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Капітальні інвестиції за січень–червень 2012 року 

 

У січні–червні 2012р. у розвиток економіки області було спрямовано  

9342,9 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (98,8% 

загального обсягу) становили інвестиції в матеріальні активи. Проти 

відповідного періоду 2011р. обсяг освоєних капітальних інвестицій збільшився 

на 20,1%.  

 

Структура капітальних інвестицій 

 
 

Освоєно  (використано) капітальних інвестицій 

млн.грн. у % до загального обсягу 

   

Усього 9342,9 100,0 

  інвестиції в матеріальні активи 9233,0 98,8 

  з них у   

    житлові будівлі 363,4 3,9 

    нежитлові будівлі 1024,0 11,0 

    інженерні споруди 1924,3 20,6 

    машини, обладнання та інвентар 3966,8 42,5 

    транспортні засоби 1564,9 16,7 

    земля 4,0 0,0 

    довгострокові біологічні активи  

    рослинництва та тваринництва 35,3 0,4 

    інші матеріальні активи 350,3 3,7 

  інвестиції в нематеріальні активи 109,9 1,2 

  з них у   

    програмне забезпечення та бази   

    даних 55,8 0,6 

    права на комерційні позначення,  

    об’єкти промислової власності,  

    авторські та суміжні права,  

    патенти, ліцензії, концесії тощо 15,1 0,2 

___________ 
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом 

економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій 

розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 № 494,  

яка розміщена на веб-сайті Держстату України. 

 

 



Найбільшу частку інвестицій (82,9%) освоєно за рахунок власних коштів 

підприємств та організацій. 
 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
 

 Освоєно (використано) капітальних інвестицій 

млн.грн. у % до загального обсягу 
   

Усього  9342,9 100,0 

  у тому числі за рахунок   

  коштів державного бюджету 73,6 0,8 

  коштів місцевих бюджетів 100,8 1,1 

  власних коштів підприємств та   

  організацій 7745,7 82,9 

  кредитів банків та інших позик 992,8 10,6 

  інших джерел фінансування 430,0 4,6 
 

У січні–червні 2012р. більше половини (53,7%) всіх капітальних 

інвестицій спрямовано в розвиток підприємств добувної та переробної 

промисловості, а також з виробництва та розподілення електроенергії, газу та 

води. 
  

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 
 

 

Освоєно (використано) 

млн.грн. 

у % до 

січня–
червня 
2011р. 

загального 
обсягу 

    

Усього
 

9342,9 120,1 100,0 
    

Сільське господарство, мисливство,  

лісове господарство 515,8 109,4 5,5 
сільське господарство, мисливство та пов’язані  

з ними  послуги 515,8 109,4 5,5 
лісове господарство та пов’язані з ним послуги 0,0 40,3 0,0 

Рибальство, рибництво – – – 
Промисловість 5013,5 113,9 53,7 

добувна промисловість 2641,9 116,2 28,3 
переробна промисловість 2180,3 111,1 23,3 
виробництво та розподілення електроенергії,  

газу та води 191,3 118,4 2,1 
Будівництво  377,7 109,8 4,0 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 

та предметів особистого вжитку 773,2 93,8 8,3 
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх  

технічне обслуговування та ремонт 12,2 61,0 0,1 
оптова торгівля і посередництво в оптовій   

торгівлі 477,4 87,6 5,1 
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів  

та предметів особистого вжитку  283,7 111,7 3,1 
 



Продовження 

 

Освоєно (використано)
 

млн.грн. 

у % до 

січня–
червня 
2011р. 

загального 
обсягу 

    

Діяльність готелів та ресторанів 3,1 75,8 0,0 
діяльність готелів  1,3 34,9 0,0 

Діяльність транспорту та зв’язку 796,1 133,2 8,5 
діяльність наземного транспорту 34,3 74,1 0,4 
діяльність водного транспорту   …

1
 3,4 …

1
 

діяльність авіаційного транспорту …
1 

155,8 …
1
 

додаткові транспортні послуги та допоміжні  

операції 726,6 145,8 7,8 
діяльність пошти та зв’язку 9,7 34,4 0,1 

діяльність зв’язку 9,7 34,4 0,1 
Фінансова діяльність  476,3 222,7 5,1 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 

та надання послуг підприємцям 1186,0 174,4 12,7 
операції з нерухомим майном  494,9 73,5 5,3 
оренда машин та устатковання; прокат 

побутових виробів і предметів особистого 

вжитку 641,5 1771,4 6,9 
діяльність у сфері інформатизації 5,1 79,1 0,1 
дослідження і розробки 11,9 127,1 0,1 
діяльність у сферах права, бухгалтерського 

обліку, інжинірингу; надання послуг   

підприємцям 32,6 96,6 0,3 
Державне управління  100,2 131,8 1,1 
Освіта  7,3 84,6 0,1 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 39,8 47,7 0,4 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 

діяльність у сфері культури та спорту 53,9 85,8 0,6 
_____________ 
 1 

Інформація конфіденційна відповідно до закону України "Про державну статистику". 
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Довідки за телефоном: (056) 778-67-56 

Веб-сайт Головного управління статистики: www.dneprstat.gov.ua  
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