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Фінансові результати діяльності підприємств Дніпропетровської області  
за січень–жовтень 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 26055718,0 60,3 36790769,3 39,7 10735051,3 

у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство –1325,8 76,9 5299,3 23,1 6625,1 
промисловість 26498325,2 61,0 32605419,5 39,0 6107094,3 
будівництво –102108,1 50,9 74951,3 49,1 177059,4 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –1036392,0 65,0 1281557,2 35,0 2317949,2 

торгівля автомобілями та  
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –288271,5 56,3 133125,8 43,7 421397,3 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі –593837,1 68,1 1083172,1 31,9 1677009,2 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку –154283,4 50,0 65259,3 50,0 219542,7 

діяльність готелів та 
ресторанів –12772,7 55,6 3487,6 44,4 16260,3 
діяльність транспорту та 
зв’язку –32014,2 50,0 710310,6 50,0 742324,8 
фінансова діяльність 1682081,4 66,7 1762849,4 33,3 80768,0 
операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям –298067,0 60,9 327283,1 39,1 625350,1 
освіта 4687,3 84,2 5443,2 15,8 755,9 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 3125,8 77,4 7509,7 22,6 4383,9 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту  –650848,5 45,5 5549,9 54,5 656398,4 

________________________________ 

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–жовтень 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 26498325,2 61,0 32605419,5 39,0 6107094,3 

Добувна промисловість 24798629,6 64,5 25455594,5 35,5 656964,9 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин –304069,0 60,0 9897,3 40,0 313966,3 
добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних  25102698,6 65,4 25445697,2 34,6 342998,6 

Переробна промисловість 976792,7 62,9 6095738,6 37,1 5118945,9 
у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів –137477,8 52,3 256134,6 47,7 393612,4 
легка промисловість 16782,3 71,4 20418,6 28,6 3636,3 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра 12468,8 70,6 16035,4 29,4 3566,6 
виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших 
матеріалів 4313,5 75,0 4383,2 25,0 69,7 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з  
деревини, крім меблів 1348,1 66,7 1609,4 33,3 261,3 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 136289,2 78,0 148205,4 22,0 11916,2 
виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення  23032,2 66,7 25775,2 33,3 2743,0 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 613207,0 60,0 848100,6 40,0 234893,6 

хімічне виробництво 793492,6 65,2 819098,5 34,8 25605,9 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –180285,6 56,3 29002,1 43,7 209287,7 

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  18969,3 55,6 99652,2 44,4 80682,9 
металургійне виробництво  
та виробництво готових 
металевих виробів –871943,7 56,4 3310409,3 43,6 4182353,0 
машинобудування 1164100,1 70,3 1358621,6 29,7 194521,5 

виробництво машин та 
устатковання 67167,2 63,2 156324,5 36,8 89157,3 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  29739,6 74,4 71869,4 25,6 42129,8 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 1067193,3 81,8 1130427,7 18,2 63234,4 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 722902,9 39,6 1054086,4 60,4 331183,5 

________________________________ 

1 Дані наведено без малих підприємств. 
 

 Начальник                                       О.М.Шпильова 
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