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Фінансові результати діяльності підприємств Дніпропетровської області  
за 2010 рік  

(попередні дані) 
 

(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 10836964,6 62,6 24414314,5 37,4 13577349,9 

у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 430582,9 89,6 812783,2 10,4 382200,3 
промисловість 11689266,1 59,3 18827249,2 40,7 7137983,1 
будівництво –57021,6 46,7 92828,5 53,3 149850,1 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –1406750,0 67,0 2120616,9 33,0 3527366,9 

торгівля автомобілями та  
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –486614,2 39,5 134274,6 60,5 620888,8 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі –940490,0 71,2 1849397,8 28,8 2789887,8 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку 20354,2 58,1 136944,5 41,9 116590,3 

діяльність готелів та 
ресторанів –23090,0 71,8 3770,5 28,2 26860,5 
діяльність транспорту та 
зв’язку –60164,6 46,6 421590,6 53,4 481755,2 
фінансова діяльність 1612417,4 72,5 1798626,4 27,5 186209,0 
операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям –564850,6 60,7 308135,0 39,3 872985,6 
освіта 9806,1 73,7 10372,2 26,3 566,1 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги –529,6 80,6 6495,2 19,4 7024,8 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту  –792310,1 44,2 11583,2 55,8 803893,3 

________________________________ 

1 Дані наведено без малих підприємств та бюджетних установ.  

 



Фінансові результати за видами промислової діяльності за 2010 рік  
(попередні дані) 

(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 11689266,1 59,3 18827249,2 40,7 7137983,1 

Добувна промисловість 14561182,5 61,3 14998318,4 38,7 437135,9 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин –230115,3 80,0 19253,7 20,0 249369,0 
добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних  14791297,8 57,7 14979064,7 42,3 187766,9 

Переробна промисловість –2422415,0 63,7 3585127,1 36,3 6007542,1 
у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів –159483,7 58,8 240248,9 41,2 399732,6 
легка промисловість –8648,9 47,6 4744,7 52,4 13393,6 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра –10001,4 35,3 3392,2 64,7 13393,6 
виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших 
матеріалів 1352,5 100,0 1352,5 – – 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з  
деревини, крім меблів 117,4 92,3 845,4 7,7 728,0 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 128957,1 78,6 144323,7 21,4 15366,6 
виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення  7928,0 75,0 20801,0 25,0 12873,0 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість –443159,1 71,2 133489,5 28,8 576648,6 

хімічне виробництво –138844,0 72,0 71833,4 28,0 210677,4 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –304315,1 70,6 61656,1 29,4 365971,2 

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  –101657,4 48,6 115152,2 51,4 216809,6 
металургійне виробництво  
та виробництво готових 
металевих виробів –2316048,3 53,9 2096813,6 46,1 4412861,9 
машинобудування 404592,6 67,5 753417,9 32,5 348825,3 

виробництво машин та 
устатковання 59346,4 62,7 163436,9 37,3 104090,5 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  65621,7 71,8 89422,5 28,2 23800,8 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 279624,5 72,7 500558,5 27,3 220934,0 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води –449501,4 16,0 243803,7 84,0 693305,1 

 

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