
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності       
                                                                                                                           

(тис.грн.) 

 2010 2011 2012 

Усього 2205374 3051927 2736109 
Сільське господарство, мисливство,  
лісове господарство 56406 

 
71737 

 
56111 

сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 52339 63725 43680 
лісове господарство та пов’язані з ним послуги 4067 8012 12431 

Рибальство, рибництво 386 307 …1 

Промисловість 428914 443208 650025 
     Добувна промисловість 10906 8811 16585 
     Переробна промисловість 364228 366298 433273 
     Виробництво та розподілення електроенергiї, газу та води 53780 68099 200167 
Будівництво  829688 1115212 1284196 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 108872 

 
109445 

 
145639 

      торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне  
      обслуговування  та  ремонт 7670 

 
15454 

 
11197 

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 85385 51446 106689 
роздрібна торгівля; ремонт  побутових виробів та предметів особистого 
вжитку  15817 

 
42545 

 
27753 

Діяльність готелів та ресторанів 11282 12776 23002 
     діяльність готелів  7922 7504 19677 
Діяльність транспорту і зв’язку 295607 217716 141818 

діяльність наземного транспорту 52766 88500 112348 
діяльність водного транспорту  – – – 

діяльність авіаційного транспорту …1 – – 

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 240960 126490 27188 
діяльність пошти та зв’язку 1875 2726 2282 

         діяльність зв’язку 1810 2646 2219 
Фінансова діяльність  7197 7804 15986 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання 
послуг підприємцям 167650 

 
781001 

 
178690 

операції з нерухомим майном  68683 706125 115119 
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і 
предметів особистого вжитку  5241 

 
9453 

 
7095 

діяльність у сфері інформатизації 599 721 340 
дослідження і розробки 2919 226 1697 
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; 
надання послуг підприємцям 90208 

 
64476 

 
54439 

Державне управління  171545 178945 148884 
Освіта  23956 27434 24549 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 75572 59172 44422 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері 
культури та спорту 28299 

 
27170 

 
22512 

санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 15931 11918 10814 
діяльність громадських організацій 529 7320 367 
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 10804 7025 10377 
надання індивідуальних послуг 1035 907 954 

_________________________ 

1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику» 
 
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом 
економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій 
розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка 
розміщена на веб-сайті Держстату України. 
 


