
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 у Львівську область  
 за видами економічної діяльності у січні-вересні 2019 року2 

(тис.дол. США) 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 01.10. 

Кiпр  188938,2 211271,1 

у тому числі   

Сільське лісове та рибне господарство 2236,6 9827,4 

Промисловість 84290,2 94116,5 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів  9,4 10,6 

переробна промисловість  41300,8 46026,0 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря  42788,7 47861,0 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  191,3 218,9 

Будівництво 4230,1 7093,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 5089,3 5059,1 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 70754,0 71069,5 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1640,0 1763,6 

Операції з нерухомим майном 16688,5 18681,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність 2661,5 2324,9 

Польща  166520,3 200221,2 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 1319,8 1277,1 

Промисловість 49327,1 49894,3 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів  к к 

переробна промисловість  48880,2 49239,7 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря  к к 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами 190,4 202,1 

Будівництво 4267,3 4886,5 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 6001,8 5977,5 

Інформація та телекомунікації 297,0 300,2 

Фінансова та страхова діяльність 99566,3 133026,1 

Операції з нерухомим майном 2758,6 2530,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1551,2 1010,3 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 1192,8 1067,1 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 204,8 219,6 

Нiмеччина  104937,0 100668,1 

у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 488,9 487,5 

Промисловість 98576,6 94800,4 

 добувна промисловість і розроблення кар'єрів к к 

переробна промисловість  98343,1 94551,3 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря  к к 

 



Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 01.10. 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  к к 

Будівництво 1257,5 1196,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3286,4 3144,8 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 750,0 466,9 

Нідерланди 86467,7 94696,6 

у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство к к 

Промисловість 48964,7 53945,5 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів 30750,5 32095,5 

переробна промисловість  1404,8 1514,6 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря к к 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 459,0 445,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність к к 

Фінансова та страхова діяльність к - 

Операції з нерухомим майном 2931,6 2923,6 

Професійна, наукова та технічна діяльність к к 

Швейцарiя  74920,3 76970,4 

у тому числі   

Промисловість 68710,7 67655,8 

переробна промисловість 68710,7 67655,8 

Фінансова та страхова діяльність к к 

Операції з нерухомим майном 1353,1 1328,5 

Данiя  72671,8 74216,7 

у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 19899,3 18917,7 

Промисловість 41172,7 43986,4 

переробна промисловість  41168,3 43982,3 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря к к 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 2016,8 1929,2 

Інформація та телекомунікації 1182,2 1156,7 

Операції з нерухомим майном 8355,0 8182,9 

Австрiя  63340,6 62342,4 

у тому числі   

Промисловість 37182,7 39366,8 

переробна промисловість  34257,7 36019,9 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  к к 

Будівництво 1764,1 2012,8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 6535,4 3010,6 

Тимчасове розміщування й організація харчування 4490,2 4624,0 

Операції з нерухомим майном 11454,6 11168,5 

Мистецтво, спорт,розваги та відпочинок к к 



Продовження 

 
Обсяги інвестицій на 

01.01. 01.10. 

Угорщина 23091,2 22926,3 

у тому числі   

Промисловість 18626,8 18649,5 

переробна промисловість  18626,8 18649,5 

Будівництво к к 

Операції з нерухомим майном к к 

Вiрґiнськi Острови (Брит.)  21545,5 24112,4 

у тому числі   

Промисловість 668,6 717,1 

добувна промисловість к к 

переробна промисловість  к к 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  к к 

Фінансова та страхова діяльність к к 

Операції з нерухомим майном 13198,7 14690,8 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок к к 

Велика Британія 23449,4 15385,8 

у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство к – 

Промисловість 5638,0 5934,5 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів к к 

переробна промисловість к к 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3625,6 3851,1 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 7194,5 729,3 

Тимчасове розміщування й організація харчування к к 

Інформація та телекомунікації 402,9 390,1 

Операції з нерухомим майном 1921,5 1873,8 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 318,9 356,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________ 
 

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в регіон. 
2 Дані на 01.01.2019  є попередніми. 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 
статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації". 
 

 

 


