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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний збірник “Інвестиції та будівельна діяльність у Київській 
області у 2010–2015рр.” містить інформацію про інвестиційну та будівельну 
діяльність: дані про фактично освоєні капітальні інвестиції та капітальні 
інвестиції у Київській області у розрізі районів, структуру та джерела їх 
фінансування, розподіл за видами економічної діяльності; житлове 
будівництво; обсяги виконаних будівельних робіт, інформацію про обсяги 
прямих іноземних інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку 
Київської області за основними видами економічної діяльності відповідно до 
КВЕД. Також збірник містить окремі зіставлення по регіонах України. 

Збірник складається з розділів, які містять аналітичний, табличний та 
графічний матеріали. 

У збірнику наведено короткі методологічні пояснення щодо складу та 
формування окремих статистичних показників. 

 
 

 
При підготовці збірника використані: 
 

• Дані статистичної звітності за формами: 
– № 2–інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація 
активів»; 
– №2–буд «Звіт про прийняття в експлуатацію закінчений 
будівництвом об’єкт» 
– №10–ЗЕЗ «Звіт про іноземні інвестиції в Україну»; 
– №1–кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»; 

• Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської 
області на 2016 рік Київської обласної державної адміністрації; 

• Закон України “Про інвестиційну діяльність”. 
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СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 
тис. – тисяча 
тис.кв.м – тисяча квадратних метрів 
млн. – мільйон 
грн. – гривня 
млн.дол.США – мільйон доларів США 
 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 
 
тире (–) – явищ не було; 

крапки (...) – відомості відсутні; 

нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 
виражені використаними у таблиці розрядами; 

символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці недоцільне; 

“з них”  
“у тому числі” – означає, що наведені не всі доданки загальної суми. 
 
 
 
 
Примітка: мають місце випадки, коли при округленні сума складових не 

дорівнює підсумку. 
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КОРОТКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 
 

Розділ містить інформацію про фактично освоєні обсяги капітальних 

інвестицій, структуру та напрями їх освоєння, джерела фінансування; введення 

в дію будівель (включаючи житлові), інженерних споруд та виробничих 

потужностей; а також показники, що характеризують діяльність будівельних 

підприємств. 

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання нових і тих, які були у 

використанні, або виготовлення власними силами для власного використання 

матеріальних і нематеріальних активів, витрати на капітальний ремонт та 

модернізацію. До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції у 

житлові та нежитлові будівлі, інженерні споруди, машини, обладнання та 

інвентар, транспортні засоби, землю, довгострокові біологічні активи 

тваринництва та рослинництва, капітальний ремонт та інші матеріальні активи. 

До інвестицій в нематеріальні активи належать інвестиції у придбання або 

створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав 

користування природними ресурсами, майном, прав на комерційні позначення, 

на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав. 

Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних 

особах за їх основним видом економічної діяльності та територією 

місцезнаходження (юридичною адресою). 

Індекси обчислено за даними у порівнянних цінах, відповідно до 

Методики затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 

25.12.2009 року № 494. 

Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років і 

використано для розрахунку показників структури. 

Розрахунки капітальних інвестицій на одну особу здійснено виходячи з 

середньорічної кількості постійного населення. 

Дані по промисловості наведено за сумою видів економічної діяльності: 

добувна, переробна промисловість, виробництво та розподілення 
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електроенергії, газу та води; по легкій промисловості: текстильне виробництво, 

виробництво одягу, хутра та виробів із хутра; виробництво шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів; по хімічній та нафтохімічній промисловості: 

хімічне виробництво та виробництво гумових і пластмасових виробів; по 

машинобудуванню: виробництво машин та устатковання, виробництво 

електричного, електронного та оптичного устатковання, виробництво 

транспортних засобів та устатковання.  

До будівельних робіт, відповідно до Класифікації видів економічної 

діяльності (ДК 009:2010), належать загальні та спеціалізовані роботи з 

будівництва будівель та споруд. Ця діяльність включає нове будівництво, 

ремонтні роботи та реконструкцію, зведення будівель зі збірних конструкцій 

на місці ведення робіт, а також будівництво тимчасових об’єктів (секція F – 

“Будівництво”). 

Індекс будівельної продукції розраховують відповідно до міжнародних 

стандартів у будівництві за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату 

України від 02.08.2005 №224 (у редакції наказу Держстату України від 

14.03.2013 №91). 

Загальна площа житла визначається як сума загальної площі нових 

житлових будівель та приросту загальної площі, отриманої у результаті 

розширення, реконструкції існуючого житлового фонду та інших будівель.  

Загальна площа житла складається з житлової площі і площі підсобних 

приміщень. До житлової площі включається площа житлових кімнат: столових, 

спальних, дитячих та інших житлових кімнат у середині квартири. До 

підсобних приміщень належать приміщення, розташовані в середині квартири: 

кухні, коридори, санвузли, ванні і гардеробні кімнати, убудовані шафи й інші 

приміщення.  

До житлових будівель належать будинки одноквартирні, будинки з 

двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також 

гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного 
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проживання, включаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та 

інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для 

біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів 

та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки 

для бездомних і таке інше.  

Інформація про прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 

(житла, загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних 

закладів, лікарень, амбулаторно-поліклінічних закладів) включається до 

статистичної звітності на підставі документа про готовність об’єкта до 

експлуатації відповідно до чинних Порядків прийняття закінчених 

будівництвом об’єктів. 

Пряма інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, 

яка відображає прагнення інституційної одиниці – резидента однієї країни 

здійснювати контроль або суттєвий вплив на діяльність підприємства, що є 

резидентом іншої країни. 

Інвестиція є прямою, якщо капітал/права власності нерезидента складає 

не менше 10% вартості статутного капіталу підприємства-резидента або 

нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства-резидента. До 

категорії прямих інвестицій також відносяться інвестиції, отримані в 

результаті укладання концесійних договорів і договорів про спільну 

інвестиційну діяльність; зобов’язання/вимоги за кредитами та позиками, 

торговими кредитами та інші зобов’язання/вимоги підприємств-резидентів 

перед/до прямими(их) інвесторами(ів). 
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Основні показники інвестицій та будівельної діяльності України 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Капітальні інвестиції  
(у фактичних цінах), 
млн.грн  189061 259932 293692 267728 219420 273116 
Обсяг виконаних 
будівельних робіт1 
(у фактичних цінах), 
млн.грн 42918,1 61671,7 62937,2 58586,2 51108,7 57515,0 
Індекс будівельної 
продукції,1  
у % до попереднього року – 118,6 91,7 88,9 79,6 87,7 
Введення в експлуатацію:       
житлові будинки, млн. 
кв. метрів загальної 
площі 9,3 9,4 10,8 11,3 9,7 11,0 

 

 
Основні показники інвестицій та будівельної діяльності 

у Київській області 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Капітальні інвестиції (у 
фактичних цінах), млн.грн 11331 17673 20367 20697 19653 24359,1 

Обсяг виконаних будівельних 
робіт (у фактичних цінах), 
млн.грн 152,5 3084,6 3010,7 3219,0 2234,7 2875,3 
Індекси будівельної 
продукції,  
у % до попереднього року – 147,3 88,0 102,0 63,3 99,7 
Введення в експлуатацію:       
Житлові будинки, тис. кв. 
метрів загальної площі 1184 1050 1167 1514 1727 1864 
Загальноосвітні навчальні 
заклади, учнівських місць 225 1128 – 288 – 186 
Дошкільні заклади, місць 140 70 90 245 162 350 
Лікарні, ліжок – 25 – – 10 210 
Амбулаторно–поліклінічні 
заклади, відвідувань за зміну 600 1100 130 15 330 300 
Клуби та будинки культури, 
місць – 150 400 – – – 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополя, за 2014-2015 роки, також без 
частини зони проведення антитерористичної операції. 


