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Фінансові результати діяльності підприємств Дніпропетровської області  
за січень–квітень 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 10032110,9 54,0 14809441,9 46,0 4777331,0 

у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 6951,7 84,6 7117,4 15,4 165,7 
промисловість 9890667,3 53,9 12994990,1 46,1 3104322,8 
будівництво –67312,0 34,8 18310,2 65,2 85622,2 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –131548,9 62,8 615408,8 37,2 746957,7 

торгівля автомобілями та  
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –121677,5 48,6 27186,0 51,4 148863,5 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі 32066,2 66,6 542601,6 33,4 510535,4 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку –41937,6 48,4 45621,2 51,6 87558,8 

діяльність готелів та 
ресторанів –7502,4 57,9 853,3 42,1 8355,7 
діяльність транспорту та 
зв’язку –15620,4 42,1 194224,5 57,9 209844,9 
фінансова діяльність 614721,7 65,0 801119,0 35,0 186397,3 
операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 11661,4 53,6 168289,5 46,4 156628,1 
освіта 2703,1 84,2 3040,2 15,8 337,1 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги –1522,6 61,3 2247,0 38,7 3769,6 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту  –272106,0 44,2 2738,2 55,8 274844,2 

________________________________ 

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–квітень 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 9890667,3 53,9 12994990,1 46,1 3104322,8 

Добувна промисловість 10290723,5 32,3 10568021,5 67,7 277298,0 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин –63871,1 – – 100,0 63871,1 
добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних  10354594,6 38,5 10568021,5 61,5 213426,9 

Переробна промисловість –249713,7 57,6 2236734,4 42,4 2486448,1 
у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів –12759,4 48,2 122948,2 51,8 135707,6 
легка промисловість –554,1 66,7 2205,9 33,3 2760,0 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра –886,0 64,7 1782,3 35,3 2668,3 
виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших 
матеріалів 331,9 75,0 423,6 25,0 91,7 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з  
деревини, крім меблів 485,9 90,9 489,2 9,1 3,3 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 105925,3 72,1 116477,5 27,9 10552,2 
виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення  32580,6 66,7 34619,6 33,3 2039,0 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 112422,7 51,8 263766,7 48,2 151344,0 

хімічне виробництво 205001,1 58,3 255021,2 41,7 50020,1 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –92578,4 46,9 8745,5 53,1 101323,9 

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  –102949,5 47,2 20213,1 52,8 123162,6 
металургійне виробництво  
та виробництво готових 
металевих виробів –821831,0 48,1 1079904,1 51,9 1901735,1 
машинобудування 419085,6 62,2 575096,3 37,8 156010,7 

виробництво машин та 
устатковання 15297,7 54,2 60245,0 45,8 44947,3 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  –5755,3 71,8 24526,2 28,2 30281,5 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 409543,2 66,7 490325,1 33,3 80781,9 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води –150342,5 32,0 190234,2 68,0 340576,7 

________________________________ 

1 Дані наведено без малих підприємств. 
  Начальник                                                   О.М.Шпильова 

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