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Виконання будівельних робіт у Дніпропетровській області 
за січень–квітень 2013 року  

 

За січень–квітень 2013р. підприємствами області виконано будівельних 
робіт власними силами на суму 1206,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції 
порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 83,6%. 

 

Індекси будівельної продукції за видами 
(відсотків) 

 Січень–березень 2013р. 
до січня–березня 2012р. 

(уточнені дані) 

Січень–квітень 2013р. 
до січня–квітня 2012р. 

   

Будівництво 83,9 83,6 
Будівлі 104,0 101,5 

з них   
житлові 92,7 96,4 
нежитлові 105,8 102,3 

Інженерні споруди 76,5 77,2 
 

Обсяги виконаних будівельних робіт  
за видами будівельної продукції 

                                                                                                             

Виконано будівельних робіт за січень–квітень 2013р.  

тис. грн. у % до загального обсягу 
   

Будівництво 1206779 100,0 
Будівлі 381884 31,6 

з них   
житлові 50638 4,2 
нежитлові 331246 27,4 

Інженерні споруди 824895 68,4 
 

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: 
роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 
73,7% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (11,3% та 
15% відповідно). 

 
________________________ 

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені 
великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 
день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження 
передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної 
продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які 
розміщені на веб-сайті Держстату України.  

 



 

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах 
 

Виконано будівельних робіт за січень–квітень 2013р.  

тис.грн. у % до загального обсягу 

   
Дніпропетровська область 1206779 100,0 
   
м.Дніпропетровськ 365877 30,3 
м.Вільногірськ …1 …1 
м.Дніпродзержинськ 30408 2,5 
м.Жовті Води 6735 0,6 
м.Кривий Ріг 560474 46,4 
м.Марганець 923 0,1 
м.Нікополь 9474 0,8 
м.Новомосковськ 1948 0,2 
м.Орджонікідзе 20920 1,7 
м.Павлоград 138028 11,4 
м.Першотравенськ …1 …1 
м.Синельникове …1 …1 
м.Тернівка …1 …1 
райони   
Апостолівський …1 …1 
Васильківський …1 …1 
Верхньодніпровський 2943 0,2 
Дніпропетровський 22299 1,9 
Криворізький 9425 0,8 
Криничанський  – – 
Магдалинівський …1 …1 
Межівський  – – 
Нікопольський 2743 0,2 
Новомосковський 533 0,0 
Павлоградський …1 …1 
Петриківський …1 …1 
Петропавлівський – – 
Покровський …1 …1 
П’ятихатський – – 
Синельниківський  – – 
Солонянський 2045 0,2 
Софіївський  …1 …1 
Томаківський  – – 
Царичанський  – – 
Широківський …1 …1 
Юр’ївський – – 

______________ 
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.   
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