9 серпня - День будівельника
Щиро вітаємо всіх працівників галузі
із професійним святом!
Вироблено будівельної
продукції у 2019 році

на 7,8% більше,
ніж у 2018р.

3,7 млрд.грн

Індекси будівельної продукції
(відсотків до попереднього року)
134,4
103,5

106,3

2015

2016

2017

117,9

107,8

2018

2019

Обсяг виробленої будівельної
продукції на 1 особу населення

Структура обсягу виробленої
будівельної продукції у 2019 році

(у фактичних цінах; грн)

(відсотків до загального обсягу)

2701,6
2412,5

Інженерні
споруди;
50,4

1668,9
960,0

Будівлі
житлові; 22,3

1087,9
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27,3
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Місце області серед регіонів України у 2019 році

За обсягом виробленої
будівельної продукції
на 1 особу − 12
На ІваноФранківщині
функціонує
1174 будівельних
підприємств

За обсягом виробленої
будівельної
продукції − 13

Середньооблікова
кількість штатних
працівників
на підприємствах галузі
у 2019р. склала

4,6 тис. осіб

Середньомісячна
заробітна плата
штатного працівника
галузі у 2019р.
склала 6905 грн

Обсяг капітальних інвестицій
у будівництво
(у фактичних цінах; млн.грн)

2772,6

2564,3
2172,1

2015

2016

2082,0

2017

У розрахунку на
1000 населення –
550 м2 житла
(в середньому по
Україні– 263 м2)

2018

2362,3

2019

У 2019р. прийнято
в експлуатацію
752,9 тис.м2 загальної
площі житлових будівель
нового будівництва

5 місце серед

2 місце серед
регіонів України

25,4%
загальнообласного
обсягу капітальних
інвестицій

регіонів України

Темп зростання
до 2018р.
склав 186,3%
(по Україні –
126,9%)

3 місце серед

регіонів України

Загальна площа житлових будівель
нового будівництва, прийнятих
в експлуатацію
(тис.м2 )

752,9
396,7

2016

522,7

2017

404,2

2018

2019

Прийняті в експлуатацію
у 2019р.
нові будівлі соціальної сфери:
школи
дошкільні навчальні заклади
навчально-виховний комплекс
інноваційної освіти
поліклініка
діагностичний центр
амбулаторії
спортивно-оздоровчі центри

нові об’єкти туристично-рекреаційного
призначення:
будинки відпочинку
готелі і мотель

Прийняті в експлуатацію
у 2019р. нежитлові будівлі нового
будівництва:
будівля підприємства машинобудування
та металообробної промисловості
будівлі підприємств хімічної
та нафтохімічної промисловості
будівлі підприємств харчової
промисловості
будівля підприємства лісової,
деревообробної та целюлозо паперової
промисловості
торговельні будівлі (магазини, СТО,
кафе, будівлі торговельні інші)
складські приміщення
будівлі сільськогосподарського
призначення
будівлі для культової та релігійної
діяльності
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