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Фінансові результати діяльності підприємств Дніпропетровської області  

за січень–травень 2011 року 
 

(тис.грн.) 

 Фінансовий 
результат від 

звичайної 
діяльності до 

оподатку-
вання 

(сальдо) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

 
Усього

1 
13536080,5 55,2 19135351,8 44,8 5599271,3 

у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 7377,1 76,9 7468,4 23,1 91,3 
промисловість 13303782,8 55,7 16980000,7 44,3 3676217,9 
будівництво –117122,6 39,1 21769,2 60,9 138891,8 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –219786,9 62,6 716539,0 37,4 936325,9 

торгівля автомобілями та  
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –197896,0 45,9 25147,9 54,1 223043,9 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі 68920,5 66,9 651868,6 33,1 582948,1 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку –90811,4 46,8 39522,5 53,2 130333,9 

діяльність готелів та 
ресторанів –8173,9 60,5 1327,6 39,5 9501,5 
діяльність транспорту та 
зв’язку –7296,5 43,9 232944,0 56,1 240240,5 
фінансова діяльність 888059,3 61,5 952231,1 38,5 64171,8 
операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 59162,9 54,9 213400,0 45,1 154237,1 
освіта 2867,3 89,5 3222,1 10,5 354,8 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги –1711,5 64,5 3154,9 35,5 4866,4 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту  –371663,4 41,6 2623,9 58,4 374287,3 

________________________________ 

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–травень 2011 року  
(тис.грн.) 

 

Фінансовий 
результат від 

звичайної 
діяльності до 

оподаткування 
(сальдо) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

 
Промисловість

1 
13303782,8 55,7 16980000,7 44,3 3676217,9 

Добувна промисловість 13302554,4 48,4 13664766,3 51,6 362211,9 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин –104815,5 60,0 1879,9 40,0 106695,4 
добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних  13407369,9 46,2 13662886,4 53,8 255516,5 

Переробна промисловість 238417,5 58,6 3118854,5 41,4 2880437,0 
у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів –21576,2 46,4 141859,0 53,6 163435,2 
легка промисловість –527,0 71,4 2203,5 28,6 2730,5 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра –833,7 70,6 1795,1 29,4 2628,8 
виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших 
матеріалів 306,7 75,0 408,4 25,0 101,7 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з  
деревини, крім меблів 506,7 90,9 510,5 9,1 3,8 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 51051,4 74,4 61270,9 25,6 10219,5 
виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення  66513,3 66,7 69802,4 33,3 3289,1 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 218004,0 53,6 367910,4 46,4 149906,4 

хімічне виробництво 322428,9 58,3 358807,9 41,7 36379,0 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –104424,9 50,0 9102,5 50,0 113527,4 

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  –98168,2 50,0 30813,8 50,0 128982,0 
металургійне виробництво  
та виробництво готових 
металевих виробів –561445,4 48,7 1694999,0 51,3 2256444,4 
машинобудування 565992,9 63,3 728663,4 36,7 162670,5 

виробництво машин та 
устатковання 32138,7 55,9 81962,6 44,1 49823,9 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  –1296,1 67,5 27174,9 32,5 28471,0 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 535150,3 76,2 619525,9 23,8 84375,6 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води –237189,1 32,7 196379,9 67,3 433569,0 

________________________________ 

1 Дані наведено без малих підприємств. 
 

В.о. начальника                                                                         І.В.Почиталіна 
 

Довідки за телефоном: 778-67-87 
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