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Капітальні інвестиції за січень–вересень 2011 року 

 
 
 

       Упродовж січня–вересня 2011р. у розвиток економіки області 
спрямовано 12980,5 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з 
них (81,6% 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–вересень 2011 року 
 

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

   
Усього 12980489 100,0 
  у тому числі   
    інвестиції в матеріальні активи 12629230 97,3 
      з них    

  інвестиції в основний капітал 10593695 81,6 
  капітальний ремонт  1565482 12,1 

    інвестиції в нематеріальні активи 351259 2,7 
   

 __________ 
   1 Без ПДВ. 

 
Найбільшу частку інвестицій (81,8%) освоєно за рахунок власних 

коштів підприємств та організацій. 
 

 

 



Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
за січень–вересень 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 12980489 100,0 10593695 100,0 

у т.ч. за рахунок     
коштів державного бюджету 388333 3,0 373422 3,5 
коштів місцевих бюджетів 177410 1,4 139707 1,3 
власних коштів  
підприємств та організацій 10616581 81,8 8594695 81,2 
кредитів банків та інших  
позик 1414061 10,9 1110641 10,5 
коштів іноземних інвесторів 81527               0,6 81269 0,8 
коштів населення на 
будівництво власних квартир 2104 0,0 2104 0,0 
коштів населення на 
індивідуальне житлове 
будівництво 247087 1,9 247087 2,3 
інших джерел фінансування 53386 0,4 44770 0,4 

  ____________ 
   1 Без ПДВ. 

 

Як і в попередньому році, найвагомішу частку (57%) 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–вересень 2011 року 

 

Освоєно (використано)1 
у % до 

 

тис.грн. січня–
вересня 

2010 року 
загального 

обсягу 

    
Усього 12305312 122,2 100,0 
    
Сільське господарство, мисливство,  
лісове господарство 941639 176,4 7,7 
  сільське господарство, мисливство та пов’язані з 
  ними  послуги 940290 176,2 7,6 
  лісове господарство та пов’язані з ним послуги 1349 1836,4 0,0 
Рибальство, рибництво …2 …2 0,0 
Промисловість 7008655 122,7 57,0 
Будівництво  115483 215,2 0,9 

 



 
Продовження 

Освоєно (використано)1 

у % до 

 
тис.грн. січня–

вересня 
2010 року 

загального 
обсягу 

 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 679081 109,8 5,5 
  торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне 
  обслуговування та ремонт 34433 77,4 0,3 
  оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 200963 105,8 1,6 
  роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та  
  предметів особистого вжитку  443685 115,5 3,6 
Діяльність готелів та ресторанів 37576 77,5 0,3 
  діяльність готелів  11263 43,2 0,1 
Діяльність транспорту та зв’язку 2188260 152,9 17,8 
  діяльність наземного транспорту 492361 71,7 4,0 
  діяльність водного транспорту   …2 …2 …2 
  діяльність авіаційного транспорту 10846 166,3 0,1 
  додаткові транспортні послуги та допоміжні  
  операції 969631 596,1 7,9 
  діяльність пошти та зв’язку 689332 127,3 5,6 
    діяльність зв’язку 687990 127,8 5,6 
Фінансова діяльність  288478 84,6 2,3 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 821543 74,8 6,7 
  операції з нерухомим майном  719434 71,7 5,8 
  оренда машин та устатковання; прокат 
  побутових виробів і предметів особистого 
  вжитку 56310 81,4 0,5 
  діяльність у сфері інформатизації 6169 318,0 0,1 
  дослідження і розробки 6876 115,2 0,1 
  діяльність у сферах права, бухгалтерського 
  обліку, інжинірингу; надання послуг   
  підприємцям 32754 195,1 0,2 
Державне управління  12499 98,6 0,1 
Освіта  20800 162,2 0,2 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 28515 129,7 0,2 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 162780 87,0 1,3 
  санітарні послуги, прибирання сміття,   
  знищення відходів 30780 154,8 0,3 
  діяльність громадських організацій 99547 67,9 0,8 
  діяльність у сфері культури та спорту,  
  відпочинку та розваг 31000 154,8 0,2 
  надання індивідуальних послуг 1453 302,6 0,0 

  ____________ 
   1 З ПДВ.  
   2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України “Про державну статистику”. 
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