ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
МИКОЛАІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ
СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК
Видання пропонує офіційні статистичні дані, які характеризують інвестиційну та будівельну діяльність в області. Дані наведені в
цілому по області, за видами економічної діяльності, адміністративно-територіальними одиницями регіону, міських поселеннях та
сільській місцевості.

Розділ 2.
ІНВЕСТИЦІЇ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 1.
КАПІТАЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ
Представлена статистична інформація щодо індексів
капітальних інвестицій, освоєних обсягів
капітальних
інвестицій за видами активів, джерелами фінансування,
видами економічної діяльності, а
також у житлове
будівництво. Висвітлено структуру та
напрямки їх освоєння.

Містить відомості щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності: дані про обсяги
прямих інвестицій, які
надійшли від нерезидентів в економіку
області, та внесені
підприємствами-резидентами в економіку
інших країн світу, у
розрізі країн світу,
видів економічної діяльності підприємстврезидентів, а також за
основними країнамиінвесторами у розрізі
видів економічної діяльності.

Розділ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ
БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Наведена інформація
про обсяги виконаних
будівельних робіт та
індекси будівельної
продукції за видами,
виробництво
окремих видів промислової продукції будівельного призначення,
а також стан трудових
ресурсів та фінансових результатів будівельних підприємств.

Розділ 4. ПРИЙНЯТО
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ПОТУЖНОСТЕЙ
Представлені відомості щодо прийнятих в експлуатацію
окремих виробничих
потужностей,
об’єктів сільськогосподарського призначення та комунального господарства.

Розділ 5. ПРИЙНЯТО
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ЖИТЛА ТА ІНШИХ
ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ
СФЕРИ
Містить детальну інформацію щодо прийнятого в експлуатацію
житла, його розподіл
за типами поселень,
видами будівель, поверховістю, а також
дані щодо прийнятих
в експлуатацію квартир та їх середній розмір. Представлені дані
про прийняті в експлуатацію загальноосвітні
та дошкільні навчальні, лікарняні та амбулаторно-поліклінічні
заклади.
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Розділ 6.
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ
ПОРІВНЯННЯ
Інформація, наведена у розділі, відображає основні показники інвестиційної та будівельної
діяльності по регіонах України: обсяги
та індекси капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу), будівельної продукції та
прийняття в експлуатацію житла.

