
До Дня будівельника 
 

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє. 
Щорічно у другу неділю серпня відзначається професійне свято – День 

будівельника. Будівельна галузь по праву вважається однією з найбільш 
важливих складових національної економіки. 

Середньооблікова кількість штатних працівників у будівництві Вінниччини  
у січні–червні 2021р. становила 6,7 тис. осіб. 

Заробітна плата є основним джерелом доходу працівників, основою 
формування їхнього добробуту.  

Середня заробітна плата штатних працівників будівельних підприємств у 
червні 2021р. становила 16647 грн, що на 30,2% більше рівня середньої 
заробітної плати по області. 

У І півріччі 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних 
будівельних робіт) підприємствами області склав 3069,1 млн.грн. Частка 
Вінниччини у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної продукції 
становила 4,0%, і за цим показником область посіла восьме місце серед 
регіонів України. 

Значна частина (78,5%) обсягу виробленої будівельної продукції виконана 
підприємствами на будівництві інженерних споруд, 21,5% – на будівництві 
будівель. 

Найбільше (91,3%) загальнообласного обсягу будівельної продукції 
вироблено будівельними підприємствами м.Вінниці. 

Важливим аспектом розвитку будівельної галузі є інвестування. У січні–
березні 2021р. у житлове будівництво області було спрямовано 155,1 млн.грн 
капітальних інвестицій, у будівлі нежитлові та інженерні споруди –  
590,0 млн.грн. 

У січні–березні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 97,0 тис.м2  
загальної площі житлових будівель.  

Частка Вінницької області у загальнодержавному прийнятті житла 
становить 4,2%. За цим показником Вінниччина серед регіонів України посіла 
дев’яте місце, а за темпом зростання (176,9% до січня–березня 2020р.) – третє 
місце. 

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 72,0 тис.м2  загальної площі 
житла (74,2% загального обсягу), у сільській – 25,0 тис.м2 (25,8%).  

       З початку року в області введено 1162 квартири, середній розмір яких 
становить 83,4 м2. 

Шановні працівники будівельної галузі, прийміть щирі вітання від 
колективу державної статистики Вінниччини! Бажаємо Вам миру, добра, 
здоров’я, добробуту та витримки у всіх життєвих випробуваннях.  

 
 При використанні інформації обов’язковим є посилання на  

джерело – Головне управління статистики у Вінницькій області.  
 
 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75 


