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Капітальні інвестиції у Дніпропетровській області 

за січень–червень 2015 року 
 

 

За січень–червень 2015р. підприємствами та організаціями області за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 8745,2 млн.грн. капітальних 

інвестицій, що у порівняних цінах на 21% менше січня–червня 2014р. У 

розрахунку на одну особу обсяг інвестицій становить 2665,2 грн. 

Найвагомішу частку з них (97,7% загального обсягу) спрямовано у 

матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 51,4% усіх інвестицій, у 

машини, обладнання та інвентар – 39,5%. 

У нематеріальні активи вкладено 204,8 млн.грн., з яких 90% становили 

витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення та баз 

даних. 

У капітальний ремонт усіх активів спрямовано 1857,2 млн.грн. 

капітальних інвестицій (21,2% загального обсягу). 

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств 

та організацій, за рахунок яких вкладено 94,4% загального обсягу інвестицій. 

Майже дві третини капітальних інвестицій здійснено у м.Кривому Розі та 

обласному центрі. Значні обсяги інвестовано у м.Павлограді та 

Дніпропетровському районі (9,1% і 7,6% загального обсягу відповідно). 

У загальному обсязі капітальних вкладень традиційно вагому  

частку (67,7%) складають інвестиції, освоєні промисловими підприємствами, у 

т.ч. переробними – 41,2%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 

24,1%. 

У переробній промисловості суттєві обсяги інвестицій зосереджено на 

підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання – 49,9% обсягу інвестицій у промисловість. 

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 356,1 млн.грн. 

(4,6% загального обсягу), що на 32,8% менше ніж у січні–червні 2014р. 

  

 

 

 

 



Капітальні інвестиції по містах та районах 
 

 Освоєно (використано)  

капітальних інвестицій 

тис.грн. 

у % до  

загального 

 обсягу 

на одну особу, 

грн. 

    

Дніпропетровська область 8745177 100,0 2665,2 
    

м.Дніпропетровськ 2469850 28,2 2510,7 

м.Вільногірськ 28080 0,3 1169,4 

м.Дніпродзержинськ 517173 5,9 2089,6 

м.Жовті Води 39061 0,4 769,0 

м.Кривий Ріг 3213266 36,7 4934,4 

м.Марганець 25912 0,3 527,4 

м.Нікополь 179601 2,0 1504,2 

м.Новомосковськ 20971 0,2 295,8 

м.Орджонікідзе 99608 1,1 2322,4 

м.Павлоград 797276 9,1 7217,5 

м.Першотравенськ 5590 0,1 191,2 

м.Синельникове 5403 0,1 171,1 

м.Тернівка 5230 0,1 179,7 

райони    

Апостолівський 3977 0,0 69,9 

Васильківський 17819 0,2 534,8 

Верхньодніпровський 66808 0,8 1248,7 

Дніпропетровський 660810 7,6 7705,1 

Криворізький 34018 0,4 761,5 

Криничанський  24193 0,3 679,5 

Магдалинівський 21294 0,2 630,7 

Межівський  21180 0,2 870,5 

Нікопольський 71737 0,8 1723,2 

Новомосковський 111828 1,3 1483,7 

Павлоградський 21886 0,3 771,5 

Петриківський 25415 0,3 991,5 

Петропавлівський 16136 0,2 591,7 

Покровський 32814 0,4 924,3 

П’ятихатський 13363 0,2 294,3 

Синельниківський  39860 0,5 1025,3 

Солонянський 44416 0,5 1135,7 

Софіївський  24956 0,3 1110,2 

Томаківський  24540 0,3 964,4 

Царичанський  16878 0,2 616,7 

Широківський 23820 0,3 865,2 

Юр’ївський 20408 0,2 1511,6 

 

 



Капітальні інвестиції за видами активів 

 
 

 

 

Освоєно (використано)  

капітальних інвестицій 

тис.грн. 

у % до 

загального  

обсягу 
   

Усього 8745177 100,0 

інвестиції в матеріальні активи 8540408 97,7 

житлові будівлі 356088 4,1 

нежитлові будівлі 1553176 17,8 

інженерні споруди 2579165 29,5 

машини, обладнання та інвентар 3458426 39,5 

транспортні засоби 353254 4,0 

земля 29972 0,3 

довгострокові біологічні активи  

рослинництва та тваринництва 54572 0,6 

інші матеріальні активи 155755 1,9 

інвестиції в нематеріальні активи 204769 2,3 

з них   

програмне забезпечення та бази даних 184285 2,1 

права на комерційні позначення, об’єкти 

промислової власності, авторські та суміжні 

права, патенти, ліцензії, концесії тощо 12143 0,1 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
 

 

 

Освоєно (використано)  

капітальних інвестицій 

тис.грн. 
у % до 

загального обсягу 
   

Усього 8745177 100,0 

у тому числі за рахунок   

  коштів державного бюджету 4309 0,0 

коштів місцевих бюджетів 135558 1,6 

 власних коштів підприємств та організацій 8259792 94,4 

кредитів банків та інших позик 143280 1,6 

коштів іноземних інвесторів …1 …1 
коштів населення на будівництво житла 19634 0,2 

інших джерел фінансування 180915 2,2 
__________________ 

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. 
 

 



Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 
 

 
 

 

Освоєно (використано) 

капітальних інвестицій 

тис.грн. 

у % до 

загального 

обсягу 

   

Усього 8745177 100,0 

Сільське, лісове та рибне господарство 494213 5,7 
Сільське господарство, мисливство та надання 

пов’язаних із ними послуг 493065 5,7 
Лісове господарство та лісозаготівлі 1117 0,0 
Рибне господарство …1 …1 

Промисловість 5921965 67,7 
Добувна промисловість 2102050 24,1 
Переробна промисловість 3605463 41,2 
Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 167920 1,9 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  46532 0,5 

Будівництво 388014 4,4 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 516219 5,9 
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними 

засобами та мотоциклами, їх ремонт 12680 0,1 
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 154134 1,8 
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 349405 4,0 
Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 143347 1,6 
Наземний і трубопровідний транспорт 66734 0,8 
Водний транспорт …1 …1 
Авіаційний транспорт …1 …1 
Складське господарство та допоміжна діяльність  

у сфері транспорту 76365 0,9 
Поштова та кур’єрська діяльність – – 

Тимчасове розміщування й організація харчування 15062 0,2 
Тимчасове розміщування 2755 0,0 
Діяльність із забезпечення стравами та напоями 12307 0,2 

Інформація та телекомунікації 30476 0,3 
Видавнича діяльність, виробництво кіно- та 

відеофільмів, телевізійних програм, видання 

звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного 

мовлення 3429 0,0 
Телекомунікації (електрозв’язок) 19496 0,2 
Комп’ютерне програмування та надання інших 

інформаційних послуг 7551 0,1 
Фінансова та страхова діяльність 286324 3,3 

Операції з нерухомим майном 521761 6,0 

Професійна, наукова та технічна діяльність 48315 0,6 

   

   

   



 Продовження  

 

Освоєно (використано) 

капітальних інвестицій 

тис.грн. 

у % до 

загального 

обсягу 

   

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, 

архітектури та інжинірингу, технічні випробування та 

дослідження, діяльність головних управлінь (хед-

офісів) 21065 0,2 

Наукові дослідження та розробки 24991 0,4 

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, 

інша професійна, наукова та технічна діяльність, 

ветеринарна діяльність 2259 0,0 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 254952 2,9 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування 104257 1,2 

Освіта 4731 0,0 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 10318 0,1 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4543 0,1 

Надання інших видів послуг 680 0,0 

____________ 
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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