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Капітальні інвестиції підприємств та організацій 

Львівської області у січні-червні 2021 року становили 

8,3 млрд.грн. 

Індекс капітальних інвестицій у січні-червні 2021 року становив 122,3% у порівнянні з 
відповідним періодом попереднього року (у січні-червні 2020 року – 52,0%). 

Індекси капітальних інвестицій  
відповідний період попереднього року=100% 

 
 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні 
кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні-червні 2021 року освоєно 
5434,5 млн.грн.  За рахунок кредитів банків та інших позик здійснено 538,7 млн.грн. 
З державного бюджету профінансовано 488,0 млн.грн капітальних інвестицій, з місцевих 
бюджетів-287,3 млн.грн.  

 

Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування 
у відсотках до підсумку 

 

Основну частку капітальних інвестицій становили інвестиції у матеріальні активи 
(96,0%). Зокрема у будівлі житлові спрямовано 17,7% усіх інвестицій, інженерні споруди – 
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Капітальні інвестиції у Львівській області  
у січні-червні 2021 року 

 

 

14,8%, будівлі нежитлові – 13,5%. На придбання машин, обладнання, інвентарю та 
транспортних засобів витрачено 43,1% усіх вкладень. У нематеріальні активи направлено 
4,0% капітальних інвестицій. 

Капітальні інвестиції за видами активів 
 

 

Обсяг капітальних інвестицій 
 у січні-червні 2021 року 

млн.грн 
у % до 

загального обсягу 

Усього 8318,9 100,0 
інвестиції у матеріальні активи 7985,0 96,0 

будівлі житлові 1469,0 17,7 
будівлі нежитлові 1125,1 13,5 
інженерні споруди 1233,7 14,8 
машини, обладнання та інвентар 2655,1 31,9 
транспортні засоби 934,2 11,2 
земля 26,7 0,3 
довгострокові біологічні активи 
рослинництва та тваринництва 37,5 0,5 
інші матеріальні активи 503,7 6,1 

інвестиції у нематеріальні активи 333,9 4,0 
з них   
програмне забезпечення та бази даних 257,7 3,1 

 

Найбільші обсяги капітальних інвестицій у січні-червні 2021 року освоїли 
промислові підприємства – 2608,2 млн.грн, або 31,4% від загального обсягу. 

За видами промислової діяльності значні обсяги інвестицій освоїли підприємства з 
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (949,3 млн.грн), з постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (406,3 млн.грн), добувної 
промисловості (261,4 млн.грн), підприємствами з виготовлення виробів з деревини, 
виробництва паперу та поліграфічної діяльності (234,9 млн.грн), а також машинобудування 
(230,9 млн.грн). 

Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності 
у відсотках до підсумку  

 

Будівельні організації та фізичні особи-забудовники здійснили 1700,3 млн.грн 
капітальних вкладень (20,4% від загального обсягу). 

Вагомими були капітальні інвестиції, освоєні підприємствами оптової та роздрібної 
торгівлі (852,4 млн.грн); підприємствами, що здійснюють операції з нерухомим майном 
(778,7 млн.грн); державного управління й оборони (583,8 млн.грн); сільського, лісового та 
рибного господарства (476,6 млн.грн). 
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Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяг капітальних 
інвестицій 

у січні-червні 2021 року 

млн.грн 
у % до 

загального 
обсягу 

Усього  8318,9 100,0 
Сільське, лісове та рибне господарство А 476,6 5,7 
Промисловість B+C+D+E 2608,2  31,4 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 261,4 3,1 
Переробна промисловість C 1865,6 22,4 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 406,3 5,0 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 74,9 0,9 

Будівництво F 1700,3 20,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів G 852,4 10,3 
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність H 326,9 3,9 
Тимчасове розміщування й організація харчування I 44,4 0,5 
Інформація та телекомунікації J 81,6 1,0 
Фінансова та страхова діяльність K 158,0 1,9 
Операції з нерухомим майном L 778,7 9,4 
Професійна, наукова та технічна діяльність M 54,3 0,7 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 397,3 4,8 
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування O 583,8 7,0 
Освіта P 28,4 0,3 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 133,2 1,6 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 43,2 0,5 
Надання інших видів послуг S 51,6 0,6 
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