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Фінансові результати діяльності підприємств Дніпропетровської області  
за січень–листопад 2010 року 

 
(тис.грн.) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

 Фінансовий 
результат від 

звичайної 
діяльності до 

оподатку-
вання 

(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

 
Усього1 11097198,5 54,6 23169779,0 45,4 12072580,5 

у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 13300,2 83,3 13312,4 16,7 12,2 
промисловість 10811245,6 54,5 17218605,7 45,5 6407360,1 
будівництво –133385,7 41,0 69342,4 59,0 202728,1 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –278657,9 61,4 3035102,9 38,6 3313760,8 

торгівля автомобілями та  
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –361389,1 44,2 42904,3 55,8 404293,4 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі 94558,9 64,8 2879196,0 35,2 2784637,1 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку –11827,7 50,7 113002,6 49,3 124830,3 

діяльність готелів та 
ресторанів –14801,5 65,3 5148,1 34,7 19949,6 
діяльність транспорту та 
зв’язку 46289,7 44,5 508660,3 55,5 462370,6 
фінансова діяльність 1684638,0 69,4 1747344,9 30,6 62706,9 
операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям –451356,2 56,2 545586,3 43,8 996942,5 
освіта 9431,7 73,9 10017,3 26,1 585,6 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 3743,1 72,2 5066,0 27,8 1322,9 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту  –592817,1 46,2 11587,7 53,8 604404,8 

________________________________ 

1 Дані наведено без малих підприємств та бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного 
сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. 

 



Фінансові результати за видами промислової діяльності  
за січень–листопад 2010 року  

 
(тис.грн.) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансовий 
результат від 

звичайної 
діяльності до 

оподаткування 
(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

 
Промисловість 10811245,6 54,5 17218605,7 45,5 6407360,1 

Добувна промисловість 13264089,6 55,9 13687723,1 44,1 423633,5 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин –234271,6 80,0 16885,4 20,0 251157,0 
добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних  13498361,2 51,7 13670837,7 48,3 172476,5 

Переробна промисловість –2182066,7 57,9 3245618,9 42,1 5427685,6 
у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів –165606,4 58,2 222179,7 41,8 387786,1 
легка промисловість –9543,3 33,3 2332,3 66,7 11875,6 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра –9724,0 33,3 2032,3 66,7 11756,3 
виробництво шкіри,  
виробів зі шкіри та  
інших матеріалів 180,7 33,3 300,0 66,7 119,3 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з 
деревини, крім меблів –681,2 69,2 664,5 30,8 1345,7 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 126307,7 74,1 142613,0 25,9 16305,3 
виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення  15770,5 75,0 26762,5 25,0 10992,0 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість –427878,1 67,7 158187,0 32,3 586065,1 

хімічне виробництво –37119,7 78,6 132528,1 21,4 169647,8 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –390758,4 58,8 25658,9 41,2 416417,3 

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  –82431,9 42,9 102707,1 57,1 185139,0 
металургійне виробництво  
та виробництво готових 
металевих виробів –2037336,6 46,1 1873996,4 53,9 3911333,0 
машинобудування 344549,6 62,1 654737,6 37,9 310188,0 

виробництво машин та 
устатковання 60842,5 54,8 153962,5 45,2 93120,0 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  83208,4 66,0 118360,5 34,0 35152,1 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 200498,7 73,9 382414,6 26,1 181915,9 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води –270777,3 14,6 285263,7 85,4 556041,0 

 

Начальник           О.М. Шпильова 
 
Довідки за телефоном: 778-67-87 
Веб-сайт ГУС у Дніпропетровській області: www.dneprstat.gov.ua 
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