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Капітальні інвестиції за січень–вересень 2014 року 

 

 

У січні–вересні 2014р. у розвиток економіки області було спрямовано 

12861,0 млн.грн. капітальних інвестицій, майже всі (99,1% загального обсягу) – 

інвестиції в матеріальні активи. Проти відповідного періоду 2013р. обсяг 

освоєних капітальних інвестицій зменшився на 15,3%. 

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів 

 

 
 Освоєно  (використано) капітальних 

інвестицій 

тис.грн. 
у % до загального 

обсягу 
   

Усього 12861026 100,0 

  інвестиції в матеріальні активи 12740387 99,1 

    житлові будівлі 581635 4,5 

    нежитлові будівлі 1696121 13,2 

    інженерні споруди 3697454 28,7 

    машини, обладнання та інвентар 5336338 41,6 

    транспортні засоби 977688 7,6 

    земля 35931 0,3 

    довгострокові біологічні активи  

    рослинництва та тваринництва 56027 0,4 

    інші матеріальні активи 359193 2,8 

  інвестиції в нематеріальні активи 120639 0,9 

  з них    

    програмне забезпечення та бази  даних 97427 0,8 

    права на комерційні позначення, об’єкти 

    промислової власності,  авторські та 

    суміжні права, патенти, ліцензії, 

    концесії тощо 19399 0,1 

 

 



Найбільшу частку інвестицій (91,3%) освоєно за рахунок власних коштів 

підприємств та організацій. 
 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
 

 Освоєно (використано) капітальних інвестицій 

тис.грн. у % до загального обсягу 
   

Усього  12861026 100,0 

у т. ч. за рахунок   

коштів державного бюджету 18107 0,1 

коштів місцевих бюджетів 81684 0,6 

власних коштів підприємств та   

організацій 11739766 91,3 

кредитів банків та інших позик 671431 5,2 

коштів іноземних інвесторів 15969 0,1 

коштів населення на будівництво 

власних квартир 54826 0,4 

коштів населення на індивідуальне                                             

житлове будівництво  240196 1,9 

інших джерел фінансування 39047 0,4 
 

У січні–вересні 2014р. майже дві третини (61,3%) 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) 
капітальних інвестицій 

тис.грн. 
у % до 

загального  
обсягу 

   

Усього
 

12861026 100,0 
   

Сільське, лісове та рибне господарство 802723 6,2 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних 

із ними послуг 802613 6,2 

Лісове господарство та лісозаготівлі 110 0,0 

Рибне господарство – – 

Промисловість  7880487 61,3 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 3645277 28,3 

Переробна промисловість 3906255 30,5 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 258573 2,0 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 70382 0,5 

Будівництво 510096 4,0 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 1125160 8,7 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами 

та мотоциклами, їх ремонт  26247 0,2 



 

Продовження 

 

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій

 

тис.грн. 
у % до 

загального 
обсягу 

   

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 473311 3,7 

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 625602 4,8 

Транспорт, складське господарство, поштова та  

кур’єрська діяльність 781509 6,0 

Наземний і трубопровідний транспорт 61989 0,5 

Водний транспорт …
1 

…
1
 

Авіаційний транспорт …
1
 …

1
 

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 713676 5,5 

Поштова та кур’єрська діяльність – – 

Тимчасове розміщування й організація харчування 16677 0,1 

Тимчасове розміщування 10594 0,1 

Діяльність із забезпечення стравами та напоями 6083 0,0 

Інформація та телекомунікації  21280 0,2 

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, 

телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у 

сфері радіо та телевізійного мовлення 3165 0,0 

Телекомунікації (електрозв’язок) 7101 0,1 

Комп’ютерне програмування та надання інших 

інформаційних послуг 11014 0,1 

Фінансова та страхова діяльність 533808 4,2 

Операції з нерухомим майном 668998 5,2 

Професійна, наукова та технічна діяльність  85355 0,7 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, 

архітектури та інжинірингу, технічні випробування та 

дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) 44633 0,4 

Наукові дослідження та розробки 38828 0,3 

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, 

інша професійна, наукова та технічна діяльність, 

ветеринарна діяльність 1894 0,0 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування   320301 2,5 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування 58169 0,5 

Освіта 5507 0,0 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 38604 0,3 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8279 0,1 

Надання інших видів послуг 4073 0,0 
__________________ 
 1 

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

 

 

 

 

 

 



Капітальні інвестиції по містах та районах 
 

 

 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій 

тис.грн. у % до загального обсягу 

   

Дніпропетровська область 12861026 100,0 

   

м.Дніпропетровськ 3837373 29,8 

м.Вільногірськ 5297 0,1 

м.Дніпродзержинськ 951156 7,4 

м.Жовті Води 134718 1,0 

м.Кривий Ріг 3919884 30,5 

м.Марганець 45541 

 
0,4 

м.Нікополь 369577 2,9 

м.Новомосковськ 49126 0,4 

м.Орджонікідзе 183317 1,4 

м.Павлоград 1099768 8,5 

м.Першотравенськ 16401 0,1 

м.Синельникове 15160 0,1 

м.Тернівка 10453 0,1 

райони   

Апостолівський 60157 0,5 

Васильківський 29802 0,2 

Верхньодніпровський 141371 1,1 

Дніпропетровський 1016378 7,9 

Криворізький 52480 0,4 

Криничанський  52257 0,4 

Магдалинівський 53745 0,4 

Межівський  12498 0,1 

Нікопольський 84256 0,6 

Новомосковський 246726 1,9 

Павлоградський 30094 0,2 

Петриківський 24959 0,2 

Петропавлівський 24838 0,2 

Покровський 32530 0,3 

П’ятихатський 14676 0,1 

Синельниківський  58465 0,5 

Солонянський 51118 0,4 

Софіївський  11923 0,1 

Томаківський  44195 0,3 

Царичанський  123659 1,0 

Широківський 20808 0,2 

Юр’ївський 36320 0,3 

      

   Начальник                                                                                О.М.Шпильова 
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