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Фінансові результати діяльності підприємств Дніпропетровської області  
за січень–лютий 2011 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 4396251,7 55,6 6743504,8 44,4 2347253,1 

у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 4427,2 76,9 5137,9 23,1 710,7 
промисловість 4238319,2 52,3 5781138,7 47,7 1542819,5 
будівництво –26592,1 40,4 20549,3 59,6 47141,4 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –97360,9 61,9 241787,8 38,1 339148,7 

торгівля автомобілями та  
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –38601,5 40,5 28670,6 59,5 67272,1 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі –29339,2 66,1 204163,5 33,9 233502,7 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку –29420,2 49,2 8953,7 50,8 38373,9 

діяльність готелів та 
ресторанів –3114,4 62,2 453,9 37,8 3568,3 
діяльність транспорту та 
зв’язку –6737,9 47,0 83301,6 53,0 90039,5 
фінансова діяльність 312913,3 73,2 459378,1 26,8 146464,8 
операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 91010,5 59,3 143750,9 40,7 52740,4 
освіта 816,0 89,5 901,3 10,5 85,3 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги –691,3 64,5 962,9 35,5 1654,2 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту  –116733,2 39,0 6081,3 61,0 122814,5 

________________________________ 

1 Дані наведено без малих підприємств та бюджетних установ. За видом 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–лютий 2011 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 

 
Промисловість1 4238319,2 52,3 5781138,7 47,7 1542819,5 

Добувна промисловість 4704199,3 41,9 4860530,8 58,1 156331,5 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин –32448,8 40,0 12338,0 60,0 44786,8 
добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних  4736648,1 42,3 4848192,8 57,7 111544,7 

Переробна промисловість –434332,2 54,5 765411,6 45,5 1199743,8 
у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 2375,6 53,5 75162,8 46,5 72787,2 
легка промисловість 65,3 61,9 1851,3 38,1 1786,0 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра –1302,8 58,8 442,2 41,2 1745,0 
виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших 
матеріалів 1368,1 75,0 1409,1 25,0 41,0 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з  
деревини, крім меблів –54,2 81,8 76,8 18,2 131,0 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 12556,3 67,4 17718,5 32,6 5162,2 
виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення  –4542,0 50,0 4350,1 50,0 8892,1 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 5204,7 43,1 73066,2 56,9 67861,5 

хімічне виробництво 41589,3 36,0 67941,7 64,0 26352,4 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –36384,6 48,5 5124,5 51,5 41509,1 

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  –89270,7 33,3 8447,9 66,7 97718,6 
металургійне виробництво  
та виробництво готових 
металевих виробів –493142,9 45,5 329849,8 54,5 822992,7 
машинобудування 112559,4 60,2 233983,2 39,8 121423,8 

виробництво машин та 
устатковання 2281,5 52,5 25611,7 47,5 23330,2 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  –12366,5 68,4 13782,3 31,6 26148,8 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 122644,4 66,7 194589,2 33,3 71944,8 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води –31547,9 38,0 155196,3 62,0 186744,2 

________________________________ 

1 Дані наведено без малих підприємств. 

  Начальник                                 О.М.Шпильова 
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