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Капітальні інвестиції у Київській області 

у січні–вересні  2018 року 
 

У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел 
фінансування освоєно 23757 млн.грн капітальних інвестицій, що на 5,3% 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 62,5% загального 
обсягу. Частка залучених та 
запозичених коштів, а саме 
кредитів банків і коштів 
іноземних інвесторів, 
становила 3,9%. За рахунок 
державного та місцевих 
бюджетів освоєно 3,9% 
капітальних інвестицій. 

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

наростаючим підсумком) 

 
 
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6% загального обсягу) освоєно у 

матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 54,0% усіх інвестицій, у машини, 
обладнання та інвентар і транспортні засоби – 38,4%. У нематеріальні активи 
вкладено 1,4% загального обсягу капітальних інвестицій.  

На капітальний ремонт активів спрямовано 1193,6 млн.грн капітальних 
інвестицій (5,0% від загального обсягу). 

 
Більше інформації щодо капітальних інвестицій наведено у додатках. 
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Географічне охоплення 

Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованих територій 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 
 

Методологія та визначення 

Капітальні інвестиції – витрати на придбання нових (а також тих, які були у використанні), 
виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів; 
витрати на капітальний ремонт і модернізацію.  

Індекс капітальних інвестицій відображає зміну обсягів капітальних інвестицій за періоди, що обрані 
для порівняння. Розраховується як відношення вартості активів, у які інвестовано кошти у певному 
періоді, продефльованої на відповідні індекси цін, до середньої вартості активів, у які інвестовано 
кошти у базисному році (2010=100%).  
Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2009/494/metod.htm 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Капітальні 
інвестиції", яке охоплює юридичних осіб, що здійснювали капітальні інвестиції за рахунок 
передбачених чинним законодавством джерел фінансування.  

Показники щодо обсягу капітальних інвестицій формуються по регіону в цілому та в розрізі міст і 
районів, за джерелами фінансування, видами активів, видами економічної діяльності (на рівні секцій, 
розділів і груп відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД – 
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar)). 

Індекс капітальних інвестицій розраховується по регіону в цілому, за видами економічної діяльності 
(на рівні секцій, розділів і груп відповідно до КВЕД) . 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/335/met_polog.zip 
 
Перегляд даних 
Перегляд даних не здійснюється. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (044) 486-84-77 
Більше інформації: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua 
©Головне управління статистики у Київській області, 2018 
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Додаток 1 
 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
 

 Освоєно (використано)  
капітальних інвестицій у січні–вересні 2018 

тис.грн у % до  
загального обсягу 

Усього  23756959 100,0 
у т.ч. за рахунок    
коштів державного бюджету 137885 0,6 
коштів місцевих бюджетів 794219 3,3 
власних коштів підприємств та організацій 14855904 62,5 
кредитів банків та інших позик 923926 3,9 
коштів іноземних інвесторів 1121 0,0 
коштів населення на будівництво житла 3315880 14,0 
інших джерел фінансування 3728024 15,7 

 
 
 

Капітальні інвестиції за видами активів 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій у січні–вересні 2018 

тис.грн у % до 
загального обсягу 

Усього 23756959 100,0 
інвестиції у матеріальні активи 23415810 98,6 

житлові будівлі 5472875 23,0 
нежитлові будівлі 3941222 16,6 
інженерні споруди 3430112 14,4 
машини, обладнання та інвентар 6944752 29,3 
транспортні засоби 2152983 9,1 
земля 120354 0,5 
довгострокові біологічні активи рослинництва 
та тваринництва 1025114 4,3 
інші матеріальні активи 328398 1,4 

інвестиції у нематеріальні активи 341149 1,4 
з них     
програмне забезпечення та бази даних 127755 0,5 
права на комерційні позначення, об'єкти 
промислової власності, авторські та суміжні 
права, патенти, ліцензії, концесії тощо 33452 0,1 
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Додаток 2 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності  

 
 

Код за 
КВЕД-2010 

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій у 

січні–вересні 2018 

тис.грн 
у % до 

загального 
обсягу 

Усього  23756959 100,0 
Сільське, лісове та рибне господарство A 4426189 18,6 

Cільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 01 4385584 18,4 
Лісове господарство та лісозаготівлі 02 39995 0,2 
Рибне господарство 03 …¹ …¹ 

Промисловість B+C+D+E 6490074 27,3 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 29594 0,1 
Переробна промисловість C 2863540 12,1 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 3468133 14,6 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 128807 0,5 

Будівництво F 5806670 24,4 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 4201687 17,7 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та 
мотоциклами, їх ремонт 45 195373 0,8 
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 
мотоциклами 46 3722716 15,7 
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 
мотоциклами 47 283598 1,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 853086 3,6 
Наземний і трубопровідний транспорт 49 100075 0,4 
Водний транспорт 50 – – 
Авіаційний транспорт 51 72923 0,3 
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 52 673059 2,8 
Поштова та кур'єрська діяльність 53 7029 0,1 

Тимчасове розміщування й організація харчування I 25458 0,1 
Тимчасове розміщування 55 4236 0,0 
Діяльність із забезпечення стравами та напоями 56 21222 0,1 

Інформація та телекомунікації J 24657 0,1 
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, 
телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо 
та телевізійного мовлення 58-60 3424 0,0 
Телекомунікації (електрозв'язок) 61 9479 0,0 
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 62, 63 11754 0,1 

Фінансова та страхова діяльність K 1604 0,0 
Операції з нерухомим майном L 538550 2,3 
Професійна, наукова та технічна діяльність M 204440 0,9 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та 
інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність 
головних управлінь (хед-офісів) 69-71 43648 0,2 
Наукові дослідження та розробки 72 50218 0,2 
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша 
професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність 73-75 110574 0,5 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 416001 1,8 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 619986 2,6 
Освіта P 35180 0,1 
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 100441 0,4 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 5857 0,0 
Надання інших видів послуг S 7079 0,0 

 

 

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації. 
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Додаток 3 
Капітальні інвестиції по містах та районах 

 
 Освоєно (використано) капітальних інвестицій 

у січні–вересні 2018 

тис.грн у % до загального 
обсягу на одну особу, грн 

Усього 23756959 100,0 13664,4 
м.Березань 40409 0,2 2424,3 
м.Біла Церква 548601 2,3 2682,2 
м.Бориспіль 774321 3,3 12777,6 
м.Бровари 1334817 5,6 13128,4 
м.Буча 365751 1,5 11197,0 
м.Васильків 112440 0,5 3019,8 
м.Ірпінь (міськрада) 811608 3,4 9245,5 
м.Обухів (міськрада) 240124 1,0 7143,8 
м.П.-Хмельницький 133429 0,6 4857,3 
м.Ржищів 12490 0,1 1679,7 
м.Славутич 1644313 6,9 65245,3 
м.Фастів 153257 0,6 3315,2 
Баришівський 349415 1,5 9808,4 
Білоцерківський 336407 1,4 6760,9 
Богуславський 69545 0,3 2023,2 
Бориспільський 2649248 11,2 50157,1 
Бородянський 438314 1,8 7660,3 
Броварський 873510 3,7 12811,6 
Васильківський 466253 2,0 8111,1 
Вишгородський 2179156 9,2 29463,2 
Володарський 142943 0,6 8242,6 
Згурівський 104318 0,4 6321,2 
Іванківський 63834 0,3 2140,9 
Кагарлицький 119985 0,5 3566,2 
К.-Святошинський 3901779 16,4 21562,7 
Макарівський 204309 0,9 5556,4 
Миронівський 3354541 14,1 97529,9 
Обухівський 351969 1,5 9957,0 
П.-Хмельницький 690749 2,9 25052,6 
Поліський 5918 0,0 1039,0 
Рокитнянський 364602 1,5 13619,3 
Сквирський 261013 1,1 7014,2 
Ставищенський 46568 0,2 2102,9 
Таращанський 114143 0,5 4093,5 
Тетіївський 198443 0,8 6087,0 
Фастівський 52898 0,2 1717,5 
Яготинський 245539 1,0 7526,8 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


