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Виробництво будівельної продукції у Вінницькій області 
 у січні–лютому 2021 року 

 
Підприємства Вінницької області у січні–лютому 2021р. виробили будівельної 

продукції (виконали будівельних робіт) на 222,3 млн.грн. 
Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2021р. порівняно із січнем–лютим 

2020р. становив 39,6%.  

 
Обсяги виробленої будівельної продукції за видами  

 
 Вироблено будівельної продукції  

у січні–лютому 2021 
Січень–лютий 2021 

у % до 
січня–лютого 2020 

Довідково:     
січень–лютий 2020 

у % до 
січня–лютого 2019 

тис.грн 
у % до загального 

обсягу 

Будівництво 222309 100,0 39,6 103,0 

Будівлі 134172 60,4 49,4 176,7 

   житлові 39841 17,9 36,5 157,9 

   нежитлові 94331 42,5 57,7 191,3 

Інженерні споруди 88137 39,6 29,8 73,0 

 
 

Нове будівництво склало 22,6% від загального обсягу виробленої будівельної 
продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 16,3%, реконструкція та технічне 
переоснащення – 61,1%. 
 
 
Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

 
Методологія та визначення 

Обсяг виробленої будівельної продукції (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 виробленої будівельної продукції (виконаних 
будівельних робіт) за періоди, що обрані для порівняння, продефльованих на відповідні індекси цін 
на будівельно-монтажні роботи.  
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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 в базисному році (2016 = 100%).  

Індекс будівельної продукції за звітний період (наростаючим підсумком) розраховується з 
урахуванням уточнених даних за попередній період. 

Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/61/61.pdf    

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Економічні 

показники короткотермінової статистики будівництва", яке охоплює юридичних осіб та відокремлені 
підрозділи юридичних осіб, що забезпечують не менше 80% обсягу виробленої продукції будівництва 
в цілому по Україні та кожному регіоні.  

Показники розраховуються по Україні в цілому, за видами будівельної продукції та по регіонах. 
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/382/382.pdf   
 
Перегляд даних  
Дані поточного року є попередніми. Перегляд  даних  за  підсумками  2021  року  буде  здійснено                    
в I кварталі 2022 року.  
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