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Виконання будівельних робіт у Дніпропетровській області 

за січень–лютий 2015 року  
 

 

За січень–лютий 2015р. підприємствами області виконано будівельних 

робіт власними силами на суму 572,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції1 

порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 81,7%. 
 

Обсяги виконаних будівельних робіт  

за видами будівельної продукції 
 

 
Виконано будівельних робіт за січень–лютий 2015р. 

тис.грн. 

у % до 

загального 

обсягу 

у % до  

січня–лютого 

2014р. 
    

Будівництво 572857 100,0 81,7 

Будівлі 156735 27,4 84,0 

з них    

житлові 29854 5,2 92,3 

нежитлові 126881 22,2 82,2 

Інженерні споруди 416122 72,6 80,8 
 

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння 

склали 81,8% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів 

(7,4% та 10,8% відповідно). 

___________ 
Примітка. Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях. 
1 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, 
без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. 

 



Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах 
 

 
Виконано будівельних робіт за січень–лютий 2015р. 

тис.грн. у % до загального обсягу 

   

Дніпропетровська область 572857 100,0 

   

м.Дніпропетровськ 140399 24,5 

м.Вільногірськ …1 …1 

м.Дніпродзержинськ 11378 2,0 

м.Жовті Води 2189 0,4 

м.Кривий Ріг 321241 56,1 

м.Марганець 510 0,1 

м.Нікополь 8029 1,4 

м.Новомосковськ …1 …1 

м.Орджонікідзе 9657 1,7 

м.Павлоград 64902 11,3 

м.Першотравенськ – – 

м.Синельникове …1 …1 

м.Тернівка …1 …1 

райони   

Апостолівський – – 

Васильківський – – 

Верхньодніпровський 1042 0,2 

Дніпропетровський 7838 1,3 

Криворізький – – 

Криничанський  – – 

Магдалинівський – – 

Межівський  – – 

Нікопольський 401 0,1 

Новомосковський – – 

Павлоградський – – 

Петриківський – – 

Петропавлівський – – 

Покровський – – 

П’ятихатський …1 …1 

Синельниківський  – – 

Солонянський …1 …1 

Софіївський  – – 

Томаківський  – – 

Царичанський  – – 

Широківський – – 

Юр’ївський – – 
______________ 
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.   
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