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Капітальні інвестиції за січень–грудень 2014 року 

 

 

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

19396,2 млн.грн. капітальних інвестицій, майже всі (99,1% загального обсягу) – 

інвестиції в матеріальні активи. Проти січня–грудня 2013р. обсяг освоєних 

капітальних інвестицій зменшився на 19,8%. 

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів 

 

 
 Освоєно  (використано) капітальних 

інвестицій 

тис.грн. 
у % до загального 

обсягу 
   

Усього 19396169 100,0 

  інвестиції в матеріальні активи 19215867 99,1 

    житлові будівлі 788374 4,1 

    нежитлові будівлі 2425723 12,5 

    інженерні споруди 5544888 28,6 

    машини, обладнання та інвентар 8238086 42,5 

    транспортні засоби 1580668 8,1 

    земля 40067 0,2 

    довгострокові біологічні активи  

    рослинництва та тваринництва 81351 0,4 

    інші матеріальні активи 516710 2,7 

  інвестиції в нематеріальні активи 180302 0,9 

  з них    

    програмне забезпечення та бази  даних 147390 0,8 

    права на комерційні позначення, об’єкти 

    промислової власності,  авторські та 

    суміжні права, патенти, ліцензії, 

    концесії тощо 27819 0,1 

 

 



Найбільшу частку інвестицій (91,1%) освоєно за рахунок власних коштів 

підприємств та організацій. 
 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
 

 Освоєно (використано) капітальних інвестицій 

тис.грн. у % до загального обсягу 
   

Усього  19396169 100,0 

у т. ч. за рахунок   

коштів державного бюджету 27442 0,1 

коштів місцевих бюджетів 303459 1,6 

власних коштів підприємств та   

організацій 17661142 91,1 

кредитів банків та інших позик 870525 4,5 

коштів іноземних інвесторів 65240 0,3 

коштів населення на будівництво 

власних квартир 105408 0,5 

коштів населення на індивідуальне                                             

житлове будівництво  308731 1,6 

інших джерел фінансування 54222 0,3 
 

Майже дві третини (64%) 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
 

19396169 100,0 
   

Сільське, лісове та рибне господарство 1094656 5,6 
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних 

із ними послуг 1092531 5,6 

Лісове господарство та лісозаготівлі 1978 0,0 
Рибне господарство …1 …1 

Промисловість  12420940 64,0 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 5652358 29,1 
Переробна промисловість 6218716 32,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 434452 2,2 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 115414 0,6 
Будівництво 672114 3,5 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 1415647 7,3 
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами 

та мотоциклами, їх ремонт  64710 0,3 



 

Продовження 

 

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій 

тис.грн. 
у % до 

загального 
обсягу 

   

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 576777 3,0 
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 774160 4,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та  
кур’єрська діяльність 1035323 5,4 

Наземний і трубопровідний транспорт 106509 0,5 

Водний транспорт …1 …1 

Авіаційний транспорт …1 …1 

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 917616 4,7 

Поштова та кур’єрська діяльність – – 
Тимчасове розміщування й організація харчування 19306 0,1 

Тимчасове розміщування 12202 0,1 
Діяльність із забезпечення стравами та напоями 7104 0,0 

Інформація та телекомунікації  29999 0,2 
Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, 

телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у 

сфері радіо та телевізійного мовлення 4430 0,0 

Телекомунікації (електрозв’язок) 11648 0,1 

Комп’ютерне програмування та надання інших 

інформаційних послуг 13921 0,1 

Фінансова та страхова діяльність 934980 4,8 

Операції з нерухомим майном 862884 4,4 

Професійна, наукова та технічна діяльність  126041 0,6 
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, 

архітектури та інжинірингу, технічні випробування та 

дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) 67461 0,3 
Наукові дослідження та розробки 56123 0,3 

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, 

інша професійна, наукова та технічна діяльність, 
ветеринарна діяльність 2457 0,0 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування   414121 2,1 
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування 218071 1,1 

Освіта 16503 0,1 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 54124 0,3 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 13016 0,1 
Надання інших видів послуг 68444 0,4 

__________________ 
 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 19396169 100,0 

   

м.Дніпропетровськ 5642106 29,1 

м.Вільногірськ 80391 0,4 

м.Дніпродзержинськ 1350884 7,0 

м.Жовті Води 165245 0,9 

м.Кривий Ріг 6695516 34,6 

м.Марганець 65567 0,3 

м.Нікополь 451186 2,3 

м.Новомосковськ 61875 0,3 

м.Орджонікідзе 240910 1,2 

м.Павлоград 1661835 8,6 

м.Першотравенськ 19164 0,1 

м.Синельникове 21253 0,1 

м.Тернівка 12855 0,1 

райони   

Апостолівський 97037 0,5 

Васильківський 40695 0,2 

Верхньодніпровський 191214 1,0 

Дніпропетровський 1232200 6,4 

Криворізький 76821 0,4 

Криничанський  65234 0,3 

Магдалинівський 70811 0,4 

Межівський  26432 0,1 

Нікопольський 120216 0,6 

Новомосковський 287167 1,5 

Павлоградський 38691 0,2 

Петриківський 50653 0,3 

Петропавлівський 33125 0,2 

Покровський 44674 0,2 

П’ятихатський 19274 0,1 

Синельниківський  95183 0,5 

Солонянський 117832 0,6 

Софіївський  22653 0,1 

Томаківський  66886 0,3 

Царичанський  134175 0,7 

Широківський 48306 0,2 

Юр’ївський 48103 0,2 

 

      

   Начальник                                                                          О.М.Шпильова 
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