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Будівельні роботи уключають загальні та спеціалізовані роботи з 

будівництва будівель та споруд (Класифікація видів економічної діяльності 
(ДК 009:2010)). 

До обсягу 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.  

Індекс обсягів 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. 

Індекс будівельної продукції запроваджений з 2013 року, 
розраховується відповідно до міжнародних стандартів у будівництві згідно з 
Методикою, затвердженою наказом Держстату України від 14.03.2013 № 91. 
Базисний 2010 рік. Індекси за 2011-2012 роки перераховано відповідно до 
нової методології. 

 Загальна площа житла визначається як сума загальної площі нових 
житлових будівель та приросту загальної площі, отриманої у результаті 
реконструкції існуючого житлового фонду та інших будівель.  Загальна 
площа житла складається з житлової площі і площі підсобних приміщень. До 
житлової площі включається площа житлових кімнат: столових, спальних, 
дитячих та інших житлових кімнат у середині квартири. До підсобних 
приміщень належать приміщення, розташовані в середині квартири: кухні, 
коридори, санвузли, ванні і гардеробні кімнати, убудовані шафи й інші 
приміщення.    

До загальної площі прийнятого в експлуатацію житла  за 2010 - 
20____ роки  включається загальна площа прийнятого в експлуатацію житла  
відповідно до порядків (наказ Мінрегіону  України від 19.03.2013 № 95 та від 
24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 № 
1035). 

До житлових будівель належать будинки одноквартирні, будинки 
садибного типу,  будинки з двома та більше  квартирами як масової, так і 
індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: 
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 і таке інше.   
 


