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Розділ містить інформацію щодо фактично освоєних обсягів капітальних інвестицій 

за видами активів, джерелами фінансування, видами економічної діяльності (Класифікація 

видів економічної діяльності (ДК009:2010). 

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 споруді, 

машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби, землю, довгострокові біологічні 

активи тваринництва та рослинництва, інші матеріальні активи. До інвестицій в 

нематеріальні активи належать інвестиції у придбання або створення власними силами 

прав користування природними ресурсами та майном, програмного забезпечення та баз 

даних, прав на комерційні позначення, на об’єкти промислової власності, авторських і 

суміжних прав, патенти, ліцензії, концесії тощо.  

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 (наказ 

Держкомстату 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 

промисловість і розроблення кар'єрів; переробна промисловість, постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря; водопостачання, каналізація поводження з відходами. 


