
 

Діяльність будівельних підприємств - до Дня будівельника 
 
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області,  

в порівнянні з минулим роком кількість будівельних підприємств зросла на 8,0%. 
За видами економічної діяльності, як і в минулі роки, у 2018р. більше половини 
будівельних підприємств займалися будівництвом будівель, понад третина – 
виконували спеціалізовані будівельні роботи, а решта підприємств займалися 
будівництвом споруд. 

У 2018р. на будівельних підприємствах області з урахуванням малих 
підприємств було зайнято 8,2 тис. осіб, що становить 5,2% від загальної кількості 
зайнятих працівників в цілому по області, з яких 98,9% складають наймані 
працівники. Понад 40,0% зайнятих працівників в будівництві працюють  
на будівництві будівель, більше третини – на будівництві споруд, решта (менше 
чверті) – займаються спеціалізованими будівельними роботами. В порівнянні  
з попереднім роком кількість зайнятих працівників в будівництві зросла на 33,7%,  
а кількість найманих працівників – на 35,0%. 

У 2018р. будівельними підприємствами області реалізовано продукції 
(товарів, послуг) на 9334,9 млн. грн, що в 1,8 рази більше ніж у попередньому році. 
Незважаючи на те, що серед будівельних підприємств будівництвом споруд 
займається найменше підприємств (13,2%), їх частка в обсязі реалізації будівництва 
є найбільшою – понад 60,0% (6049,4 млн.грн). 

За розмірами підприємств у 2018р. 97,0% підприємств будівництва 
відносились до малих підприємств. У малому бізнесі (без фізичних осіб-
підприємців) в будівництві зайнято 4,5 тис.осіб, що становить 54,4% зайнятих 
працівників будівельної діяльності. Малими будівельними підприємствами  
у 2018р. реалізовано продукції (товарів, послуг) на 3417,0 млн.грн, що складає 
36,6% в загальному обсязі реалізації будівельних підприємств. В порівнянні  
з 2017р. обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих будівельних 
підприємств зріс на 46,6 %, проте частка обсягу реалізації малих підприємств  
в обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) будівництва за останній рік 
зменшилась на 9,6 в.п. 

За підсумками діяльності у 2018р. будівельні підприємства області отримали 
прибуток до оподаткування на 835,9 млн.грн (проти 406,4 млн.грн у 2017р.). 

 
 
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 

Головне управління статистики у Вінницькій області.  
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