
2017 m. IV ketv. būsto kainos palyginus su ankstesniais laikotarpiais

Nauji butai

Vilniaus m. sav. 1634  0,5  5,5  10,3

Didmiesčiai (be Vilniaus) 1125  6,6  20,2  17,8

Rajonų centrai (išskyrus didmiesčius)

Kiti miestai ir kaimo vietovė 773  7,2  13,4  17,0

Nauji namai

Vilniaus m. sav. 877  -11,4  5,0  11,7

Didmiesčiai (be Vilniaus) 635  -9,8  7,1  13,4

Rajonų centrai (išskyrus didmiesčius) 379  5,1  30,4  23,3

Kiti miestai ir kaimo vietovė 622  6,5  16,7  20,0

Seni butai

Vilniaus m. sav. 1358  1,0  6,0  13,0

Didmiesčiai (be Vilniaus) 810  2,4  13,9  20,4

Rajonų centrai (išskyrus didmiesčius) 391  2,1  15,6  18,1

Kiti miestai ir kaimo vietovė 378  0,9  8,1  17,7

Seni namai

Vilniaus m. sav. 1014  15,1  8,3  10,1

Didmiesčiai (be Vilniaus) 516  -9,3  -2,6  -3,1

Rajonų centrai (išskyrus didmiesčius) 355  9,1  10,2  15,7

Kiti miestai ir kaimo vietovė 276  -0,3  6,7  12,8

Pastaba: naujausio ketvirčio duomenys - preliminarūs.  Lyginamos vidutinės svertinės 1 kv. m būsto kainos.

Šaltinis: Registrų centras

* rajonų centruose (išskyrus didmiesčius) sudarytų šio tipo būsto sandorių imtis yra per maža reprezentatyviai analizei atlikti.
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