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Виконання будівельних робіт у Запорізькій області 
в січні–березні 2018 року 

 
У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 

суму 393,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2017р. 
становив 94,7%. 
 

Обсяги виконаних будівельних робіт 
за видами будівельної продукції 

 

 
Виконано будівельних робіт у січні–березні 2018 

тис.грн 
у % до 

загального обсягу 
у % до 

січня–березня 2017 

Будівництво 393771 100,0 94,7 

Будівлі 201674 51,2 90,3 

житлові 20010 5,1 42,9 

нежитлові 181664 46,1 104,2 

Інженерні споруди 192097 48,8 99,7 

 
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 56,8% 

загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти –
34,1% та 9,1% відповідно. 

Інформацію щодо виконання будівельних робіт по містах та районах області 
наведено в додатку. 
 
Географічне охоплення 
Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 
 
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 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%). 

http://www.kievobl.ukrstat.gov.ua/
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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.  
Показники розраховуються по регіону в цілому, по містах та районах області та за видами будівельної 
продукції. 
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 2018 року буде 
здійснено в I кварталі 2019 року. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (0612) 63-23-73; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: Будівництво 

 Головне управління статистики у Запорізькій області, 2018 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/227/mp_ks_bud.zip
http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6001&Itemid=100065#2.2.7.
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Додаток 
Обсяги виконаних будівельних робіт 

по містах та районах 
 

 
Виконано будівельних робіт у січні–березні 2018 

тис.грн у % до загального обсягу 

Запорізька область 393771 100,0 

м.Запоріжжя 287161 72,9 

м.Бердянськ 14199 3,6 

м.Енергодар 28796 7,3 

м.Мелітополь 2115 0,5 

м.Токмак 3406 0,9 

райони   

Бердянський – – 

Більмацький – – 

Василівський 46416 11,8 

Великобілозерський – – 

Веселівський – – 

Вільнянський 2876 0,7 

Гуляйпільський …1 …1 

Запорізький 4912 1,2 

К-Дніпровський …1 …1 

Мелітопольський 170 0,0 

Михайлівський – – 

Новомиколаївський – – 

Оріхівський 662 0,2 

Пологівський …1 …1 

Приазовський …1 …1 

Приморський …1 …1 

Розівський – – 

Токмацький – – 

Чернігівський – – 

Якимівський 265 0,1 
______________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 


