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Фінансові результати діяльності підприємств Дніпропетровської області  
за січень–листопад 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 29823161,1 60,3 41665684,2 39,7 11842523,1 

у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 72,4 76,9 7355,1 23,1 7282,7 
промисловість 30378182,2 60,2 37087784,6 39,8 6709602,4 
будівництво –83887,2 54,3 88668,7 45,7 172555,9 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –1375583,6 65,7 1314384,4 34,3 2689968,0 

торгівля автомобілями та  
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –330177,2 56,3 140383,6 43,7 470560,8 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі –856532,9 69,0 1104433,0 31,0 1960965,9 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку –188873,5 50,0 69567,8 50,0 258441,3 

діяльність готелів та 
ресторанів –14196,3 58,3 4408,5 41,7 18604,8 
діяльність транспорту та 
зв’язку 31373,6 50,0 809193,3 50,0 777819,7 
фінансова діяльність 1891752,0 66,7 1970840,2 33,3 79088,2 
операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг 
підприємцям –285560,4 60,9 361491,3 39,1 647051,7 
освіта 5185,5 84,2 6033,1 15,8 847,6 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 4648,5 77,4 8803,4 22,6 4154,9 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури 
та спорту  –729683,2 40,3 5776,6 59,7 735459,8 

________________________________ 

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–листопад 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 

 
Промисловість 30378182,2 60,2 37087784,6 39,8 6709602,4 

Добувна промисловість 28923395,6 61,3 29573651,3 38,7 650255,7 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин –286186,8 60,0 11105,9 40,0 297292,7 
добування корисних 
копалин, крім паливно-
енергетичних  29209582,4 61,5 29562545,4 38,5 352963,0 

Переробна промисловість 770291,8 62,6 6400537,9 37,4 5630246,1 
у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів –136931,2 51,2 274734,5 48,8 411665,7 
легка промисловість 17471,2 66,7 21302,0 33,3 3830,8 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра 11768,7 64,7 15526,0 35,3 3757,3 
виробництво шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 5702,5 75,0 5776,0 25,0 73,5 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з  
деревини, крім меблів 1430,7 66,7 1735,8 33,3 305,1 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 142402,7 82,9 154585,2 17,1 12182,5 
виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення  –15405,9 – – 100,0 15405,9 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 709133,5 59,3 952697,5 40,7 243564,0 

хімічне виробництво 889493,8 65,2 917806,4 34,8 28312,6 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –180360,3 54,8 34891,1 45,2 215251,4 

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  6414,2 61,1 107044,6 38,9 100630,4 
металургійне виробництво  
та виробництво готових 
металевих виробів –1201332,4 55,1 3421485,2 44,9 4622817,6 
машинобудування 1236188,7 70,3 1434477,9 29,7 198289,2 

виробництво машин та 
устатковання 92992,0 63,2 182530,9 36,8 89538,9 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  34567,0 76,9 77352,1 23,1 42785,1 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 1108629,7 77,3 1174594,9 22,7 65965,2 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 684494,8 35,4 1113595,4 64,6 429100,6  

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