
 

                                                                        

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В МІСТІ КОНОТОП 

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2013 РОКУ 

 

За 9 місяців 2013р. підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх 

джерел фінансування освоєно 35,9 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

становить 2,2% загального обсягу по Сумській області. Місто Конотоп серед 

семи міст обласного підпорядкування за обсягом капітальних інвестицій 

посідає 3 місце (найбільше капітальних інвестицій освоєно в м. Суми –       

860,1 млн.грн.) 

Майже всі капітальні інвестиції (99,6% загального обсягу) спрямовано в 

матеріальні активи, з яких 47,2% – на придбання, модернізацію та 

вдосконалення машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів, 36,4% – 

у будівлі та споруди, 15,5% – у придбання або створення власними силами 

інших необоротних матеріальних активів. 

У капітальний ремонт активів спрямовано 5,1 млн.грн. капітальних 

інвестицій (14,1% загального обсягу).  

Як і раніше, основним джерелом фінансування капітальних інвестицій 

залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 

67,6% загального обсягу інвестицій. Питома вага коштів, виділених з 

державного та місцевих бюджетів, склала 14,4%. Кредити банків та інші позики 

для освоєння капітальних інвестицій не залучались. 
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