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Інвестиційна активність підприємств 

Кіровоградської області у січні–вересні 2018 року 
 

Підприємствами та організаціями області у січні–вересні 2018р.  

за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4180,8 млн.грн капітальних 

інвестицій, що на 9% менше ніж у січні–вересні 2017р. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 78,5% усіх 

капіталовкладень. 

На кожного мешканця області в середньому припало 4380 грн 

капітальних інвестицій. 

Підприємствами м.Кропивницького освоєно 35,2% загальнообласного 

обсягу.  

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами 

сільського, лісового та рибного господарства (49,4%), промисловості (19,2%). 

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної 

діяльності Кіровоградської області 

у січні–вересні 2018 року 

 

Іноземними інвесторами в економіку Кіровоградської області у січні–

вересні 2018р. унесено 8,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу), з них 40% – з країн Європейського Союзу.  

Станом на 1 жовтня 2018р. загальний обсяг прямих інвестицій, вкладених 

в економіку області, становив 73,9 млн.дол.  

Інвестиції надійшли з 35 країн світу, з них 15 – країни Європейського 

Союзу. До п’ятірки основних країн-інвесторів входять: Велика Британія, Кіпр, 

Сейшельські Острови, Російська Федерація та Нідерланди. 

Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були 

підприємства міст Кропивницького (44% загального обсягу прямих інвестицій 

області), Олександрії (16%) та Маловисківського району (14,2%).  

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій 

зосереджені на підприємствах будівництва; промисловості; в організаціях, що 

здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування; на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів.  

 

 

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Світловодська 

у січні–вересні 2018 року
 

 

Обсяг прямих інвестицій, вкладених в економіку м.Світловодська, станом 

на 1 жовтня 2018р. становив 3,1 млн.дол. США (4,2% загального обсягу 

інвестицій по області).  



В економіку міста вклали капітал інвестори 12 країн світу, серед яких 

провідні партнери: Канада та Ізраїль. 

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах, які 

здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування, будівництва. 

 
 

Інвестиційна активність підприємств  

Світловодського району  

у січні–вересні 2018 року  

 

У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями Світловодського 

району освоєно 77,5 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,9% 

загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця району в середньому припало 6392 грн 

капітальних інвестицій, мешканця області – 4380 грн. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій.  
 

 

Інвестиційна активність підприємств  

м.Світловодська  

у січні–вересні 2018 року  

 

У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями м.Світловодська 

освоєно 143,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 3,4% 

загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця міста в середньому припало 2718 грн 

капітальних інвестицій, мешканця області – 4380 грн. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій.  
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 


