
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1  

в Черкаській області за видами економічної діяльності 

у січні–червні 2018 року2 

 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2018 01.07.2018 

Беліз 166330,6 178135,0 

у тому числі   

промисловість 165500,9 177305,1 

переробна промисловість 165500,9 177305,1 

Кіпр 70228,4 73994,7 

у тому числі   

сільське, лісове та рибне господарство 2207,3 2304,3 

промисловість 50552,1 53582,8 

з неї   

переробна промисловість 49699,5 52669,0 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 6674,8 6933,5 

транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність …3 …3 

операції з нерухомим майном 4649,3 4882,2 

професійна, наукова та технічна діяльність …3 …3 

Німеччина 20763,2 20380,9 

у тому числі   

сільське, лісове та рибне господарство 5539,2 5470,8 

промисловість 15142,6 14825,6 

переробна промисловість 15142,6 14825,6 

Чехія 20410,3 19979,1 

у тому числі   

операції з нерухомим майном …3 …3 

Франція 11054,3 11544,7 

у тому числі   

сільське, лісове та рибне господарство …3 …3 

промисловість …3 …3 

з неї   

переробна промисловість …3 …3 

Іспанія …3 …3 

у тому числі   

промисловість …3 …3 

переробна промисловість …3 …3 
  



Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2018 01.07.2018 

Велика Британія 6424,0 6434,9 

у тому числі   

промисловість 6040,1 6059,1 

з неї   

переробна промисловість 5882,3 5890,0 

операції з нерухомим майном …3 …3 

Естонія 5927,7 5880,6 

у тому числі   

промисловість …3 …3 

переробна промисловість …3 …3 

Нідерланди 4214,2 4883,6 

у тому числі   

сільське, лісове та рибне господарство 1116,4 1778,2 

промисловість …3 …3 

переробна промисловість …3 …3 

транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність …3 …3 

__________ 
1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в регіон.  
2 Дані на 01.01.2018 є попередніми. 
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 
статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням 

адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, включають обсяги 

реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені 

прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). 
 


