
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 

у Дніпропетровській області за видами економічної діяльності 

 (за найбільшими обсягами) у 2019 році 
                                                                                                                  (тис.дол. США) 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 31.12. 

Кіпр 1443997,0 1513967,9 

Сільське, лісове та рибне господарство 3470,3 3507,0 

Промисловість 521106,5 575897,0 
добувна промисловість і розроблення кар’єрів 102610,5 123418,2 

переробна промисловість 375592,1 417663,5 
постачання електроенергії, газу,  

пари та кондиційованого повітря к к 
водопостачання; каналізація,  

поводження з відходами к к 

Будівництво 25383,1 23651,9 
Оптова та роздрібна торгівля;  

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 367998,7 375839,1 
Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  37862,9 39941,9 
Тимчасове розміщування й організація харчування к к 

Інформація та телекомунікації 1272,8 1289,8 
Фінансова та страхова діяльність 11112,2 9973,9 

Операції з нерухомим майном  296540,1 317421,5 

Професійна, наукова та технічна діяльність 37005,5 39996,1 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 138271,5 122476,1 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги к к 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок к к 

Нідерланди 756158,6 854644,0 

Сільське, лісове та рибне господарство к к 
Промисловість 754032,4 852358,8 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів 701580,4 809511,8 

переробна промисловість 52452,0 к 
постачання електроенергії, газу,  

пари та кондиційованого повітря – к 
Оптова та роздрібна торгівля;  

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів к к 
Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  1316,0 1397,4 
Фінансова та страхова діяльність – к 

Операції з нерухомим майном 341,7 362,7 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги к к 

Німеччина 579900,4 676064,2 

Сільське, лісове та рибне господарство к к 
Промисловість 573865,1 670732,8 

переробна промисловість 573865,1 670732,8 
Будівництво к к 

Оптова та роздрібна торгівля;  
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 3760,7 3634,3 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 818,6 785,3 
Тимчасове розміщування й організація харчування к к 

Інформація та телекомунікації 10,2 10,0 
Операції з нерухомим майном  688,0 185,5 

Професійна, наукова та технічна діяльність 41,4 40,5 
 

 



                                                                                                                           Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 31.12. 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування к к 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок к – 

Надання інших видів послуг  к к 

Британські Віргінські Острови  199314,1 195508,3 

Сільське, лісове та рибне господарство 2757,1 3075,3 

Промисловість 71470,7 66499,5 
добувна промисловість і розроблення кар’єрів к к 

переробна промисловість 57910,1 51408,5 
постачання електроенергії, газу,  

пари та кондиційованого повітря к к 
Будівництво 821,9 748,7 

Оптова та роздрібна торгівля;  

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 75937,9 74554,5 
Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  2107,0 2069,4 
Тимчасове розміщування й організація харчування к к 

Фінансова та страхова діяльність к к 
Операції з нерухомим майном  29757,9 31811,5 

Професійна, наукова та технічна діяльність 15715,8 15909,2 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 627,1 708,1 

Австрія 109594,8 106179,3 

Промисловість 72089,5 71835,1 

переробна промисловість к 71835,1 
постачання електроенергії, газу,  

пари та кондиційованого повітря к – 
Будівництво к к 

Оптова та роздрібна торгівля;  
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1229,7 1277,6 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  к к 
Тимчасове розміщування й організація харчування к к 

Операції з нерухомим майном 19577,9 16442,2 
Професійна, наукова та технічна діяльність к к 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 16416,9 16338,9 

                                                                                                            
____________ 
1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область. 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    
статистику”  щодо конфіденційності статистичної інформації. 

    Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.  
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