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Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств 
Дніпропетровської області за січень–червень 2012 року 

 
(тис.грн.) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

 
Фінансовий 
результат до 

оподаткування 
(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

Усього1 6312384,9 57,9 13176549,5 42,1 6864164,6 
у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство –3079,0 86,7 4962,0 13,3 8041,0 
промисловість 6350912,3 54,7 10579333,9 45,3 4228421,6 
будівництво –26661,0 46,7 72540,6 53,3 99201,6 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку –823034,3 63,7 706405,1 36,3 1529439,4 

торгівля автомобілями та 
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –410972,0 53,1 82134,0 46,9 493106,0 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі –252742,3 67,8 531837,1 32,2 784579,4 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –159320,0 50,0 92434,0 50,0 251754,0 

діяльність готелів та ресторанів –20372,1 28,6 348,0 71,4 20720,1 
діяльність транспорту та зв’язку 152358,1 54,5 494612,7 45,5 342254,6 
фінансова діяльність 996543,3 88,9 1037956,3 11,1 41413,0 
операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 113147,0 58,5 260963,3 41,5 147816,3 
освіта 3410,0 100,0 3410,0 – – 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги –1647,4 61,5 5255,6 38,5 6903,0 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту  –429371,0 34,2 10583,0 65,8 439954,0 

________________________________ 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності 
“Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, 
тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. 
 

 



 

Фінансові результати великих та середніх підприємств 
за видами промислової діяльності за січень–червень 2012 року 

 
(тис.грн.) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

 
Фінансовий 
результат до 

оподаткування 
(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

Промисловість 6350912,3 54,7 10579333,9 45,3 4228421,6 
Добувна промисловість 8160257,0 53,8 8512045,0 46,2 351788,0 

добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин 306836,0 40,0 364166,0 60,0 57330,0 
добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних  7853421,0 57,1 8147879,0 42,9 294458,0 

Переробна промисловість –1394050,8 57,9 1868430,8 42,1 3262481,6 
у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів –29374,2 50,0 148988,8 50,0 178363,0 
легка промисловість 21069,0 62,5 25711,0 37,5 4642,0 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра та 
виробів з хутра …1 …1 …1 …1 …1 
виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів …1 …1 …1 …1 …1 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з  
деревини, крім меблів …1 …1 …1 …1 …1 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 184407,0 81,0 198756,0 19,0 14349,0 
виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення  …1 …1 …1 …1 …1 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість –256179,0 62,3 89380,0 37,7 345559,0 

хімічне виробництво –235864,0 64,3 66178,0 35,7 302042,0 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –20315,0 60,0 23202,0 40,0 43517,0 

виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції  –24314,0 42,4 55691,0 57,6 80005,0 
металургійне виробництво та 
виробництво готових 
металевих виробів –1858310,0 48,5 170152,0 51,5 2028462,0 
машинобудування 856573,4 63,8 1145059,0 36,2 288485,6 

виробництво машин та 
устатковання 39665,4 59,7 82638,0 40,3 42972,6 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  –145473,0 64,3 14640,0 35,7 160113,0 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 962381,0 73,1 1047781,0 26,9 85400,0 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води –415293,9 28,6 198858,1 71,4 614152,0 

________________________________ 

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України  “Про державну статистику”. 
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