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Прямі інвестиції1 у січні-вересні 2016 року 

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2016р. становив 205,9 
млн.дол. США. У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) склав 193,5 дол. (на 1 жовтня 2015р. – 173,9 дол.). 

У січні–вересні в економіку Херсонської області іноземними інвесторами 
вкладено 1139,8 тис.дол. та вилучено 2150,9 тис.дол. прямих інвестицій (акціонерного 
капіталу), у січні-вересні 2015р. – 1812,2 тис.дол. та 5803,2 тис.дол. відповідно. 
Зменшення вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки, утрат та 
перекласифікації становило 4091,1 тис.дол., у т.ч. за рахунок курсової різниці –           
4088,9 тис.дол.  

Інвестиції надійшли з 39 країн світу. Із країн ЄС із початку інвестування внесено 
163,1 млн.дол. інвестицій (79,2% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших 
країн світу – 42,7 млн.дол. (20,8%). 

До основних країн-інвесторів, на які припадає 79,5% загального обсягу прямих 
інвестицій, входять: Кіпр – 111,2 млн.дол., Велика Британія – 26,5 млн.дол. та Беліз – 
25,9 млн.дол. 

На підприємствах промисловості зосереджено 131,3 млн.дол. (63,8%) прямих 
інвестицій, у т.ч. переробної – 105,8 млн.дол. Серед галузей переробної 
промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
унесено 87,5 млн.дол., у виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 
поліграфічну діяльність – 13 млн.дол., у металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання – 4,8 млн.дол. 

На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 
21,6 млн.дол. або 10,5% загального обсягу прямих інвестицій, транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 19,7 млн.дол. (9,6%), в організаціях, 
що здійснюють операції з нерухомим майном – 16,7 млн.дол. (8,1%), оптової та 
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,2 млн.дол. 
(3%), будівництва – 5,9 млн.дол. (2,9%). 

Заборгованість підприємств Херсонської області за кредитами та позиками, 
торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед 
прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2016р. становила 172 млн.дол. 
_____________________ 

1 Дані про прямі інвестиції в область та з області є попередніми  і можуть уточнюватись у наступних виданнях. 

http://www.ks.ukrstat.gov.ua/
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Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та 
боргових інструментів) на 1 жовтня 2016р. становив 377,8 млн.дол. 

 

Прямі іноземні інвестиції в економіку області 

 (тис.дол. США) 

 

Усього 

у тому числі з 

країн 
ЄС 

інших 
країн  
світу 

Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти) 
на 01.01.2016 376831,5 323988,2 52843,3 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 01.01.2016 210953,3 164665,4 46287,9 
Надійшло акціонерного капіталу 
нерезидентів 1139,8 204,4 935,4 

Вибуло акціонерного капіталу 
нерезидентів –2150,9 –67,7 –2083,2 
Інші зміни вартості акціонерного капіталу 
нерезидентів (зміна вартості, утрати, 
перекласифікація інвестицій тощо) –4091,1 –1687,8 –2403,3 

з них  
курсова різниця1 –4088,9 –1691,2 –2397,7 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 01.10.2016 205851,1 163114,3 42736,8 
Боргові інструменти (заборгованість за 
кредитами та позиками, зобов’язання за 
торговими кредитами та інші зобов’язання перед 
прямими інвесторами)    

на 01.01.2016 165878,2 159322,8 6555,4 

на 01.10.2016 171987,1 167554,1 4433,0 
Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти) 
на 01.10.2016 377838,2 330668,4 47169,8 

_____________________ 

1 Статтею 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування» визначено види іноземних інвестицій, 
зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти 
України. Для забезпечення міжнародних співставлень результати спостереження публікуються у доларах США. 
Унаслідок зміни курсів валют відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.  

 
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Херсонської області в 

економіку країн світу на 1 жовтня 2016р. становив 0,1 млн.дол. 

Т. в. о. Начальника                                                     Н. Мельничук 
 
 
 
Довідка: тел. (0552) 26-33-29; e-mail: oblstat@ks.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації : http://10.65.102.74/1/ekonomichna-statistika 
 © Головне управління статистики у Херсонській області, 2016 
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Додаток 1 
 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 

в області за видами економічної діяльності 
                                                                                                                     (тис.дол. США) 

 Код за 
КВЕД-2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2016 01.10.2016 

Кіпр  113257,8 111241,3 

Сільське, лісове та рибне господарство A 3821,9 3546,4 

Промисловість B+C+D+E 83150,2 82375,7 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів B …2 …2 

переробна промисловість C 83013,8 82239,5 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря D 103,4 105,7 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами E …2 …2 

Будівництво F 1533,3 1532,3 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 74,5 69,1 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність H …2 …2 

Тимчасове розміщування й організація харчування I …2 …2 

Фінансова та страхова діяльність K …2 …2 

Операції з нерухомим майном L 12284,5 11378,4 

Професійна, наукова та технічна діяльність M …2 …2 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N …2 – 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q …2 …2 
    
Велика Британія  26703,7 26474,9 

Сільське, лісове та рибне господарство A 15508,5 15506,9 

Промисловість B+C+D+E 4617,4 …2 

переробна промисловість C …2 …2 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря D …2 – 

Будівництво F …2 …2 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G …2 …2 

Операції з нерухомим майном L …2 …2 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N …2 …2 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q …2 …2 
    
Беліз  27934,9 25904,0 
Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря D …2 …2 

Будівництво F …2 …2 

Операції з нерухомим майном L …2 …2 
_____________________ 

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в області. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності інформації. 
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Продовження 

 Код за 
КВЕД-2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2016 01.10.2016 

    
Німеччина  7608,7 7620,0 

Сільське, лісове та рибне господарство A 268,1 272,7 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 28,9 26,8 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність H …2 …2 

Операції з нерухомим майном L …2 …2 

Професійна, наукова та технічна діяльність M …2 …2 
    
Туреччина  4034,9 4063,5 

Сільське, лісове та рибне господарство A 284,8 271,1 

Промисловість B+C+D+E 2888,8 2824,3 

переробна промисловість C 2842,1 2781,0 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами E …2 …2 

Будівництво F …2 …2 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 162,7 278,8 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність H …2 …2 

Операції з нерухомим майном L …2 …2 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N …2 …2 
    
США  3171,4 3167,7 

Сільське, лісове та рибне господарство A 365,1 348,6 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 2214,1 2224,1 
Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська 
діяльність H …2 …2 
Операції з нерухомим майном L …2 …2 
Надання інших видів послуг S …2 …2 
    
Панама  3173,8 2910,0 
Сільське, лісове та рибне господарство A …2 …2 
Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 

 
1014,1 

 
939,3 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність H …2 …2 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N …2 – 
    

Російська Федерація   2844,4 2892,5 

Сільське, лісове та рибне господарство A …2 …2 

Промисловість B+C+D+E 315,5 313,1 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів B …2 …2 
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Продовження 

 Код за 
КВЕД-2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2016 01.10.2016 

    

переробна промисловість C 315,4 313,0 

Будівництво F …2 …2 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 8,1 7,5 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність H …2 …2 

Тимчасове розміщування й організація харчування I 2116,6 2151,2 

Інформація та телекомунікації J 9,4 …2 

Операції з нерухомим майном L 0,5 0,5 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 69,7 …2 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N …2 …2 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q …2 …2 
    
Канада  3313,6 2011,4 
Промисловість B+C+D+E …2 – 

переробна промисловість C …2 – 
Інформація та телекомунікації J …2 …2 
Операції з нерухомим майном L …2 …2 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N …2 …2 
    
Нідерланди  1506,6 1489,1 
Промисловість B+C+D+E …2 …2 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів B …2 …2 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G …2 …2 
Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська 
діяльність H …2 …2 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N …2 …2 
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Додаток 2 
 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в області 
за видами економічної діяльності 

 
 

Код за 
КВЕД-2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2016 01.10.2016 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

      

Усього  210953,3 100,0 205851,1 100,0 
      
Сільське, лісове та рибне 
господарство A 21973,9 10,4 21566,8 10,5 

Промисловість B+C+D+E 134943,4 64,0 131309,2 63,8 
добувна промисловість                      
і розроблення кар'єрів B …1 …1 …1 …1 
переробна промисловість C 107440,8 50,9 105765,1 51,4 

постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 27411,8 13,0 25460,0 12,4 
водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами E 46,7 0,0 43,3 0,0 

Будівництво F 5947,6 2,8 5909,9 2,9 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів     
і мотоциклів G 6128,3 2,9 6176,7 3,0 

Транспорт, складське господарство,  
поштова та кур'єрська діяльність H 19861,8 9,4 19703,7 9,6 

Тимчасове розміщування                   
й організація харчування I 2775,0 1,3 2761,0 1,3 
Інформація та телекомунікації J 34,5 0,0 34,5 0,0 

Фінансова та страхова діяльність  K …1 …1 …1 …1 
Операції з нерухомим майном L 17576,9 8,3 16701,5 8,1 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність M 666,2 0,3 715,6 0,3 

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування N 824,1 0,4 761,7 0,4 

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги Q 79,2 0,0 78,6 0,0 
Надання інших видів послуг S …1 …1 …1 …1 

_____________________ 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності інформації. 
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Додаток 3 
 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) 
у містах та районах 

 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2016 01.10.2016 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

Херсонська область 210953,3 100,0 205851,1 100,0 

м.Гола Пристань – – – – 

м.Каховка 72188,2 34,2 72288,4 35,1 

м.Нова Каховка 7796,7 3,7 7727,3 3,8 

м.Херсон 59623,1 28,3 56087,7 27,2 

Бериславський …1 …1 …1 …1 

Білозерський 6427,9 3,0 6535,7 3,2 

Великолепетиський …1 …1 …1 …1 

Великоолександрівський 198,8 0,1 198,3 0,1 

Верхньорогачицький – – – – 

Високопільський 132,8 0,1 128,8 0,1 

Генічеський 3913,3 1,9 3941,2 1,9 

Голопристанський …1 …1 …1 …1 

Горностаївський 220,0 0,1 222,0 0,1 

Іванівський …1 …1 …1 …1 

Каланчацький 16951,5 8,0 16866,5 8,2 

Каховський …1 …1 …1 …1 

Нижньосірогозький – – – – 

Нововоронцовський …1 …1 …1 …1 

Новотроїцький 836,0 0,4 774,4 0,4 

Олешківський  13653,8 6,5 14099,6 6,8 

Скадовський 27125,5 12,9 25165,4 12,2 

Чаплинський 415,2 0,2 423,2 0,2 
_____________________ 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності інформації. 


