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Капітальні інвестиції  

за січень-грудень 2013 року 
 

За січень–грудень 2013р. підприємствами області за рахунок усіх джерел 
фінансування освоєно 2127,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 3,6% менше 
порівняно з січнем–груднем 2012р. Найвагомішу частку з них (99,7% від 
загального обсягу) складали інвестиції в матеріальні активи. 

Майже половина (49,9% від загального обсягу) капітальних інвестицій освоєно 
за рахунок коштів населення на індивідуальне житлове будівництво. За рахунок 
власних коштів підприємств та організацій освоєно 23,2% від усіх інвестицій, коштів 
населення на будівництво власних квартир – 5,3%, коштів місцевих бюджетів –
5,0%, кредитів банків та інших позик – 3,8%, коштів державного бюджету – 3,2% та 
коштів іноземних інвесторів – 0,1%. 

Підприємствами сільського, лісового та рибного господарства освоєно 216,5 
млн.грн. або 10,2% від усіх капіталовкладень, обсяг капітальних інвестицій порівняно 
з січнем–груднем 2012р. збільшився на 31,9%. 

Промисловими підприємствами освоєно 194,8 млн.грн. (9,2% від загального 
обсягу інвестицій), що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 
27,6%. 

Підприємствами переробної промисловості освоєно 111,0 млн.грн. або 5,2% 
від усіх капіталовкладень. Порівняно з січнем–груднем 2012р. обсяги інвестицій 
збільшились на 30,8%. 

Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря освоєно 77,4 млн.грн. (3,6% від загального обсягу інвестицій), що порівняно 
з відповідним періодом минулого року більше на 30,2%. 

У будівництво спрямовано 1399,5 млн.грн. або 65,8% від загального обсягу 
капіталовкладень, порівняно з січнем–груднем 2012р. обсяги інвестицій зменшились 
на 9,1%. 

Підприємствами з тимчасового розміщування й організації харчування 
освоєно 7,5 млн.грн. (0,4% від загального обсягу інвестицій), що порівняно з 
відповідним періодом минулого року більше в 1,8 раза. 

Підприємствами, які проводять операції з нерухомим майном, освоєно 24,1 
млн.грн. (1,1% від загального обсягу інвестицій), що порівняно з січнем–груднем 
2012р. більше на 38,9%. 

Підприємствами (організаціями) діяльності у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування освоєно 28,5 млн.грн. або 1,3% від усіх 
капіталовкладень. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги 
інвестицій збільшились у 6,9 раза.  

Установами (закладами) освіти освоєно 13,1 млн.грн. (0,6% від загального 
обсягу інвестицій), що порівняно з січнем–груднем 2012р. більше на 17,7%. 

 



 

 

Підприємствами з надання інших видів послуг освоєно 17,9 млн.грн. або 0,8% 
від усіх капіталовкладень. Порівняно з відповідним періодом минулого року 
обсяги інвестицій збільшились в 49,3 раза.  

 
Капітальні інвестиції за видами активів 

за січень–грудень 2013 року 
 

 

Освоєно (використано) капітальних 
інвестицій 

млн.грн. 
у % до  

загального  
обсягу 

   
Усього 2127,2 100,0 

інвестиції в матеріальні активи 2121,1 99,7 
житлові будівлі 1287,2 60,5 
нежитлові будівлі 279,8 13,2 
інженерні споруди 142,5 6,7 
машини, обладнання та інвентар 257,8 12,1 
транспортні засоби 68,5 3,2 
земля 4,9 0,2 
довгострокові біологічні активи  
рослинництва та тваринництва 48,9 2,3 
інші матеріальні активи 31,5 1,5 

інвестиції в нематеріальні активи 6,1 0,3 
з них у   
програмне забезпечення та бази даних 0,9 0,0 
права на комерційні позначення, об’єкти 
промислової власності, авторські та суміжні 
права, патенти, ліцензії, концесії тощо 0,7 0,0 

 
 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
за січень–грудень 2013 року 

 

 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій 

млн.грн. у % до  
загального обсягу 

   
Усього 2127,2 100,0 

у тому числі за рахунок   
коштів державного бюджету 67,6 3,2 
коштів місцевих бюджетів 105,7 5,0 
власних коштів підприємств та 
організацій 493,8 23,2 
коштів населення на індивідуальне 
житлове будівництво 1060,5 49,9 
кредитів банків та інших позик 81,2 3,8 
інших джерел фінансування 318,4 14,9 

 



 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 
за січень–грудень 2013 року 

 

 Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій 

млн. 
грн. 

у % до 
січня –
грудня 
2012р. 

загаль-
ного 

обсягу 
    Усього 2127,2 96,4 100,0 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 216,5 131,9 10,2 

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із 
ними послуг 202,4 134,9 9,5 
Лісове господарство та лісозаготівлі …1 100,1 …1 
Рибне господарство …1 18,4 …1 

Промисловість  194,8 127,6 9,2 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 2,8 91,3 0,1 
Переробна промисловість 111,0 130,8 5,2 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 77,4 130,2 3,6 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 3,6 69,4 0,2 

Будівництво 1399,5 90,9 65,8 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 29,7 65,8 1,4 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та 
мотоциклами, їх ремонт  2,5 27,9 0,1 
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 
мотоциклами 19,7 73,6 0,9 
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 
мотоциклами 7,5 82,1 0,4 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10,3 71,5 0,5 
Наземний і трубопровідний транспорт …1 53,4 …1 
Водний транспорт – – – 
Авіаційний транспорт …1 9,8 …1 

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 5,5 113,3 0,3 
Поштова та кур'єрська діяльність – – – 

Тимчасове розміщування й організація харчування 7,5 183,0 0,4 
Тимчасове розміщування 0,3 42,6 0,0 
Діяльність із забезпечення стравами та напоями 7,2 222,2 0,3 

Інформація та телекомунікації  2,0 24,3 0,1 
Видавнича діяльність, радіомовлення, телебачення 0,4 10,2 0,0 
Телекомунікації (електрозв'язок) 1,4 48,5 0,1 
Комп'ютерне програмування та надання інших  
інформаційних послуг 0,2 27,2 0,0 

Фінансова та страхова діяльність 2,4 120,8 0,1 
Операції з нерухомим майном 24,1 138,9 1,1 
Професійна, наукова та технічна діяльність  2,5 38,4 0,1 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітек-
тури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження 1,3 27,3 0,1 
Наукові дослідження та розробки 0,7 423,7 0,0 
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша 
професійна, наукова та технічна діяльність 0,5 37,3 0,0 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування   28,5 698,6 1,3 

  Оренда, прокат і лізинг – – – 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 159,7 73,4 7,5 
Освіта 13,1 117,7 0,6 
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 16,2 62,0 0,8 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2,5 70,1 0,1 
Надання інших видів послуг 17,9 4930,8 0,8 

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

Начальник Головного управління                                                          А.В.Ротар 
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