
Нацбанк України фіксує продовження подальшого нарощування грошових 

переказів трудових мігрантів, що разом із зростанням заробітної плати і соціальних 

виплат стимулює споживчий попит на ринок житлової нерухомості. Незважаючи на те, що 

різні категорії житла на вторинному ринку продемонстрували різноспрямовану динаміку 

за підсумками листопада, середня ціна за місяць збільшилася незначно, на 0,4% до 674 

дол. США / кв.м. 

За даними аналітичного центру «Харківської інвестиційної агенції нерухомості» з 

початку листопада 2016 року спостерігаємо зниження цін, а з липня 2017 року на ринку 

нерухомості м. Харкова спостерігається стабілізація цін, з невеликим перепадом у липні 

2018 року. З вересня 2018 року і на даний етап можемо спостерігати не велике підвищення 

цін. Аналіз цін на ринку у грудні 2018 року по відношенню до листопада 2018 року, 

підтверджує факт підвищення ціни до позначки зафіксовану у серпні. 

 
 

Загальне середнє відхилення цін по Харкову з листопада 2016 року по листопад 

2018 року становить 46 дол/кв.м, тобто знизилась ціна на 3,6% (720 – 674 дол/м.кв.) 

 

 
 



Якщо Національний банк продовжить активну політику дорогих грошей і реальна 

прибутковість ОВДП не знизиться - середньозважений курс в 2019-му році не повинен 

перевищити позначки в 29 грн. / дол. При цьому, варто зазначити, що через зростаючого 

обсягу операцій керрі-трейд з короткостроковими ОВДП - сезонні коливання валюти будуть 

набагато вище, ніж це було в 2016-2017 роках. 

За підсумками листопада 2018 р., найменша середня вартість 1 кв.м. житла була 

зафіксована в районі ХТЗ, Рогань, сел. Східний, яка склала 462$ / кв.м. Найбільша середня 

ціна за квадратний метр у листопаді 2018р.була зафіксована в таких районах як: Центр, 

Нагірний, Держпром і склала 943$/ кв.м.  

 

Ціна пропозиції 1кв.м житла в діапазоні від мінімальної до максимальної, на 

вторинному ринку житлової нерухомості по головним районам м. Харкова за листопад 

2018 р. 

 
 

За даними аналітичного відділу «ХІАН», у листопаді 2018 року відбулося незначне 

підвищення середньої вартості вторинного ринку житла, на (+0,4%) до позначки 

674дол/кв.м порівняно з жовтнем, де середня вартість склала 671дол/кв.м. Підвищення 

середньої вартості зафіксовано в районах:  Олексіївка, Н.Будинки, Гагаріна, Одеська, 

Х.Гора. Знизилась середня вартість в таких районах: Жуковського, Шишківка,  Салтівка, 

Пн. Салтівка, Центр, Нагірний, Держпром, П.Поле, Соснова Гірка. 

 


