
 
 

         

                                                         Виконання будівельних робіт у Сумській області  

за січень-листопад 2013 року  
 

 

 

У січні–листопаді 2013р. підприємствами Сумської області виконано 

будівельних робіт на суму 620946 тис.грн. Індекс будівельної продукції 

у січні–листопаді 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 

97,5%. 
 

Індекси будівельної продукції за видами 

                                                                                                                                          (відсотків) 

 
Січень–жовтень 2013р. 
до січня–жовтня 2012р. 

(уточнені дані) 

Січень–листопад 2013р. 
до січня–листопада 2012р. 

  

 

Будівництво 100,3 97,5 

Будівлі 93,8 92,4 

з них   

житлові 115,2 118,6 

нежитлові 81,3 77,9 

Інженерні споруди 113,4 107,7 
 

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції 
 

 Виконано будівельних робіт 

за січень–листопад 2013р. 

тис.грн. у % до загального обсягу 

   

Будівництво 620946 100,0 

Будівлі 385009 62,0 

з них   

житлові 178175 28,7 

нежитлові 206834 33,3 

Інженерні споруди 235937 38,0 

 
Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені 

великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності  

(на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження 

передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної 

продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011р.  

№ 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України. 
 

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння 

склали 71,8% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного 

ремонтів (18,5% і 9,7% відповідно). 
 

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах 
 

 Виконано будівельних робіт 

за січень–листопад 2013р. 

тис.грн. у % до загального обсягу 

   

Сумська область 620946 100,0 

м.Суми 370885 59,7 

 



м.Глухів 8848 1,4 

м.Конотоп 27017 4,4 

м.Лебедин 3664 0,6 

м.Охтирка 131692 21,2 

м.Ромни 28539 4,6 

м.Шостка 21500 3,5 

райони   

Білопільський 494 0,1 

Буринський ...1 ...1 

Великописарівський – – 

Глухівський ...1 ...1 

Конотопський ...1 ...1 

Краснопільський ...1 ...1 

Кролевецький 1276  0,2  

Лебединський ...1 ...1 

Липоводолинський ...1 ...1 

Недригайлівський 221 0,0 

Охтирський ...1 ...1 

Путивльський ...1 ...1 

Роменський ...1 ...1 

Середино-Будський ...1 ...1 

Сумський 13159 2,1 

Тростянецький 5843 0,9 

Шосткинський – – 

Ямпільський ...1 ...1 
 
1
 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». 

 
 

 


