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Фінансові результати діяльності підприємств Дніпропетровської області  

за січень–липень 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 19439611,0 56,0 26722234,5 44,0 7282623,5 

у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 5300,8 69,2 6331,4 30,8 1030,6 

промисловість 18970886,9 56,1 23609936,2 43,9 4639049,3 

будівництво –111419,6 40,9 51588,0 59,1 163007,6 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –250156,5 62,6 950779,2 37,4 1200935,7 

торгівля автомобілями та  
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –140747,1 52,9 105878,8 47,1 246625,9 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі –19531,2 66,8 798441,6 33,2 817972,8 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку –89878,2 42,4 46458,8 57,6 136337,0 

діяльність готелів та 
ресторанів –10467,3 50,0 1952,2 50,0 12419,5 
діяльність транспорту та 
зв’язку 65301,3 44,3 482787,2 55,7 417485,9 

фінансова діяльність 1309945,7 71,8 1359009,7 28,2 49064,0 
операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям –98049,8 58,5 247509,7 41,5 345559,5 

освіта 4649,1 78,9 4993,3 21,1 344,2 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 68,6 67,7 4098,5 32,3 4029,9 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту  –447007,8 37,7 2591,0 62,3 449598,8 

________________________________ 

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–липень 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 
18970886,9 56,1 23609936,2 43,9 4639049,3 

Добувна промисловість 18410853,4 50,0 18878015,0 50,0 467161,6 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин –98793,5 60,0 6471,4 40,0 105264,9 
добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних  18509646,9 48,0 18871543,6 52,0 361896,7 

Переробна промисловість 777652,6 58,7 4514659,5 41,3 3737006,9 

у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 204,9 50,6 194892,6 49,4 194687,7 

легка промисловість 5499,9 61,9 8761,5 38,1 3261,6 
текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра 3669,3 58,8 6829,2 41,2 3159,9 
виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших 
матеріалів 1830,6 75,0 1932,3 25,0 101,7 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з  
деревини, крім меблів 300,5 66,7 481,4 33,3 180,9 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 95956,9 76,2 102940,3 23,8 6983,4 
виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення  82536,3 66,7 82928,2 33,3 391,9 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 297467,4 54,5 476917,6 45,5 179450,2 

хімічне виробництво 440741,2 65,2 461765,7 34,8 21024,5 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –143273,8 46,9 15151,9 53,1 158425,7 

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  –73084,6 58,3 57013,3 41,7 130097,9 
металургійне виробництво  
та виробництво готових 
металевих виробів –575479,4 51,3 2454186,8 48,7 3029666,2 

машинобудування 927293,9 62,8 1114164,0 37,2 186870,1 
виробництво машин та 
устатковання 34264,6 55,9 114447,3 44,1 80182,7 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  109744,0 70,0 143563,3 30,0 33819,3 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 783285,3 68,2 856153,4 31,8 72868,1 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води –217619,1 33,3 217261,7 66,7 434880,8 

________________________________ 

1 Дані наведено без малих підприємств. 
 

В.о. начальника                                                                             І.В.Почиталіна 
 

Довідки за телефоном: 778–67–87 

Веб–сайт ГУС у Дніпропетровській області: www.dneprstat.gov.ua 
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