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Капітальні інвестиції за січень–березень 2011 року 

 
 
 

       Протягом січня–березня 2011р. у розвиток економіки області 
спрямовано 3036,3 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з 
них (77,2% загального обсягу) становили інвестиції в основний капітал (у 
капітальне будівництво, землю під забудову, машини, обладнання та 
інвентар, транспортні засоби, інші основні засоби та довгострокові біологічні 
активи рослинництва, витрати на будівництво житла з метою подальшого 
продажу). 

 
Структура капітальних інвестицій 

за січень–березень 2011 року 
 

Освоєно  (використано)1  
тис.грн. у % до загального обсягу 

   
Усього 3036273 100,0 
  у тому числі   
    інвестиції в матеріальні активи 2961951 97,6 
      з них    

  інвестиції в основний капітал 2343720 77,2 
  капітальний ремонт  447346 14,7 

    інвестиції в нематеріальні активи 74322 2,4 
   

 __________ 
   1 Без ПДВ. 

 
Найбільшу частку інвестицій (88,2%) освоєно за рахунок власних 

коштів підприємств та організацій. 
 

 

 



Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
за січень–березень 2011 року 

 
Освоєно (використано)1  

капітальних інвестицій у т.ч. інвестицій в  
основний капітал   

тис.грн. 
у % до 

 загального  
обсягу 

тис.грн. 
у % до 

загального  
обсягу 

     
Усього 3036273 100,0 2343720 100,0 

у т.ч. за рахунок     
коштів державного бюджету 5579 0,2 4840 0,2 
коштів місцевих бюджетів 9447 0,3 6813 0,3 
власних коштів  
підприємств та організацій 2677040 88,2 2019700 86,2 
кредитів банків та інших  
позик 220948 7,3 190096 8,1 
коштів іноземних інвесторів 4125 0,1 4114 0,2 
коштів населення на 
будівництво власних квартир 646 0,0 646 0,0 
коштів населення на 
індивідуальне житлове 
будівництво 107058 3,5 107058 4,6 
інших джерел фінансування 11430 0,4 10453 0,4 

  _____________ 
   1 Без ПДВ. 

 

Як і в попередньому році, найвагомішу частку (60,2%) всіх інвестицій в 
основний капітал спрямовано в розвиток підприємств добувної та переробної 
промисловості і з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води. 

   
 

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності 
    за січень–березень 2011 року 

 

Освоєно (використано)1 
у % до 

 
тис.грн. січня–

березня 
2011 року 

загального 
обсягу 

    
Усього 2686748 103,3 100,0 
    

Сільське господарство, мисливство,  
лісове господарство 179500 156,8 6,7 
  сільське господарство, мисливство та пов’язані з 
  ними  послуги 179200 156,5 6,7 
  лісове господарство та пов’язані з ним послуги 300 5390,8 0,0 
Рибальство, рибництво – – – 
Промисловість 1617424 98,8 60,2 
Будівництво  49658 438,5 1,8 

 
 
 



 
 

Продовження 
Освоєно (використано)1 

у % до 

 
тис.грн. січня–

березня 
2011 року 

загального 
обсягу 

 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 154973 105,1 5,8 
  торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне 
  обслуговування та ремонт 6017 57,9 0,2 
  оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 34771 77,2 1,3 
  роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та  
  предметів особистого вжитку  114185 124,2 4,3 
Діяльність готелів та ресторанів 6799 42,0 0,3 
  діяльність готелів  2063 14,7 0,1 
Діяльність транспорту та зв’язку 336035 135,3 12,5 
  діяльність наземного транспорту 147026 153,1 5,4 
  діяльність водного транспорту   …2 17,6 0,2 
  діяльність авіаційного транспорту …2 172,6 0,1 
  додаткові транспортні послуги та допоміжні  
  операції 58668 221,3 2,2 
  діяльність пошти та зв’язку 122254 127,4 4,6 
    діяльність зв’язку 121874 128,7 4,5 
Фінансова діяльність  78448 175,2 2,9 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 203621 60,2 7,6 
  операції з нерухомим майном  189643 59,9 7,1 
  оренда машин та устатковання; прокат 
  побутових виробів і предметів особистого 
  вжитку 5545 38,1 0,2 
  діяльність у сфері інформатизації 297 27,6 0,0 
  дослідження і розробки 3841 456,9 0,1 
  діяльність у сферах права, бухгалтерського 
  обліку, інжинірингу; надання послуг   
  підприємцям 4295 85,3 0,2 
Державне управління  2447 199,1 0,1 
Освіта  2432 910,5 0,1 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2995 180,1 0,1 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 52416 134,2 1,9 
  санітарні послуги, прибирання сміття,   
  знищення відходів 6334 147,2 0,2 
  діяльність громадських організацій 39560 123,8 1,5 
  діяльність у сфері культури та спорту,  
  відпочинку та розваг 6269 224,5 0,2 
  надання індивідуальних послуг …2 2273,1 0,0 

  _____________ 
   1 З ПДВ.  
   2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України "Про державну статистику". 
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