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Виконання будівельних робіт у Дніпропетровській області 
у січні–травні 2017 року 

 
У січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт 

власними силами на суму 2612,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції до 
відповідного періоду попереднього року дорівнював 120,4%. 

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі будівельних робіт 
становила 9,5%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни. 

 
Обсяги виконаних будівельних робіт  

за видами будівельної продукції 

 
 Виконано будівельних робіт  

у січні–травні 2017 

тис.грн 
у % до  

загального обсягу 
у % до  

січня–травня 2016 

Будівництво 2612617 100,0 120,4 

Будівлі 831689 31,8 108,5 

житлові 164573 6,3 116,9 

нежитлові 667116 25,5 106,6 

Інженерні споруди 1780928 68,2 126,8 

 
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 66,1% 

загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (18,1% та 15,8% 
відповідно). 

Інформацію щодо виконання будівельних робіт по містах та районах  
наведено в додатку. 

 
 

Методологія та визначення 
Обсяг виконаних будівельних робіт – це вартість будівельних, монтажних та інших робіт,  
що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного 
ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств.  

Індекс будівельної продукції відображає зміну обсягів виконаних будівельних робіт за періоди,  
що обрані для порівняння, продефльованих на відповідні індекси цін на будівельно-монтажні 



 2 

роботи. Індекс будівельної продукції розраховується як середньозважена індексів будівництва 
будівель та інженерних споруд. За вагу обрано питому вагу складових будівельної продукції  
по кожному її виду в загальному обсязі у базисному році (2010 = 100%). 

Індекс будівельної продукції за звітний період розраховується з урахуванням уточнених даних за 
попередній період. 

Методологія  розрахунку:  http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Основні 

економічні показники короткострокової статистики будівництва", яке охоплює юридичних осіб  
та відокремлені підрозділи юридичних осіб, що забезпечують не менше 80% обсягу виробленої 

продукції будівництва в цілому в Україні та кожному регіоні.  

Методологічні  положення:  http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/227/mp_ks_bud.zip 
 
Перегляд даних  
Дані за поточний рік є попередніми. Перегляд щомісячних даних за підсумками 2017 року  
буде здійснено в I кварталі 2018 року. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Довідка: тел. (056) 778 67 56; e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua 
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Додаток 
 

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах 
 

 Виконано будівельних робіт у січні–травні 2017 

тис.грн у % до загального обсягу 

Дніпропетровська область 2612617 100,0 

м.Дніпро  938070 35,9 

м.Вільногірськ …1 …1 

м.Жовті Води 7808 0,3 

м.Кам’янське  50959 1,9 

м.Кривий Ріг 1024043 39,2 

м.Марганець …1 …1 

м.Нікополь 37169 1,4 

м.Новомосковськ 1028 0,0 

м.Павлоград 440254 16,9 

м.Першотравенськ – – 

м.Покров  18426 0,7 

м.Синельникове …1 …1 

м.Тернівка – – 

райони 
  

Апостолівський …1 …1 

Васильківський – – 

Верхньодніпровський 12089 0,5 

Дніпровський  47254 1,8 

Криворізький …1 …1 

Криничанський  – – 

Магдалинівський – – 

Межівський  – – 

Нікопольський …1 …1 

Новомосковський …1 …1 

Павлоградський …1 …1 

Петриківський …1 …1 

Петропавлівський – – 

Покровський – – 

П’ятихатський – – 

Синельниківський  – – 

Солонянський – – 

Софіївський  – – 

Томаківський  – – 

Царичанський  – – 

Широківський – – 

Юр’ївський – – 
______________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо  конфіденційності інформації.   

 

 


