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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний збірник пропонує Вашій увазі широкий вибір статистичної 
інформації про будівельну та інвестиційну діяльність в області у 2021 році та у 
порівнянні з попередніми роками, що дає змогу бачити зміни, які відбулися в 
динаміці і структурі. 

У збірнику міститься інформація про прийняття в експлуатацію житлових та 
нежитлових будівель, дані щодо початку будівництва, показники, що 
характеризують роботу будівельних підприємств області, обсяги виробленої 
будівельної продукції, індекси будівельної продукції за видами, виробництво 
продукції для будівництва. Основні показники подаються у розрізі районів 
Львівської області,а також регіонів України.  

Інформація щодо капітальних інвестицій за видами активів, напрямами, 
джерелами фінансування, видами економічної діяльності за 2021 рік наведена 
за даними квартальної звітності.  

Органи державної статистики, з урахуванням Закону України "Про захист 
інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного 
стану або стану війни", призупинили оприлюднення статистичної інформації у 
період дії воєнного стану. 

У зв’язку з цим остаточні дані щодо капітальних інвестицій у Львівській 
області за 2021 рік можуть бути оприлюднені після завершення встановленого 
законом терміну для подання статистичної звітності, її опрацювання та 
оприлюднення на державному рівні. 

 

СКОРОЧЕННЯ 
 

тис – тисяча  
млн – мільйон  
м – метр  
м2 – квадратний метр  
м3 – кубічний метр  

т – тонна  
шт – штука 
грн – гривня 
 

 

 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–)  – явищ не було 
Три крапки (…)  – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших 
     за ті, що можуть бути виражені 
    використаними у таблиці розрядами 
Символ (х)  – заповнення рубрики за характером  
    побудови таблиці не має сенсу 
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

   виконання вимог Закону України “Про державну 
   статистику” щодо конфіденційності статистичної 
   інформації. 
 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється 
округленням даних. 
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1.1. Прийняття в експлуатацію житла1  

 Прийнято в експлуатацію 
 житла 

Із загального прийняття  
нове будівництво 

тис.м2 загальної 
площі 

у % до 
попереднього 

року 

тис.м2 загальної 
площі 

у % до 
попереднього 

року 
     

2003 397,5 118,5 379,7 … 
2004 545,4 137,2 502,1 132,2 
2005 499,4 91,6 468,9 93,4 
2006 482,9 96,7 455,6 97,2 
2007 669,5 138,6 640,1 140,5 
2008 780,4 116,6 758,9 118,6 
2009 391,6 50,2 374,0 49,3 
20102 642,0 164,0 619,2 165,6 
20112 722,7 112,6 656,6 106,0 
20122 731,4 101,2 655,2 99,8 
20132 675,1 92,3 561,9 85,8 
2014 954,4 141,4 798,2 142,1 
20152 1164,7 122,0 1001,2 125,4 
2016 859,2 73,8 753,2 75,2 
2017 958,9 111,6 888,9 118,0 
20182 … … 897,3 101,0 
20192 … … 1292,2 144,0 
20202 … … 1015,7 78,6 
20212 … … 1211,5 119,3 

_____________________ 
1 Починаючи з 2018 року загальна площа прийнятого в експлуатацію житла визначається по житлових будівлях 
нового будівництва. 

2 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до порядків (накази Мінрегіону 
України від 03.07.2018 №158 (зі змінами) та Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 №1035). 
 
 
 
1.2. Прийняття в експлуатацію загальної площі житла 

(нове будівництво), тис.м2 
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2.1. Прийняття в експлуатацію нежитлових будівель за видами 

 2018 2019 2020 2021 
м2 загальної площі 

     
Усього 189500 246171 175460 505123 

   у тому числі       

готелі, ресторани та подібні будівлі 4940 17742 3528 15358 

будівлі офісні 7219 14994 44168 46400 

будівлі торговельні 49779 44114 38330 126952 

будівлі транспорту та засобів зв'язку 10406 22137 18717 14381 

будівлі промислові та склади 39219 98754 25877 185115 

будівлі для публічних виступів, 
закладів освітнього, медичного та 
оздоровчого призначення 61457 25246 26464 22905 

нежитлові будівлі інші 16480 23184 18376 94012 
  
 
 

2.2. Структура прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель за видами 
 2018 2019 2020 2021 

у % до підсумку 
     

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 

   у тому числі       

готелі, ресторани та подібні будівлі 2,6 7,2 2,0 3,0 

будівлі офісні 3,8 6,1 25,2 9,2 

будівлі торговельні 26,3 17,9 21,8 25,1 

будівлі транспорту та засобів зв'язку 5,5 9,0 10,7 3,0 

будівлі промислові та склади 20,7 40,1 14,7 36,6 

будівлі для публічних виступів, 
закладів освітнього, медичного та 
оздоровчого призначення 32,4 10,3 15,1 4,5 

нежитлові будівлі інші 8,7 9,4 10,5 18,6 
 
 





 

 

3.1. Основні показники діяльності будівельних підприємств 

 2010 2015 2019 2020 2021 
      

Обсяг виробленої будівельної продукції, 
млн.грн 2192,0 3669,2 10972,2 14196,4 18608,3 

Індекс будівельної продукції,  
у % до попереднього року … 120,1 123,3 122,7 110,4 

Середньооблікова кількість штатних  
працівників у будівництві1, тис. осіб 25,9 13,0 14,0 16,8 18,5 

Середньомісячна заробітна плата  
у будівництві1, грн 1314 3278 8829 10191 11221 

 Частка збиткових підприємств, % 43,0 26,7 26,3 29,4 .. 
Рівень рентабельності операційної  

діяльності, % 0,2 -1,8 2,6 2,9 .. 
___________________ 
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих 
працівників 10 і більше осіб. 
 
 
 

 
 
 

3.2. Приріст (зменшення) обсягів будівельної продукції 
у % до попереднього року 
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4.1. Індекси капітальних інвестицій 

 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021 
        

Індекси капітальних інвестицій,  
у % до попереднього року 114,5 106,5 126,0 101,9 115,5 49,2 137,7 

        

Індекси капітальних інвестицій у 
житлове будівництво, у % до 
попереднього року 174,8 95,6 114,4 96,4 93,8 65,0 80,4 

4.2. Індекси капітальних інвестицій 
у % до попереднього року 
 

 
4.3. Основні показники з капітальних інвестицій у 2021 році 

 Січень-
березень 

Січень-
червень 

Січень-
вересень 

Січень-
грудень 

     
Капітальні інвестиції,  

млн.грн 3236,6 8318,9 15455,2 24041,9 
Капітальні інвестиції на одну  

особу, грн 1301,7 3345,6 6215,5 9668,8 
Індекси капітальних інвестицій,  

у % до відповідного періоду 
попереднього року 97,3 122,3 144,8 137,7 

 

_______________________________________ 

Примітка. Інформація у розділі «Капітальні інвестиції» наведена за даними квартальної звітності. Остаточні дані 
щодо капітальних інвестицій за 2021 рік будуть оприлюднені у повному обсязі після завершення встановленого 
Законом України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану 
або стану війни" терміну для подання статистичної звітності. 
 

Індекси капітальних інвестицій розраховано за даними квартальної звітності відповідно до Методики, 
затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494.  
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5.1. Частка і місце Львівської області в Україні 
 2019 2020 2021 

    

 Частка в Україні, % 
Прийняття в експлуатацію загальної площі 
житла (нове будівництво) 11,7 12,0 10,6 
Обсяг виробленої будівельної  
продукції 6,0 7,0 7,2 
 Місце в Україні 
Прийняття в експлуатацію загальної площі 
житла (нове будівництво) 2 2 3 
Індекс прийняття в експлуатацію житла 
(нове будівництво) 10 11 10 
Прийняття в експлуатацію загальної площі 
житла (нове будівництво) на 1000 осіб 
населення 4 2 4 
    

Обсяг виробленої будівельної  
продукції 5 5 5 
Індекс будівельної продукції 13 5 10 
    

  

 
 
 
 
5.2. Динаміка основних показників будівництва 

Приріст (зниження) 
 прийняття в експлуатацію житла 

(нове будівництво), 
у % до попереднього року 

Приріст (зниження) 
будівельної продукції, 

у % до попереднього року 
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