
Солом'янський $90 000 $77 667 -$12 333 -13,7%
1 кімнатні $80 000 $75 000 -$5 000 -6,3%
2 кімнатні $112 000 $105 000 -$7 000 -6,3%
3 кімнатні $172 000 $156 000 -$16 000 -9,3%
Шевченківський $121 333 $112 000 -$9 333 -7,7%  
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5.4. ПОКАЗНИК ROI, ВТОРИННИЙ РИНОК (СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО), ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНАМ 

МІСТА 

 
 

Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Голосіївський район 6,81% 7,20% 0,4%  

 

 
 

Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Дарницький район 5,23% 5,35% 0,1%  
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Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Деснянський район 5,03% 5,35% 0,3%  

 

 
 

Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Дніпровський район 5,71% 5,61% -0,1%  
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Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Оболонський район 6,03% 6,20% 0,2%  

 

 
 

Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Печерський район 5,01% 5,14% 0,1%  
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Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Подільський район 6,30% 6,40% 0,1%  

 

 
 

Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Святошинський район 4,94% 5,21% 0,3%  
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5.5. ПОКАЗНИК ROI, ВТОРИННИЙ РИНОК (ЕКОНОМ КЛАС), ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНАМ МІСТА 

 
 

Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Голосіївський район 6,68% 7,50% 0,8%  

 

 
 

Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Дарницький район 5,02% 5,44% 0,4%  
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Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Деснянський район 4,38% 5,04% 0,7%  

 

 
 

Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Дніпровський район 4,73% 4,63% -0,1%  
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Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Оболонський район 4,48% 4,81% 0,3%  

 

 
 
Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Печерський район 5,63% 5,96% 0,3%  
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Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Подільський район 5,36% 5,47% 0,1%  

 
 

Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Святошинський район 4,84% 5,43% 0,6%  
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Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Солом’янський район 5,80% 6,04% 0,2%  

 

 
 

Адміністративні Січень 2016 р. Жовтень 2016 р. зниження / збільшення
райони ROI, % ROI, %
Шевченківський район 5,56% 6,08% 0,5%  
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ВИСНОВКИ 

… 
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6. ДОДАТКИ 
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