
Для інформації та вжиття відповідних заходів надаємо показники «Індекс 

капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року» 

та «Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у 

розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку року, 

гривень», які містяться у Моніторингу соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

Порівняно з січнем–червнем 2017р. обсяг капітальних інвестицій, 

освоєних підприємствами та організаціями області, збільшився на 14,2%                         

(в Україні – на 26,5%). За темпами освоєння капітальних інвестицій Сумська 

область разом із Львівською посіла 12-13 місце серед регіонів.  

У січні–червні 2018р. на кожного мешканця Сумської області припало 

2364,3 грн капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету).                    

У рейтингу регіонів за цим показником область посіла 17 місце. 

 

Додаток: «Капітальні інвестиції у Сумській області у січні–червні 2018 року» 

на 4 арк. в 1 прим. 

 

 

 

 
Додаток 

 

Капітальні інвестиції у Сумській області у січні–червні 2018 року 

 
 

У січні–червні 2018р. 

підприємствами та організаціями 

Сумської області за рахунок усіх 

джерел фінансування освоєно 

2623,8 млн.грн капітальних 

інвестицій, що на 14,2% 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 77,1% 

загального обсягу.  

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та 

інвентар і транспортні засоби – 71,2% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 23,4%. 

На капітальний ремонт активів спрямовано 119,7 млн.грн капітальних 

інвестицій (4,6% від загального обсягу). 

Більше інформації щодо капітальних інвестицій наведено в таблицях. 
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Продовження додатку 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
 

 Освоєно (використано)  

капітальних інвестицій у січні-червні 2018 

тис.грн 
у % до  

загального обсягу 

Усього  2623770 100,0 

у т.ч. за рахунок   

коштів державного бюджету 29628 1,1 

коштів місцевих бюджетів 209642 8,0 

власних коштів підприємств та організацій 2021859 77,1 

кредитів банків та інших позик 165517 6,3 

коштів іноземних інвесторів – – 

коштів населення на будівництво житла 178426 6,8 

інших джерел фінансування 18698 0,7 
 

 

Капітальні інвестиції за видами активів 

 

 

Освоєно (використано)  

капітальних інвестицій у січні-червні 2018 

тис.грн 
у % до 

загального обсягу 

Усього 2623770 100,0 

інвестиції у матеріальні активи 2593021 98,8 

житлові будівлі 198646 7,6 

нежитлові будівлі 267608 10,2 

інженерні споруди 147170 5,6 

машини, обладнання та інвентар 1489834 56,8 

транспортні засоби 379120 14,4 

земля 1213 0,0 

довгострокові біологічні активи 

рослинництва та тваринництва 60152 2,3 

інші матеріальні активи 49278 1,9 

інвестиції у нематеріальні активи 30749 1,2 

з них   

програмне забезпечення та бази даних 8378 0,3 

права на комерційні позначення, об'єкти 

промислової власності, авторські та суміжні 

права, патенти, ліцензії, концесії тощо 8282 0,3 
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Продовження додатку 
 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 
 

 

Код  
за 

КВЕД-
2010 

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій  

у січні-червні 2018 

тис.грн у % до  
загального обсягу 

Усього  2623770 100,0 
Сільське, лісове та рибне господарство A 1063101 40,5 

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із 
ними послуг 01 1020599 38,9 
Лісове господарство та лісозаготівлі 02 ...

1
 ...

1
 

Рибне господарство 03 ...
1
 ...

1
 

Промисловість  B+C+D+E 876074 33,4 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 50 0,0 

Переробна промисловість  C 798820 30,4 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря D 57544 2,2 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 19660 0,8 

Будівництво F 249871 9,5 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів G 139668 5,3 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та 
мотоциклами, їх ремонт  45 3711 0,1 
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 
мотоциклами 46 130136 5,0 
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами 
та мотоциклами 47 5821 0,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність H 70981 2,7 

Наземний і трубопровідний транспорт 49 32908 1,3 
Водний транспорт 50 – – 
Авіаційний транспорт 51 – – 
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 52 38073 1,4 
Поштова та кур'єрська діяльність 53 – – 

Тимчасове розміщування й організація харчування I 199 0,0 
Тимчасове розміщування 55 – – 
Діяльність із забезпечення стравами та напоями 56 199 0,0 

Інформація та телекомунікації  J 3975 0,2 
Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, 
телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері 
радіо та телевізійного мовлення 58-60 ...

1
 ...

1
 

Телекомунікації (електрозв'язок) 61 3526 0,1 
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних 
послуг 62, 63 ...

1
 ...

1
 

Фінансова та страхова діяльність K ...
1
 ...

1
 

Операції з нерухомим майном L 26667 1,0 
Професійна, наукова та технічна діяльність  M 10028 0,4 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, 
архітектури та інжинірингу, технічні випробування та 
дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) 69-71 8685 0,3 
Наукові дослідження та розробки 72 954 0,1 
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша 
професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна 
діяльність 73-75 389 0,0 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування   N 7681 0,3 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 
страхування O 113341 4,3 
Освіта P 21958 0,8 
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 37506 1,4 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 1505 0,1 
Надання інших видів послуг S ...

1
 ...

1
  

1
 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" 

щодо конфіденційності статистичної інформації.  
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Продовження додатку 

 

Капітальні інвестиції по містах та районах 

 

 

Освоєно (використано)  

капітальних інвестицій у січні-червні 2018 

тис.грн 
у % до  

загального обсягу 
на одну особу, грн 

Усього 2623770 100,0 2391,3 

м.Суми 986859 37,6 3694,6 

м.Глухів 41895 1,6 1275,1 

м.Конотоп 107253 4,1 1185,0 

м.Лебедин 16570 0,6 642,0 

м.Охтирка 19470 0,7 406,9 

м.Ромни 68222 2,6 1715,8 

м.Шостка 52639 2,0 689,5 

райони    

Білопільський 49966 1,9 1005,2 

Буринський 53073 2,0 2171,2 

Великописарівський 52118 2,0 2759,2 

Глухівський 46799 1,8 2054,8 

Конотопський 73309 2,8 2574,1 

Краснопільський 64418 2,5 2271,8 

Кролевецький 75687 2,9 2003,8 

Лебединський 58795 2,2 2998,8 

Липоводолинський 93695 3,6 5024,1 

Недригайлівський 25436 1,0 1052,9 

Охтирський 51154 1,9 1971,9 

Путивльський 31582 1,2 1156,9 

Роменський 67388 2,6 2069,8 

Середино-Будський 9477 0,4 580,0 

Сумський 242585 9,2 3850,3 

Тростянецький 287408 11,0 8264,6 

Шосткинський 32417 1,2 1578,5 

Ямпільський 15555 0,6 656,8 
 


