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Виконання будівельних робіт за січень–листопад 2011 року  
 

За січень–листопад 2011р. підприємствами області виконано будівельних робіт 
власними силами на суму 3941,5 млн.грн., що на 20,5% більше відповідного періоду 
попереднього року. 

 

Зміни обсягів будівельних робіт  
(наростаючим підсумком у % до відповідного  

періоду попереднього року) 
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Розподіл обсягів робіт за видами будівельної діяльності підприємств 

характеризується такими даними: 
 

У % до  Виконано  
будівельних 

робіт за  
січень–листопад  

2011р.,  
тис.грн. 

загального 
обсягу  

виконаних 
будівельних 

робіт  

січня–
листопада 

2010р. 

Будівництво 3941542 100,0 120,5 
у тому числі    
підготовка будівельних ділянок  474644 12,0 119,0 
будівництво будівель та споруд  3186999 80,9 120,4 
установлення інженерного  
устатковання будівель та споруд   274887 7,0 125,9 
роботи з завершення будівництва 5012 0,1 73,6 
оренда будівельної техніки з оператором  – – – 

__________________ 
Примітка. Дані за показником “обсяг виконаних будівельних робіт” сформовано на підставі 
термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. 

 



За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з 
нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 72,2% 
загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (21,9% та 5,9% 
відповідно). 

 

Обсяги будівельних робіт, виконаних власними силами,  
по містах та районах 

 

У % до  Виконано  
за січень–
листопад  
2011р.,  
тис.грн. 

загального 
підсумку 

січня–листопада  
2010р. 

    

Дніпропетровська область 3941542 100,0 120,5 
    

м.Днiпропетровськ 1686805 42,8 123,6 
м.Вільногірськ …1 0,3 114,9 
м.Днiпродзержинськ 66235 1,7 100,4 
м.Жовті Води 5144 0,1 28,3 
м.Кривий Рiг 1591552 40,4 117,0 
м.Марганець …1 0,2 74,1 
м.Нiкополь 33453 0,9 94,7 
м.Новомосковськ 7102 0,2 81,8 
м.Орджонiкiдзе 17141 0,4 49,6 
м.Павлоград 379464 9,6 138,2 
м.Першотравенськ …1 0,1 113,4 
м.Синельникове …1 0,2 99,7 
м.Тернівка – – – 
    

райони    
Апостолiвський  …1 0,1 158,5 
Василькiвський  …1 0,0 49,2 
Верхньоднiпровський  4764 0,1 87,1 
Дніпропетровський  54005 1,4 208,9 
Криворізький  29137 0,7 305,8 
Криничанський  – – – 
Магдалинiвський  …1 0,1 61,8 
Межівський  – – – 
Нікопольський  4956 0,1 64,4 
Новомосковський  …1 0,1 122,5 
Павлоградський  …1 0,2 392,5 
Петриківський  …1 0,1 131,8 
Петропавлівський – – – 
Покровський …1 0,0 37,1 
П’ятихатський – – – 
Синельниківський  – – – 
Солонянський  …1 0,1 63,2 
Софіївський  …1 0,0 – 
Томаківський  – – – 
Царичанський  – – – 
Широкiвський  …1 0,1 81,7 
Юр’ївський – – – 
__________________ 
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. 
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