
20,0

13,1

19,6

2,4

0,4

2,2

Структура обсягу виробленої будівельної 
продукції  у 2020 році 

Індекси будівельної  продукції  

(відсотків до попереднього року)

106,3 103,5
134,4

117,9 107,8 98,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА
ВІТАЄМО ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ  

З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

19,6%

27,0%

53,4%

Будівлі житлові Будівлі нежитлові
Інженерні споруди

8
серпня

Обсяг виробленої будівельної 
продукції на 1 особу населення

За обсягом виробленої 
будівельної продукції

11

За обсягом виробленої 
будівельної продукції                 

на 1 особу

12

За індексом будівельної продукції      

16

Кількість зайнятих працівників на 
підприємствах галузі −  

7,5 тис. осіб

2020 рік

1087,9

1668,9

2412,5
2701,6 2822,3

2016 2017 2018 2019 2020

На Івано-
Франківщині 
функціонує 

1105 будівельних 

підприємств

Місце області серед 
регіонів України 

Обсяг  капітальних інвестицій у  будівництво

2172,1
2564,3

2082,0
2362,3

971,9

2016 2017 2018 2019 2020

(млн.грн)
15,3% 

загальнообласного 
обсягу капітальних 

інвестицій
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Виробництво окремих видів промислової продукції для будівництва
у 2020 році 

Вироби столярні та конструкції будівельні,                
з деревини

Елементи контрукцій збірні для будівництва 
з цементу, бетону абл каменю штучного

У розрахунку 
на 1000 населення –

289 м2 житла

7,5 тис.т

206,1 тис.т

Загальна площа житлових будівель, 
прийнятих  в експлуатацію

місце
серед регіонів України

місце 
серед регіонів України

396,7

522,7

404,2

752,9

393,3

2016 2017 2018 2019 2020

(тис.м2)

539,6 тис.тРозчини бетонні, готові для використання

Суміші асфальтові для дорожнього покриття 775,0 тис.т

Прийнято в експлуатацію
у 2020р. та з початку 2021р. 

нежитлових будівель:

− дошкільний
навчальний заклад

− лікувально-
діагностичний
центр

− амбулаторії
монопрактики та 
групової практики 
сімейної медицини

− будівлі
сільськогоспо-
дарського
призначення

− мотелі − СТО

− будівлі
торговельні, офісні

− складські
приміщення

− магазини − будівлі
промислові

− кафе − підвісна канатна
дорога

− кінотеатр

У 2020 році прийнято 
в експлуатацію 

393,3 тис.м2 загальної площі 
житлових будівель нового 

будівництва

4 3

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім 
виробів з борошна кам’яного кремнеземистого 

чи грунтів діатомітових) 
146,4 тис. м3

Плитки, плити, черепиця та вироби подібні
з цементу, бетону або каменю штучного (крім

блоків та цегли для будівництва)

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги,              
з пластмас

Деревина, уключаючи планки та фризи для 
паркетного покриття підлоги, незібрані, у вигляді

погонажу

99,2 тис.т

4,4 тис. шт

2,8 тис.т


