
У 2017 році нове будівництво, 
реконструкція та технічне 

переоснащення 
склали 32,7% від загального обсягу 

виконаних будівельних робіт,
капітальний і поточний ремонти –

48,9% та 18,4% відповідно.

До Дня будівельника

Щорічно у другу неділю серпня 
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У 2017 році підприємства Луганської області виконали будівельні роботи 
на суму 574,3 млн.грн.

Індекси будівельної продукції 
у 2017 році

(у % до відповідного періоду попереднього року)

Обсяги виконаних будівельних робіт
за видами будівельної продукції 

у 2017 році

Обсяг реалізованих та оплачених 
будівельних робіт у 2017 році становив 

1198796 тис.грн, у тому числі за 
договорами субпідряду – 716775 тис.грн.

Прийнято в експлуатацію у 2017 році
Будинки садибного типу

16206 кв.м заг. площі 

Будинки житлові 
готельного типу

120 кв.м заг. площі

Будинки одноквартирні 
масової забудови

2932 кв.м заг. площі 1935 кв.м заг. площі

Будинки багатоквартирні 
масової забудови

854 м2 торг. площі

Торгові центри,
універмаги, магазини

Поліклініки

145 м2 заг. площі

Будівлі 
для зберігання зерна

1320 м2 заг. площі

Будівлі шкіл

20 м2 заг. площі

4913 м2 заг. площі

Потужності підприємств 
хімічної та нафтохімічної 

промисловості

3839 м2 заг. площі

Потужності підприємств 
легкої промисловості

Стадіони, спортивні поля, 
майданчики

1 споруда

Водоводи магістральні 
та відводи від них

2 км

Вокзали та інші будівлі 
залізничного транспорту

193 м2 заг. площі

Криті ринки, павільйони, 
зали для ярмарків

158 кв.м торг. площі 

У 2017 році обсяги будівельних робіт, 
виконаних в цілому на будівництві 

склали 570103 тис.грн.
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У 2017 році у Луганській області прийнято в 
експлуатацію 21193 м2 загальної площі житла. 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 
2017 році порівняно з 2016 роком зросла у 3,0 рази.

Із загальної площі прийнятого в експлуатацію 
житла 14578 м2 становила площа в нових 

будинках, 6615 м2 – приріст площі будинків
за рахунок реконструкції.

Інженерні 
споруди

46 одиниць

Лінії та вузли магістрального
телефонного зв’язку

Будівлі
нежитлові

Будівлі 
житлові


