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Розділ містить інформацію щодо прийняття в експлуатацію будівель (включаючи 

житлові), інженерних споруд та виробничих потужностей, а також показники, що 

характеризують діяльність будівельних підприємств. 

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.  

До будівельних робіт, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності             

ДК 009:2010, належать загальні та спеціалізовані роботи з будівництва будівель та споруд. 

Ця діяльність включає нове будівництво, ремонтні роботи та реконструкцію, зведення 

будівель зі збірних конструкцій на місці ведення робіт, а також будівництво тимчасових 

об'єктів (секція F –“Будівництво”). 

Індекс будівельної продукції розраховують відповідно до міжнародних стандартів у 

будівництві за Методикою, затвердженою наказом Державного комітету статистики України 

від 02.08.2005 № 224 (у редакції наказу Державної служби статистики України від 14.03.2013 

№ 91). 

До житлових будівель відносяться житлові будинки: одноквартирні, з двома та більше 

квартирами, а також гуртожитки (житлові будинки для колективного проживання, 

включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших 

соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та 

службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та 

сирітські будинки, притулки для бездомних тощо). 
 


