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Капітальні інвестиції за січень–червень 2011 року 

 
 
 

       Протягом січня–червня 2011р. у розвиток економіки області 
спрямовано 7362,7 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з 
них (80,9% 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 7362700 100,0 
  у тому числі   
    інвестиції в матеріальні активи 7226032 98,1 
      з них    

  інвестиції в основний капітал 5957018 80,9 
  капітальний ремонт  921712 12,5 

    інвестиції в нематеріальні активи 136668 1,9 
   

 __________ 
   1 Без ПДВ. 

 
Найбільшу частку інвестицій (86,0%) освоєно за рахунок власних 

коштів підприємств та організацій. 
 

 

 



Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
за січень–червень 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 7362700 100,0 5957018 100,0 

у т.ч. за рахунок     
коштів державного бюджету 54482 0,7 45987 0,8 
коштів місцевих бюджетів 45228 0,6 35630 0,6 
власних коштів  
підприємств та організацій 6329713 86,0 5047353 84,7 
кредитів банків та інших  
позик 677857 9,2 577794 9,7 
коштів іноземних інвесторів 20632 0,3 20458 0,3 
коштів населення на 
будівництво власних квартир 1116 0,0 1116 0,0 
коштів населення на 
індивідуальне житлове 
будівництво 206107 2,8 206107 3,5 
інших джерел фінансування 27565 0,4 22573 0,4 

  _____________ 
   1 Без ПДВ. 

 

Як і в попередньому році, найвагомішу частку (56,1%) всіх інвестицій в 
основний капітал спрямовано в розвиток підприємств добувної та переробної 
промисловості, а також з виробництва та розподілення електроенергії, газу та 
води. 

   
 

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

 

Освоєно (використано)1 
у % до 

 
тис.грн. січня–

червня 
2011 року 

загального 
обсягу 

    
Усього 6891647 107,8 100,0 
    
Сільське господарство, мисливство,  
лісове господарство 488255 155,1 7,1 
  сільське господарство, мисливство та пов’язані з 
  ними  послуги 487567 154,9 7,1 
  лісове господарство та пов’язані з ним послуги 688 1759,8 0,0 
Рибальство, рибництво …2 9,0 …2 
Промисловість 3866372 103,4 56,1 
Будівництво  82230 205,0 1,2 

 
 



 
Продовження 

Освоєно (використано)1 

у % до 

 
тис.грн. січня–

червня 
2011 року 

загального 
обсягу 

 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 443790 122,5 6,4 
  торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне 
  обслуговування та ремонт 17354 63,5 0,3 
  оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 127804 101,2 1,9 
  роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та  
  предметів особистого вжитку  298632 143,1 4,2 
Діяльність готелів та ресторанів 22059 74,1 0,3 
  діяльність готелів  5672 27,8 0,1 
Діяльність транспорту та зв’язку 1175862 166,1 17,0 
  діяльність наземного транспорту 303591 86,3 4,4 
  діяльність водного транспорту   …2 44,4 …2 
  діяльність авіаційного транспорту …2 273,6 …2 
  додаткові транспортні послуги та допоміжні  
  операції 401589 882,5 5,8 
  діяльність пошти та зв’язку 448313 162,2 6,5 
    діяльність зв’язку 447286 163,2 6,5 
Фінансова діяльність  156277 55,0 2,3 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 535481 65,5 7,7 
  операції з нерухомим майном  488143 64,3 7,0 
  оренда машин та устатковання; прокат 
  побутових виробів і предметів особистого 
  вжитку 24717 57,9 0,4 
  діяльність у сфері інформатизації 1119 70,3 0,0 
  дослідження і розробки 5397 122,2 0,1 
  діяльність у сферах права, бухгалтерського 
  обліку, інжинірингу; надання послуг   
  підприємцям 16105 153,1 0,2 
Державне управління  5105 86,3 0,1 
Освіта  7708 251,9 0,1 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 10479 85,4 0,2 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 98026 127,2 1,5 
  санітарні послуги, прибирання сміття,   
  знищення відходів 17409 188,8 0,3 
  діяльність громадських організацій 68165 112,5 1,0 
  діяльність у сфері культури та спорту,  
  відпочинку та розваг 11179 163,7 0,2 
  надання індивідуальних послуг 1273 338,5 0,0 

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