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Прямі інвестиції¹ у січні–березні 2015 року 

 
 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих 

іноземних інвестицій на 1 квітня 2015р. становив 7120 млн.дол. США, що на 

6,8% менше обсягів інвестицій на початок року. З країн ЄС отримано  

6112,8 млн.дол. (85,9% обсягу прямих інвестицій), з інших країн світу –  

1007,2 млн.дол. (14,1%). 

У січні–березні 2015р. в економіку Дніпропетровщини іноземними 

інвесторами вкладено 9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 506,8 млн.дол. (у т.ч. за 

рахунок курсової різниці – 490 млн.дол.). 

 Інвестиції надійшли з 62 країн світу. Основними країнами-інвесторами є: 

Німеччина – 4308,2 млн.дол., Кіпр – 1304,7 млн.дол., Вірґінські  

Острови (Брит.) – 714 млн.дол., Нідерланди – 132,4 млн.дол., Австрія –  

105,5 млн.дол., Велика Британія – 82,9 млн.дол. 

На підприємствах промисловості зосереджено 5301,9 млн.дол. (74,5% 

загального обсягу), у т.ч. переробної – 5030,4 млн. дол. (70,7%), добувної 

промисловості і розроблення кар’єрів – 237,9 млн.дол. (3,3%), з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 28,7 млн.дол. (0,4%),  

з водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 4,9 млн.дол. (0,1%).   

У переробній промисловості суттєві обсяги інвестицій акумульовано на 

підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устатковання – 4609,9 млн.дол. (86,9% 

обсягу прямих інвестицій у промисловість).  

Значні вкладення іноземних інвестицій залучено також у підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і  

мотоциклів – 807,4 млн.дол. (11,3%), які займаються операціями з нерухомим 

майном – 277,9 млн.дол. (3,9%), діяльністю у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування – 271,1 млн.дол. (3,8%), фінансовою та страховою 

діяльністю – 135,5 млн.дол. (1,9%). 

________ 
1Дані про прямі інвестиції в область та з області є попередніми і можуть уточнюватись у наступних 

виданнях.  

 

 



Про наявність прямих іноземних інвестицій за січень–березень 2015р. 

звітувало 1245 підприємств 11 міст та 18 районів області.  

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими 

кредитами та іншими зобов’язаннями (боргові інструменти) перед прямими 

іноземними інвесторами на 1 квітня 2015р. становила 800,9 млн.дол. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та 

боргові інструменти) на початок року склав 7920,8 млн.дол. 

З області в економіку країн світу у вигляді прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) було спрямовано 71,3 млн.дол. (у т.ч. в країни  

ЄС – 66,4 млн.дол., в інші країни світу – 4,9 млн.дол.). Значні внески капіталу 

здійснено до підприємств Латвії та Естонії (72,6% та 20,6% загального обсягу 

відповідно). Основна частка інвестицій з області (72,7% загального обсягу на 

суму 51,8 млн.дол.) припадає на підприємства, що займаються фінансовою та 

страховою діяльністю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прямі іноземні інвестиції¹ в область 

у січні–березні 2015 року 

 
                                                                                                                                   (тис.дол. США)  

  

Усього 

у тому числі з 

країн  

ЄС 

інших  

країн світу 

Прямі інвестиції нерезидентів 

в області (акціонерний 

капітал та боргові 

інструменти)  
на 01.01.2015 8445555,1 7370484,4 1075070,7 

Акціонерний капітал 

нерезидентів 

на 01.01.2015 7643227,1 6581660,1 1061567,0 

Надійшло акціонерного 

капіталу нерезидентів 9047,7 7650,0 1397,7 

Вибуло акціонерного капіталу 

нерезидентів 
–16800,4 –16571,8 –228,6 

Інші зміни вартості 

акціонерного капіталу 

нерезидентів (зміна вартості, 

утрати, перекласифікація 

інвестицій тощо) –515503,3 –459934,3 –55569,0 

  з них 

  курсова різниця –489978,8 –441815,8 –48163,0 

Акціонерний капітал 

нерезидентів 

на 01.04.2015  
7119971,1 6112804,0 1007167,1 

Боргові інструменти 

(заборгованість за кредитами та 

позиками, зобов’язання за 

торговими кредитами та інші 

зобов’язання перед прямими  

інвесторами) 

на 01.01.2015  
802328,0 788824,3 13503,7 

на 01.04.2015 800867,5 788398,0 12469,5 

Прямі інвестиції нерезидентів 

в області (акціонерний 

капітал та боргові 

інструменти) 

на 01.04.2015 
7920838,6 6901202,0 1019636,6 

 

 

 

 

 

 

 



Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)  

у містах та районах  

 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2015 01.04.2015 

тис.дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

тис.дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 
     

Усього 7643227,1 100,0 7119971,1 100,0 
     

м.Днiпропетровськ  1919459,4 25,1 1656054,8 23,3 

м.Вільногірськ  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

м.Днiпродзержинськ  68950,7 0,9 56269,8 0,8 

м.Жовтi Води 23123,7 0,3 15548,2 0,2 

м.Кривий Рiг 4671102,4 61,1 4500207,4 63,2 

м.Марганець 7241,0 0,1 6677,8 0,1 

м.Нікополь 52123,8 0,7 37887,9 0,5 

м.Новомосковськ 13578,5 0,2 12734,3 0,2 

м.Орджонiкiдзе  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

м.Павлоград 28066,7 0,4 26989,6 0,4 

м.Першотравенськ – – – – 

м.Синельникове 22870,0 0,3 23850,4 0,3 

м.Тернівка – – – – 

  райони     

Апостолівський 1342,6 0,0 928,4 0,0 

Васильківський 1491,5 0,0 1197,3 0,0 

Верхньоднiпровський 2403,5 0,0 2196,9 0,0 

Дніпропетровський 580549,2 7,6 555463,7 7,8 

Криворізький 5864,5 0,1 4401,5 0,1 

Криничанський 639,8 0,0 629,7 0,0 

Магдалинівський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

Межівський – – – – 

Нікопольський 6175,1 0,1 4152,2 0,1 

Новомосковський 7085,1 0,1 5931,9 0,1 

Павлоградський 127,6 0,0 268,1 0,0 

Петриківський – – – – 

Петропавлівський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

Покровський 3381,8 0,0 2497,2 0,0 

П’ятихатський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

Синельниківський – – – – 

Солонянський 53695,7 0,7 49714,2 0,7 

Софіївський 593,1 0,0 398,9 0,0 

Томаківський  – – – – 

Царичанський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

Широківський 13310,7 0,2 13159,4 0,2 

Юр’ївський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 
_____________ 
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. 



Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 

в область за видами економічної діяльності2      

у січні–березні 2015 року 

 
                                                                                                                  (тис.дол. США) 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2015 01.04.2015 
   

Німеччина 4394179,5 4308207,0 
   

Сільське, лісове та рибне господарство 358,2 313,3 

Промисловість 4387970,9 4302825,8 

переробна промисловість 4387970,9 4302825,8 

Будівництво 6,1 4,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 4620,5 4009,9 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  ...3 ...3 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування ...3 ...3 

Інформація та телекомунікації 11,8 10,0 

Операції з нерухомим майном  770,0 659,3 

Професійна, наукова та технічна діяльність 63,3 50,7 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування ...3 ...3 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок ...3 ...3 

Надання інших видів послуг  ...3 ...3 
   

Кіпр 1611472,0 1304660,3 
   

Сільське, лісове та рибне господарство 17264,8 10441,0 

Промисловість 688212,6 536595,5 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів 214651,7 144475,2 

переробна промисловість 426239,5 360301,9 

постачання електроенергії, газу, пари та   

кондиційованого повітря 42698,7 28710,2 

водопостачання; каналізація, поводження з   

відходами 4622,7 3108,2 

Будівництво 39592,1 34952,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 172544,5 143172,4 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  26696,1 21807,5 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування ...3 ...3 

Інформація та телекомунікації 11908,5 9960,9 

Фінансова та страхова діяльність 198577,6 134652,4 

Операції з нерухомим майном  168215,5 142134,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність 61522,7 53293,6 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 220659,4 212249,0 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги ...3 ...3 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2906,4 2029,4 

   

   

   



                                      
                                                                                                                     Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2015 01.04.2015 
   

Вірґінські Острови (Брит.) 741751,1 713983,4 
   

Сільське, лісове та рибне господарство 4713,7 3555,1 

Промисловість 110455,5 102110,5 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів 1229,8 1118,9 

переробна промисловість 109225,7 100991,6 

Будівництво ...3 ...3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 505037,2 497868,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  22099,2 21863,2 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 1737,9 1168,5 

Інформація та телекомунікації 7934,7 7869,5 

Фінансова та страхова діяльність ...3 ...3 

Операції з нерухомим майном  51940,7 45160,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність 18333,5 16066,5 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 17753,1 16740,5 

Освіта ...3 ...3 
   

Нідерланди 170848,8 132383,3 
   

Сільське, лісове та рибне господарство ...3 ...3 

Промисловість 163630,2 126859,1 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів 107868.8 74475,0 

переробна промисловість 55761,4 52384,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 691,3 685,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  5832,1 4292,6 

Фінансова та страхова діяльність ...3 ...3 

Професійна, наукова та технічна діяльність ...3 ...3 
   

Австрія 109935,4 105508,5 
   

Промисловість 71682,2 69209,5 

переробна промисловість 71682,2 69209,5 

Будівництво – ...3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 8635,6 8018,4 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  ...3 ...3 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування ...3 ...3 

Операції з нерухомим майном  11816,7 11405,8 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 15376,6 15181,6 

   

   

   

   

   



                                                                                                                      Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2015 01.04.2015 
   

Велика Британія 93321,1 82909,5 
   

Сільське, лісове та рибне господарство ...3 ...3 

Промисловість 32486,1 23273,1 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів 23068,3 15521,8 

переробна промисловість 9347,8 7704,2 

водопостачання; каналізація, поводження з   

відходами ...3 ...3 

Будівництво 435,3 293,0 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 34110,7 34659,6 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 4400,2 4341,7 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування ...3 ...3 

Інформація та телекомунікації 268,0 256,0 

Операції з нерухомим майном  16184,1 14992,2 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1348,0 1201,7 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 1395,0 1225,1 

Освіта ...3 ...3 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги ...3 ...3 
_____________ 
1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область. 
2 Наведено основні види економічної діяльності підприємств області, в які внесено інвестиції. 
3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. 

 



Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в область 

за видами економічної діяльності 

у січні–березні 2015 року 
 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2015 01.04.2015 

тис. дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

тис. дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 
     

Усього 7643227,1 100,0 7119971,1 100,0 
     

Сільське, лісове та рибне господарство 26590,2 0,3 18879,6 0,3 

Промисловість 5604249,0 73,3 5301868,3 74,5 

добувна промисловість і   

розроблення кар’єрів 347531,0 4,5 237924,6 3,3 

переробна промисловість 5207623,9 68,1 5030381,7 70,7 

постачання електроенергії, газу, пари та   

кондиційованого повітря 42698,7 0,6 28710,2 0,4 

водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 6395,4 0,1 4851,8 0,1 

Будівництво 68677,4 0,9 60188,7 0,8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 864195,2 11,3 807448,1 11,3 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність  83911,9 1,1 74070,0 1,0 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 10505,5 0,1 9924,7 0,1 

Інформація та телекомунікації 25334,2 0,3 23203,3 0,3 

Фінансова та страхова діяльність 199663,4 2,6 135526,2 1,9 

Операції з нерухомим майном  322727,4 4,2 277872,5 3,9 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 146779,2 1,9 133875,6 1,9 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 283439,2 3,7 271069,3 3,8 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування – – – – 

Освіта 643,8 0,0 628,9 0,0 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 147,1 0,0 131,0 0,0 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 6290,9 0,1 5212,9 0,1 

Надання інших видів послуг  72,7 0,0 72,0 0,0 

 

 
 

В.о. начальника                                                                                  І.В.Почиталіна 
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