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Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств 

Дніпропетровської області за січень–вересень 2012 року 
 

(тис.грн.) 

 

Фінансовий 
результат 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 

Усього
1 

8588060,9 57,9 18811137,7 42,1 10223076,8 
у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство –13345,0 78,6 432,0 21,4 13777,0 

промисловість 8379826,0 55,0 14778839,2 45,0 6399013,2 

будівництво –51539,9 51,4 95428,5 48,6 146968,4 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку –1093487,4 64,0 1139962,8 36,0 2233450,2 

торгівля автомобілями та 
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –676895,0 49,0 97248,0 51,0 774143,0 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі –245420,4 67,9 840765,8 32,1 1086186,2 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку –171172,0 54,4 201949,0 45,6 373121,0 

діяльність готелів та ресторанів –25237,6 45,0 2788,4 55,0 28026,0 

діяльність транспорту та зв’язку 150268,1 50,6 590751,2 49,4 440483,1 

фінансова діяльність 1695054,9 88,9 1705443,9 11,1 10389,0 
операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям –36136,2 56,1 331279,7 43,9 367415,9 

освіта 290,0 50,0 1008,0 50,0 718,0 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги –3431,0 76,9 8723,0 23,1 12154,0 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту  –414872,0 36,8 155810,0 63,2 570682,0 

________________________________ 

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–вересень 2012 року 
 

(тис.грн.) 

 

Фінансовий 
результат 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
 8379826,0 55,0 14778839,2 45,0 6399013,2 

Добувна промисловість 11692636,0 42,3 12078148,0 57,7 385512,0 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин 480652,0 40,0 504651,0 60,0 23999,0 
добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних  11211984,0 42,9 11573497,0 57,1 361513,0 

Переробна промисловість –2355058,7 58,2 2606950,5 41,8 4962009,2 

у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів –35885,5 48,2 233359,5 51,8 269245,0 

легка промисловість 21050,0 62,5 27539,0 37,5 6489,0 
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 242765,0 71,4 256428,0 28,6 13663,0 
виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення  …

1
 …

1
 …

1
 …

1
 …

1
 

хімічна та нафтохімічна 
промисловість –343277,0 63,5 125589,0 36,5 468866,0 

хімічне виробництво –310584,0 59,3 101161,0 40,7 411745,0 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –32693,0 68,0 24428,0 32,0 57121,0 

виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції  75536,0 53,1 115492,0 46,9 39956,0 
металургійне виробництво та 
виробництво готових 
металевих виробів –3176937,0 50,0 224584,0 50,0 3401521,0 

машинобудування 1202703,8 63,5 1576391,0 36,5 373687,2 
виробництво машин та 
устатковання 45840,8 59,0 112346,0 41,0 66505,2 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  –192086,0 64,3 28454,0 35,7 220540,0 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 1348949,0 73,1 1435591,0 26,9 86642,0 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води –957751,3 34,7 93740,7 65,3 1051492,0 

________________________________ 

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