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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ

ПЕРЕДМОВА
Статистичний бюлетень "Капітальні інвестиції у Луганській області у 2016 році"
підготовлено на основі даних державного статистичного спостереження щодо капітальних
інвестицій.
Державне статистичне спостереження за формою № 2-інвестиції (річна) "Капітальні
інвестиції" проводиться відповідно до Методологічних положень з організації державного
статистичного спостереження1, затверджених наказом Держстату від 05.08.2015 № 225 (зі змінами).
Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики 1, затвердженої
наказом Держстату від 25.12.2009 № 494. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствахюридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження
(юридичною адресою).
У бюлетені наведено інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій за
регіонами, джерелами фінансування, видами активів, видами економічної діяльності, у житлове
будівництво. Окремо представлено дані за видами промислової діяльності.
Назви видів діяльності наведено відповідно до Класифікації видів економічної діяльності
(ДК009:2010)2. Оскільки Класифікація побудована за ієрархічною системою, для зручності
користування у бюлетені наведено коди видів економічної діяльності.
Вартісні показники наведено у цінах поточного року. Індекси обчислено за даними у
порівнянних цінах. Розрахунки інвестицій на одну особу здійснено виходячи з середньорічної
кількості постійного населення.
Інформацію в бюлетені наведено без урахування частини зони проведення
антитерористичної операції; дані можуть бути уточнені.
СКОРОЧЕННЯ:
н.в.і.у. – не ввійшли до інших угруповань.
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире ( – ) – явищ не було;
Нуль (0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені
використаними у таблиці розрядами;
Cимвол …1 – дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну
статистику" щодо конфіденційності інформації;
"з них", "у тому числі" – означає, що наведено не всі доданки зазначеної суми.
___________

Розміщено на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та
класифікатори/Статистична методологія/Економічна статистика/Економічна діяльність/Капітальні
інвестиції ".
2
Розміщено на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та
класифікатори/Класифікатори".
1

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв'язку з
округленням даних.

Головне управління статистики у Луганській області

2

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………………………..

2

1.

Капітальні інвестиції за видами активів……………………………………………………..

4

2.

Індекси капітальних інвестиції за деякими регіонами України (діаграма)………………..

5

3.

Капітальні iнвестицiї за джерелами фінансування………………………….........................

6

4.

Технологічна

структура

капітальних

інвестицій

в

матеріальні

активи

(діаграма)………………………………………………………………………........................

7

5.

Капітальні інвестиції за видами активів за окремими напрямками ………........................

8

6.

Капітальні інвестиції по містах та районах………………………………………………….

9

7.

Капітальні інвестиції по містах та районах у житлове будівництво………........................

10

8.

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності…………………………………...

11

9.

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності…………………………………..

13

10.

Технологічна структура капітальних інвестицій
за видами економічної діяльності……………………………………………........................

11.

14

Індекси інвестицій в основний капітал за видами
економічної діяльності…………………………………………………………………………

Головне управління статистики у Луганській області

3

16

