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Виконання будівельних робіт у Львівській області  
у січні-червні 2018 року 

 

Підприємства Львівщини у січні-червні 2018 року виконали будівельних робіт 
на 2608,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-червні 2018 року порівняно з 
січнем-червнем 2017 року становив 98,9%. 

Індекси будівельної продукції 
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За видами об’єктів 40,0% обсягу будівельної продукції припало на інженерні 

споруди, з них найбільше виконано робіт на прокладанні трубопроводів, комунікацій, 
ліній електропередачі та будівництві комплексних промислових споруд. На 
будівництві нежитлових будівель виконано 31,8% від загального обсягу робіт, 
житлових будівель – 28,2%. 

Приросту обсягів будівельних робіт досягнуто на будівництві інженерних 
споруд (на 8,4%) та нежитлових будівель (на 3,7%). Натомість, порівняно з січнем-
червнем 2017 року скоротились на 15,0% обсяги робіт на будівництві житла.  

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції 
  Виконано будівельних робіт у січні-червні 2018 

тис.грн 
у % до загального 

обсягу 
у % до 

 січня-червня 2017 
Будівництво 2607977 100,0 98,9 

Будівлі 1565790 60,0 93,6 

   житлові 736814 28,2 85,0 

   нежитлові 828976 31,8 103,7 

Інженерні споруди 1042187 40,0 108,4 

Примітка. Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.  
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За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з 
нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 86,1% від 
загального обсягу, роботи з капітального ремонту – 7,9%, з поточного ремонту – 6,0%. 

Серед регіонів Львівщини переважну частку (53,0%) загальнообласного обсягу 
будівельних робіт виконали підприємства Львова, значні обсяги виконані також 
будівельниками Стрийського (12,4%) та Пустомитівського (7,5%) районів. 

Обсяги виконаних будівельних робіт у містах та районах 

 Виконано будівельних робіт у січні-червні 2018 

тис.грн у % до загального обсягу 

Львівська область 2607977 100,0 

  м.Львів 1383427 53,0 

  м.Борислав …1 …1 

  м.Дрогобич 10490 0,4 

  м.Моршин …1 …1 

  м.Новий Розділ 3648 0,1 

  м.Самбір 5421 0,2 

  м.Стрий 30047 1,2 

  м.Трускавець 14079 0,5 

  м.Червоноград 48544 1,9 

  райони   

  Бродівський 3579 0,1 

  Буський 2276 0,1 

  Городоцький 65846 2,5 

  Дрогобицький 4971 0,2 

  Жидачівський 16045 0,6 

  Жовківський 94165 3,6 

  Золочівський 29078 1,1 

  Кам’янка-Бузький 45953 1,8 

  Миколаївський 42996 1,6 

  Мостиський …1 …1 

  Перемишлянський 6929 0,3 

  Пустомитівський 194980 7,5 

  Радехівський 80168 3,1 

  Самбірський …1 …1 

  Сколівський 147381 5,7 

  Сокальський …1 …1 

  Старосамбірський 589 0,0 

  Стрийський 324501 12,4 

  Турківський …1 …1 

  Яворівський 40382 1,5 
_____________________________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 

 
 
 
 
 



 

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%). 
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 Україні в цілому, за регіонами та 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 у I кварталі 2019 року. 
 
 
 
 
 

Довідка: тел. (032) 258-59-24, Г. Купчик 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ «Будівництво» 
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