
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 у Львівську область  
 за видами економічної діяльності у січні-березні 2019 року2 

(тис.дол. США) 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 01.04. 

Кiпр  191429,7 198132,1 

у тому числі   

Сільське лісове та рибне господарство 2236,6 3295,4 

Промисловість 84290,2 85806,5 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів  9,4 9,5 

переробна промисловість  41300,8 43039,5 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря  42788,7 42562,9 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  191,3 194,6 

Будівництво 4230,1 6545,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 9107,9 8967,7 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 70754,0 72889,7 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1640,0 1653,4 

Операції з нерухомим майном 15329,6 15549,0 

Професійна, наукова та технічна діяльність 2661,5 2225,0 

Польща  166762,3 168370,4 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 1319,8 1298,8 

Промисловість 49657,8 49696,0 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів  к к 

переробна промисловість  49210,9 49233,9 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря  к к 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами 190,4 191,0 

Будівництво 4267,3 4340,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 5894,1 5907,4 

Інформація та телекомунікації 296,5 296,9 

Фінансова та страхова діяльність 99566,3 100642,7 

Операції з нерухомим майном 2758,6 2744,6 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1551,0 2012,0 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 1192,8 1173,6 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 230,2 230,5 

Нiмеччина  104934,7 102988,7 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 475,8 470,9 

Промисловість 98576,6 96737,6 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів к к 

переробна промисловість  98343,1 96498,8 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря  к к 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  к к 

Будівництво 1257,5 1233,6 



Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 01.04. 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3286,4 3229,8 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 750,0 736,1 

Нідерланди 86467,7 88184,5 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство к к 

Промисловість 48964,7 50246,3 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів 30750,5 30748,5 

переробна промисловість  1404,8 1413,5 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря к к 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 459,0 453,9 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність к к 

Фінансова та страхова діяльність к к 

Операції з нерухомим майном 2931,6 2927,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність к к 

Швейцарiя  74920,3 74567,7 

  у тому числі   

Промисловість 68710,7 68280,9 

переробна промисловість 68710,7 68280,9 

Фінансова та страхова діяльність к к 

Операції з нерухомим майном 1353,1 1335,2 

Данiя 72666,1 71784,8 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 19899,3 19518,8 

Промисловість 41167,0 40824,0 

переробна промисловість  41162,6 40819,7 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря к к 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 2016,8 1979,7 

Інформація та телекомунікації 1182,2 1167,0 

Операції з нерухомим майном 8355,0 8250,3 

Австрiя  64580,9 63333,5 

  у тому числі   

Промисловість 37182,8 39658,4 

  переробна промисловість  34257,8 36681,9 

  водопостачання; каналізація, поводження з відходами  к к 

Будівництво 2488,8 2449,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 6535,4 3052,3 

Тимчасове розміщування й організація харчування 4490,2 4480,0 

Операції з нерухомим майном 11975,8 11818,8 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок к к 

   
   
   



 
   
 Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01. 01.04. 

Угорщина 23091,2 23019,5 

    у тому числі   

Промисловість 18626,8 18627,8 

переробна промисловість 18626,8 18627,8 

Будівництво к к 

Операції з нерухомим майном к к 

Вiрґiнськi Острови (Брит.) 18305,1 19571,1 

  у тому числі   

Промисловість 668,6 675,4 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів к к 

переробна промисловість  к к 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  к к 

Фінансова та страхова діяльність к к 

Операції з нерухомим майном 9958,3 11093,8 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок к к 

Велика Британія 23449,4 17035,8 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство к к 

Промисловість 5638,0 5649,3 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів к к 

переробна промисловість  к к 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3625,6 3654,9 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 7194,5 795,1 

Тимчасове розміщування й організація харчування к к 

Інформація та телекомунікації 402,9 413,3 

Операції з нерухомим майном 1921,5 1818,2 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 318,9 323,5 

   
 

 

 

 

 

    
 

 

___________ 
 

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в регіон. 
2 Дані на 01.01.2019  є попередніми. 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 
статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації". 
 

 

 


