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Фінансові результати діяльності підприємств  
Дніпропетровської області за  2011 рік 

(попередні дані) 
 

    (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 

 
Усього1 29737866,4 62,8 43868945,8 37,2 14131079,4 

у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 1028423,8 83,2 1168605,5 16,8 140181,7 
промисловість 29291288,1 60,9 37726967,8 39,1 8435679,7 
будівництво –114319,2 54,9 87151,9 45,1 201471,1 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –1549696,4 64,6 1432505,0 35,4 2982201,4 

торгівля автомобілями та  
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –257022,4 56,3 211317,6 43,7 468340,0 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі –1137122,5 67,7 1139843,6 32,3 2276966,1 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку –155551,5 50,0 81343,8 50,0 236895,3 

діяльність готелів та 
ресторанів –17037,1 52,8 4511,2 47,2 21548,3 
діяльність транспорту та 
зв’язку –93582,7 52,6 733016,4 47,4 826599,1 
фінансова діяльність 2175881,6 71,8 2282089,6 28,2 106208,0 
операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг 
підприємцям –201997,5 62,1 413475,0 37,9 615472,5 
освіта 5740,7 78,9 6792,2 21,1 1051,5 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 7862,1 80,6 10390,6 19,4 2528,5 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури 
та спорту  –795700,6 40,3 2330,2 59,7 798030,8 

________________________________ 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств та бюджетних установ.  

 



Фінансові результати за видами промислової діяльності за 2011 рік  
(попередні дані) 

      (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 29291288,1 60,9 37726967,8 39,1 8435679,7 

Добувна промисловість 29227127,0 61,3 30117179,3 38,7 890052,3 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин –486443,4 60,0 12931,9 40,0 499375,3 
добування корисних 
копалин, крім паливно-
енергетичних  29713570,4 61,5 30104247,4 38,5 390677,0 

Переробна промисловість –397150,8 63,1 6645614,6 36,9 7042765,4 
у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів –160696,5 51,8 289044,1 48,2 449740,6 
легка промисловість 19028,8 71,4 23173,9 28,6 4145,1 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра 12969,2 70,6 17022,7 29,4 4053,5 
виробництво шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 6059,6 75,0 6151,2 25,0 91,6 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з  
деревини, крім меблів 2064,4 66,7 2520,7 33,3 456,3 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 171712,4 78,0 185092,4 22,0 13380,0 
виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення  –102661,4 – – 100,0 102661,4 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 641870,9 61,1 945035,7 38,9 303164,8 

хімічне виробництво 867305,2 69,6 904862,2 30,4 37557,0 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –225434,3 54,8 40173,5 45,2 265607,8 

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  5560,7 58,3 101773,6 41,7 96212,9 
металургійне виробництво  
та виробництво готових 
металевих виробів –1821927,9 55,1 3534232,7 44,9 5356160,6 
машинобудування 838166,0 72,3 1525944,6 27,7 687778,6 

виробництво машин та 
устатковання 98866,7 64,9 195748,2 35,1 96881,5 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  –479979,9 80,0 33636,5 20,0 513616,4 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 1219279,2 77,3 1296559,9 22,7 77280,7 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 461311,9 39,6 964173,9 60,4 502862,0 

________________________________ 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств. 
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