
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 у Львівську область  
 за видами економічної діяльності у січні-червні 2018 року2 

(тис.дол. США) 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 01.07. 

Кiпр  230607,3 221871,7 

  у тому числі   

Сільське лісове та рибне господарство 2102,2 2241,4 

Промисловість 80885,5 84980,1 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів  19,9 21,3 

переробна промисловість  37851,5 38859,9 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря  42825,4 45896,8 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  188,7 202,1 

Будівництво 4120,7 4376,2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 17685,4 10325,7 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 3283,7 3577,1 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1696,9 1765,5 

Фінансова та страхова діяльність …2 …2 

Операції з нерухомим майном 9689,8 12607,9 

Професійна, наукова та технічна діяльність 2651,1 2706,9 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 71409,9 70360,2 

Польща  133397,5 154423,7 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 1393,7 1334,8 

Промисловість 48208,4 49694,8 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів  …2 …2 

переробна промисловість  47926,5 49367,4 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря  …2 …2 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами 191,6 197,4 

Будівництво 3364,3 3726,8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 5941,0 5918,6 

Інформація та телекомунікації 295,1 296,6 

Фінансова та страхова діяльність 68375,5 87597,1 

Операції з нерухомим майном 2598,4 2594,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1697,7 1796,1 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 1268,2 1205,6 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 227,9 230,9 

Нiмеччина  108539,4 106235,4 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 451,1 453,9 

Промисловість 101972,9 99807,9 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів …2 …2 

переробна промисловість  101719,9 99549,9 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря  …2 …2 

 



Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 01.07 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  …2 …2 

Будівництво 1310,0 1281,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3436,0 3344,1 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 780,8 764,6 

Нідерланди 48906,1 80097,5 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство …2 …2 

Промисловість 39608,6 40809,0 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів 22210,3 22210,6 

переробна промисловість  1448,9 1505,1 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря …2 …2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 470,0 464,1 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність …2 …2 

Фінансова та страхова діяльність …2 …2 

Професійна, наукова та технічна діяльність …2 …2 

Данiя 70948,9 71452,9 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство …2 …2 

Промисловість 39493,2 40573,5 

переробна промисловість  39493,2 40573,5 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 893,7 903,7 

Інформація та телекомунікації 1209,7 1194,1 

Операції з нерухомим майном 8619,4 8503,7 

Швейцарiя  71586,3 71096,9 

  у тому числі   

Промисловість 69659,6 69179,5 

переробна промисловість 69659,6 69179,5 

Фінансова та страхова діяльність …2 …2 

Операції з нерухомим майном 1397,7 1387,2 

Австрiя  59462,0 64283,9 

  у тому числі   

Промисловість 34744,2 36526,3 

переробна промисловість  31858,7 33414,8 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  …2 …2 

Будівництво 2579,9 2545,0 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 5645,0 6672,6 

Тимчасове розміщування й організація харчування 2148,1 2101,0 

Операції з нерухомим майном 13191,0 14799,8 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок …2 …2 

   
   
  



 Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 01.07. 

Велика Британія 26513,8 25453,2 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 2084,0 2219,0 

Промисловість 5710,0 5761,2 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів …2 …2 

переробна промисловість  5531,9 5570,3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3625,7 3717,9 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 7485,1 7302,1 

Тимчасове розміщування й організація харчування 2249,3 2249,4 

Інформація та телекомунікації 323,2 450,5 

Операції з нерухомим майном 3134,0 1963,6 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 1770,4 1789,0 

Вiрґiнськi Острови (Брит.) 22581,7 23243,9 

  у тому числі   

Промисловість 394,5 422,3 

переробна промисловість  …2 …2 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  …2 …2 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1122,4 1122,8 

Фінансова та страхова діяльність …2 …2 

Операції з нерухомим майном 13264,4 13394,6 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок …2 …2 

Угорщина 23253,6 23177,9 

    у тому числі   

Промисловість 18629,8 18641,0 

переробна промисловість 18629,8 18641,0 

Будівництво …2 …2 

Операції з нерухомим майном …2 …2 
  

___________ 
 

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). 
 

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". 
 

 

 


