
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

STATE STATISTICS SERVICE OF UKRAINE
MAIN DEPARTMENT OF STATISTICS IN KHARKIV REGION

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 7

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВЩИНИ

NEWSLETTER № 7

CONSTRUCTION ACTIVITIES
OF KHARKIV REGION

ХАРКІВ
KHARKIV

2020



ЖИТЛОВІ 

БУДІВЛІ; 
21,8%

НЕЖИТЛОВІ 

БУДІВЛІ; 
18,3%

ІНЖЕНЕРНІ 

СПОРУДИ; 
59,9%

© Головне управління статистики у Харківській області, 2020

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2017 2018 2019

10,1

12,6

14,9

(млрд.грн)

Обсяг виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт) 

у 2019 році у розрахунку на 1 особу склав 
5603,2 грн

(6 місце серед регіонів України)

До обсягу виробленої будівельної
продукції (виконаних будівельних робіт)
включається вартість (у фактичних цінах, без
ПДВ) зазначених робіт, що виконуються під час
нового будівництва, ремонту, реконструкції
будівель та інженерних споруд, реставрації та
технічного переоснащення підприємств.

Будівельні роботи включають загальні та
спеціалізовані роботи з будівництва будівель та
споруд (Класифікація видів економічної діяльності
ДК 009:2010).
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Індекс будівельної продукції
розраховується відповідно до міжнародних
стандартів у будівництві за Методикою,
затвердженою наказом Держкомстату від
02.08.2005 №224 (у редакції наказу Держстату
України від 14.03.2013 №91, зі змінами). Індекси
за 2018 та 2019 роки по Україні переглянуті у
зв'язку зі зміною базисного року (2016=100).

Індекс обсягу виконаних будівельних
робіт визначається як відношення обсягів
будівельних робіт, виконаних з початку звітного
року до обсягів відповідного періоду попереднього
року, перерахованих у порівнянні ціни з
використанням індексу цін на будівельно-монтажні
роботи.
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Індекс будівельної продукції 
у 2019 році порівняно із 2018 роком 

зріс на 12,9%, що відповідає 
17 місцю серед регіонів України (у % до відповідного періоду попереднього року)

За характером будівництва у 2019 році
обсяги робіт розподіляються таким чином:
роботи з нового будівництва, реконструкції
та технічного переоснащення становили
78% від загального обсягу виробленої
будівельної продукції, з капітального
і поточного ремонту – 12,8% та 9,2%
відповідно.
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Загальна площа житлових будівель
визначається як сума загальної площі житлових
будівель нового будівництва. До загальної площі
житлових будівель не включається площа
дачних та садових будинків.

До житлових будівель належать будинки
одноквартирні, будинки садибного типу,
будинки з двома та більше квартирами як
масової, так і індивідуальної забудови, а також
гуртожитки (Державний класифікатор будівель
та споруд ДК 018:2000).

Будинки 
одноквартирні, 

од

1028

Будинки з двома 
та більше 

квартирами, од

3884

Загальна 
кількість 

квартир, од

4912

Загальна площа квартири – сумарна
площа житлових і підсобних приміщень без
урахування лоджій, балконів, веранд і терас,
холодних комор і зовнішніх тамбурів.

До житлової площі включається площа
житлових кімнат: столових, спальних, дитячих
та інших житлових кімнат у середині квартири.

Тис.м2

загальної 
площі

У розрахунку на 
10 000 осіб 
населення, 

м2 загальної площі

Усього 381,6 1439,2

у міській місцевості 335,4 1564,6

у сільській місцевості 46,2 910,2
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(м2 загальної площі)
До нежитлових будівель відносяться

готелі, ресторани, будівлі офісні,
торговельні, транспорту та засобів зв'язку,
промислові та склади, для публічних
виступів, закладів освітнього, медичного та
оздоровчого призначення та ін. (ДК
018:2000).

Середньооблікова кількість штатних 
працівників на підприємствах галузі 

у 2019 році склала 16 тис.осіб

Середньомісячна заробітна плата 
штатного працівника будівельної галузі 

у 2019 році склала 

12857 грн.

2018 2019

Усього 141242 108180

у тому числі

готелі, ресторани та 
подібні будівлі 871 —

будівлі офісні 4198 769

будівлі торговельні 27344 16895

будівлі транспорту та 
засобів зв'язку 2286 383

будівлі промислові та
склади 42776 15495

будівлі для публічних 
виступів, закладів 
освітнього, медичного та 
оздоровчого призначення 1403 4760

нежитлові будівлі інші 62364 69878



Інформаційний бюлетень підготовлено управлінням 
поширення інформації та комунікацій.

The newsletter is prepared by the department for dissemination 
of information of statistical activity and communications. 

Відповідальний за випуск О. Глухова, (057) 706 26 98
Accountable for issue O. Gluhova

Для підготовки інформаційного бюлетеня були використані 
дані державних статистичних спостережень за формами 
№ 1–кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт",
№ 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" та дані Держархбудінспекції.
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• електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua
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Main Department of Statistics in Kharkiv region

• address: 28, Marshala Bazhanova st., Kharkiv, 
61002, Ukraine       

• tel.: (057) 706-26-16
• fax: (057) 706-25-88
• e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• website: www.kh.ukrstat.gov.ua

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36.

For more information on dissemination of statistical publications You can contact us by tel./fax: (057) 706 26 36.
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