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Капітальні інвестиції 
у січні–червні 2016 року 

 
У січні–червні 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх 

джерел фінансування освоєно 3713,7 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівняних 
цінах на 32,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 
попереднього року. 

Головним джерелом 
фінансування капітальних 
інвестицій залишаються власні 
кошти підприємств та 
організацій, за рахунок яких 
освоєно 91,9% загального обсягу. 
Частка запозичених коштів за 
рахунок кредитів банків та інших 
позик становила 2,5%. За 
рахунок державного та місцевих 
бюджетів освоєно 4,2% 
капітальних інвестицій.  

Індекс капітальних інвестицій 
(у % до відповідного періоду попереднього року, 

наростаючим підсумком) 

 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 

 

 

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій у січні-червні 2016 

тис.грн 
у % до 

загального обсягу 

Усього  3713673 100,0 

у т. ч. за рахунок   

коштів державного бюджету 1207 0,0 

коштів місцевих бюджетів 154271 4,2 

власних коштів підприємств та організацій 3411030 91,9 

кредитів банків та інших позик 92861 2,5 

коштів іноземних інвесторів …1 …1 

коштів населення на будівництво житла 27053 0,7 

інших джерел фінансування …1 …1 
______________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності інформації. 
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Капітальні інвестиції за видами активів 
 

 

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій у січні-червні 2016 

тис.грн 
у % до 

загального обсягу 

Усього 3713673 100,0 

інвестиції у матеріальні активи 3629625 97,7 

житлові будівлі 111463 3,0 

нежитлові будівлі 310274 8,3 

інженерні споруди 624774 16,8 

машини, обладнання та інвентар 2082813 56,1 

транспортні засоби 310647 8,4 

земля – – 

довгострокові біологічні активи рослинництва та 
тваринництва 24154 0,6 

інші матеріальні активи 165500 4,5 

інвестиції у нематеріальні активи 84048 2,3 

з них   

програмне забезпечення та бази даних 29297 0,8 

права на комерційні позначення, об’єкти 
промислової власності, авторські та суміжні права, 
патенти, ліцензії, концесії тощо 51870 1,4 

 
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (97,7% загального обсягу) освоєно у 

матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 
64,5% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 28,1%. У нематеріальні активи вкладено 
2,3% загального обсягу капітальних інвестицій. 

На капітальний ремонт активів спрямовано 448,7 млн.грн капітальних 
інвестицій (12,1% від загального обсягу). 
 
 
 
 
 
Начальник                                                                                                                             М. Шейко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідки за телефоном: (0612) 63-23-73; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації у розділі: Капітальні інвестиції 
© Головне управління статистики у Запорізькій області, 2016 

http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=118&Itemid=100057
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Додаток 1 
 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 
 

 

Код за 
КВЕД-
2010 

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій 

у січні-червні 2016 

тис.грн 
у % до 

загального 
обсягу 

Усього  3713673 100,0 

Сільське, лісове та рибне господарство A 887693 23,9 

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 01 887375 23,9 

Лісове господарство та лісозаготівлі 02 …1 …1 

Рибне господарство 03 …1 …1 

Промисловість  B+C+D+E 2352033 63,3 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 242308 6,5 

Переробна промисловість C 1969508 53,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 113119 3,1 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 27098 0,7 

Будівництво F 58265 1,6 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 106575 2,9 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами  
та мотоциклами, їх ремонт  45 3684 0,1 

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 46 83704 2,3 

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами  
та мотоциклами 47 19187 0,5 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 39821 1,1 

Наземний і трубопровідний транспорт 49 13699 0,4 

Водний транспорт 50 – – 

Авіаційний транспорт 51 – – 

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 52 26122 0,7 

Поштова та кур'єрська діяльність 53 – – 

Тимчасове розміщування й організація харчування I 11792 0,3 

Тимчасове розміщування 55 …1 …1 

Діяльність із забезпечення стравами та напоями 56 …1 …1 

Інформація та телекомунікації  J 6210 0,2 

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних 
програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного 
мовлення 58-60 926 0,0 

Телекомунікації (електрозв'язок) 61 1894 0,1 

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 62,63 3390 0,1 

Фінансова та страхова діяльність K 23243 0,6 

Операції з нерухомим майном L 43223 1,2 

Професійна, наукова та технічна діяльність  M 80893 2,2 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та 
інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних 
управлінь (хед-офісів) 69-71 66747 1,8 

Наукові дослідження та розробки 72 …1 …1 

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, 
наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність 73-75 …1 …1 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 28382 0,7 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 28761 0,8 

Освіта P 18121 0,5 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 22625 0,6 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 4390 0,1 

Надання інших видів послуг S 1646 0,0 
_______________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 
конфіденційності інформації. 
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Додаток 2 
 

Капітальні інвестиції по містах та районах 
 

 Освоєно (використано) капітальних інвестицій 
у січні-червні 2016 

тис.грн 
у % до 

загального обсягу 
на одну особу, грн 

Запорізька область 3713673 100,0 2111,2 

м.Запоріжжя 2331400 62,8 3085,8 

м.Бердянськ 83186 2,2 705,3 

м.Енергодар 4315 0,1 79,3 

м.Мелітополь 103301 2,8 661,9 

м.Токмак 2320 0,1 70,6 

райони      

Бердянський 70240 1,9 2735,1 

Більмацький 44637 1,2 1971,2 

Василівський 272611 7,3 4202,0 

Великобілозерський 25715 0,7 3166,9 

Веселівський 13178 0,4 600,8 

Вільнянський 67177 1,8 1401,5 

Гуляйпільський 43873 1,2 1627,5 

Запорізький 53264 1,4 919,5 

К-Дніпровський 48007 1,3 1182,6 

Мелітопольський 65828 1,8 1314,0 

Михайлівський 92415 2,5 3151,4 

Новомиколаївський 44801 1,2 2752,4 

Оріхівський 65561 1,8 1404,7 

Пологівський 86268 2,3 2116,7 

Приазовський 77746 2,1 2794,5 

Приморський 17684 0,5 579,6 

Розівський 11369 0,3 1253,7 

Токмацький 33779 0,9 1438,6 

Чернігівський 24300 0,6 1400,7 

Якимівський 30698 0,8 898,6 
 


