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Капітальні інвестиції за січень–грудень 2013 року 

 

У січні–грудні 2013р. у розвиток економіки області було спрямовано 

20456,3 млн.грн. капітальних інвестицій, майже всі (98,4% загального обсягу) – 

інвестиції в матеріальні активи. Проти відповідного періоду 2012р. обсяг 

освоєних капітальних інвестицій зменшився на 6,2%. 

 

Структура капітальних інвестицій 

 
 

Освоєно  (використано) капітальних інвестицій 

тис.грн. у % до загального обсягу 

   

Усього 20456298 100,0 

  інвестиції в матеріальні активи 20123845 98,4 

  з них у   

    житлові будівлі 1023219 5,0 

    нежитлові будівлі 3127566 15,3 

    інженерні споруди 5082376 24,9 

    машини, обладнання та інвентар 8261859 40,4 

    транспортні засоби 1764884 8,6 

    земля 16196 0,1 

    довгострокові біологічні активи  

    рослинництва та тваринництва 121737 0,6 

    інші матеріальні активи 726008 3,5 

  інвестиції в нематеріальні активи 332453 1,6 

  з них у   

    права на комерційні позначення,  

    об’єкти промислової власності,  

    авторські та суміжні права,  

    патенти, ліцензії, концесії тощо 39718 1,0 

    програмне забезпечення та бази   

    даних 201805 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 (81,1%) освоєно за рахунок власних коштів 

підприємств та організацій. 
 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
 

 Освоєно (використано) капітальних інвестицій 

тис.грн. у % до загального обсягу 
   

Усього  20456298 100,0 

у тому числі за рахунок   

коштів державного бюджету 501715 2,5 

коштів місцевих бюджетів 343888 1,7 

власних коштів підприємств та   

організацій 16585609 81,1 

кредитів банків та інших позик 1967419 9,6 

коштів іноземних інвесторів 34462 0,2 

коштів населення на індивідуальне                                             

житлове будівництво  736060 3,6 

інших джерел фінансування 287145 1,3 
 

У січні–грудні 2013р. більше половини (55,7%) всіх капітальних 

інвестицій спрямовано в розвиток підприємств добувної та переробної 

промисловості, а також з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами. 

  

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 

 

 

Освоєно (використано) 

тис.грн. 

у % до 

січня–
грудня 
2012р. 

загального 
обсягу 

    

Усього
 

20456298 93,8 100,0 
    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство 780037 85,0 3,8 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних 

із ними послуг 779323 84,9 3,8 

Лісове господарство та лісозаготівлі 662 311,4 0,0 

Рибне господарство …
1
 0,0 …

1
 

Промисловість  11395761 97,3 55,7 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 4854540 84,0 23,7 

Переробна промисловість 5733836 109,7 28,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 675671 110,0 3,3 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 131714 144,1 0,7 

Будівництво 1126892 112,2 5,5 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 1342551 84,6 6,6 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами 

та мотоциклами, їх ремонт  42468 130,6 0,2 

 

  



Продовження 

 

Освоєно (використано)
 

тис.грн. 

у % до 

січня–
грудня 
2012р. 

загального 
обсягу 

    

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 589223 66,7 2,9 

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 710860 109,7 3,5 

Транспорт, складське господарство, поштова та  

кур’єрська діяльність 1778499 107,9 8,7 

Наземний і трубопровідний транспорт 176459 197,9 0,9 

Водний транспорт …
1 

53,9 …
1
 

Авіаційний транспорт …
1
 20,5 …

1
 

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 1583858 105,6 7,7 

Поштова та кур’єрська діяльність – – – 

Тимчасове розміщування й організація харчування 18384 73,4 0,1 

Тимчасове розміщування 7241 32,0 0,0 

Діяльність із забезпечення стравами та напоями 11143 152,4 0,1 

Інформація та телекомунікації  302784 698,8 1,5 

Видавнича діяльність, радіомовлення, телебачення 272106 2219,4 1,3 

Телекомунікації (електрозв’язок) 18894 120,3 0,1 

Комп’ютерне програмування та надання інших 

інформаційних послуг 11784 81,7 0,1 

Фінансова та страхова діяльність 813958 70,3 4,0 

Операції з нерухомим майном 1252382 86,4 6,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність  489284 328,3 2,4 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, 

архітектури та інжинірингу, технічні випробування та 

дослідження 438062 386,0 2,2 

Наукові дослідження та розробки 48809 163,6 0,2 

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, 

інша професійна, наукова та технічна діяльність, 

ветеринарна діяльність 2413 59,7 0,0 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування   531370 44,1 2,6 

Оренда, прокат і лізинг 531370 44,1 2,6 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування 324263 46,5 1,6 

Освіта 18221 72,0 0,0 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 191098 82,0 0,9 

Надання послуг догляду та соціальної допомоги 132172 103,4 0,6 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 84501 415,7 0,4 

Надання інших видів послуг 6313 176,9 0,0 
__________________ 
 1 

Інформація конфіденційна відповідно до закону України "Про державну статистику". 

 

   Начальник                                       О.М.Шпильова   
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Веб-сайт Головного управління статистики: www.dneprstat.gov.ua  
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