
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 у Львівську область  
 за видами економічної діяльності у 2019 році 

(тис.дол. США) 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 31.12. 

Кiпр  188938,2 308244,6 

у тому числі   

Сільське лісове та рибне господарство 2236,6 9998,1 

Промисловість 84290,2 160823,0 

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

переробна промисловість  41300,8 111790,7 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря  42788,7 48807,6 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  191,3 214,3 

Будівництво 4230,1 6954,5 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 5089,3 4878,5 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 70754,0 103020,5 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1640,0 1743,3 

Операції з нерухомим майном 16688,5 17535,2 

Професійна, наукова та технічна діяльність 2661,5 1983,6 

Польща  166520,3 210245,8 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 1319,8 1285,1 

Промисловість 49327,1 50940,6 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів  к к 

переробна промисловість  48880,2 50160,6 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря  к к 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами 190,4 200,2 

Будівництво 4267,3 4840,0 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 6001,8 5715,3 

Інформація та телекомунікації 297,0 299,7 

Фінансова та страхова діяльність 99566,3 142200,0 

Операції з нерухомим майном 2758,6 2534,4 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1551,2 1011,3 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 1192,8 1167,9 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 204,8 218,9 

Нiмеччина  104937,0 102347,9 

у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 488,9 487,8 

Промисловість 98576,6 96437,7 

 добувна промисловість і розроблення кар'єрів к к 

переробна промисловість  98343,1 96190,2 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря  к к 

 



Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 31.12. 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  к к 

Будівництво 1257,5 1206,8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3286,4 3169,4 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 750,0 471,7 

Нідерланди 86467,7 96020,9 

у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство к к 

Промисловість 48964,7 55343,3 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів 30750,5 32496,3 

переробна промисловість  1404,8 2066,3 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря к к 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 459,0 1021,8 

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

Фінансова та страхова діяльність к – 

Операції з нерухомим майном 2931,6 2924,9 

Професійна, наукова та технічна діяльність к к 

Швейцарiя  74920,3 77127,4 

у тому числі   

Промисловість 68710,7 67844,8 

переробна промисловість 68710,7 67844,8 

Фінансова та страхова діяльність к к 

Операції з нерухомим майном 1353,1 1333,1 

Данiя  72671,8 74662,0 

у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 19899,3 19086,3 

Промисловість 41172,7 44137,6 

переробна промисловість  41168,3 44133,4 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря к к 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 2016,8 1944,1 

Інформація та телекомунікації 1182,2 1182,9 

Операції з нерухомим майном 8355,0 8266,9 

Австрiя  63340,6 62593,0 

у тому числі   

Промисловість 37182,7 39487,2 

переробна промисловість  34257,7 36209,3 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  к к 

Будівництво 1764,1 1972,2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 6535,4 3024,9 

Тимчасове розміщування й організація харчування 4490,2 4603,1 

Операції з нерухомим майном 11454,6 11219,2 

Мистецтво, спорт,розваги та відпочинок к к 



Продовження 

 
Обсяги інвестицій на 

01.01. 31.12. 

Вiрґiнськi Острови (Брит.)  21545,5 22954,9 

у тому числі   

Промисловість 668,6 707,7 

добувна промисловість к – 

переробна промисловість  к к 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  к к 

Фінансова та страхова діяльність к к 

Операції з нерухомим майном 13198,7 13712,6 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок к к 

Угорщина 23091,2 22954,8 

у тому числі   

Промисловість 18626,8 18645,8 

переробна промисловість  18626,8 18645,8 

Будівництво к к 

Операції з нерухомим майном к к 

Велика Британія 23449,4 15313,4 

у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство к – 

Промисловість 5638,0 5915,2 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів к к 

переробна промисловість к к 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3625,6 3813,7 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 7194,5 735,0 

Тимчасове розміщування й організація харчування к к 

Інформація та телекомунікації 402,9 388,8 

Операції з нерухомим майном 1921,5 1860,1 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 318,9 350,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________ 
 

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. 
1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в регіон. 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 
статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації". 
 

 

 


