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Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств у  
січні–червні 2016 року1  

 
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за 

січень–червень 2016 року становив 2419,5 млн.грн прибутків (у 2015р. −  
10637,3 млн.грн збитків).  

Прибуток становив 7166,0 млн.грн і проти попереднього року збільшився на 
70,5%. Збитків допущено на суму 4746,5 млн.грн (на 32,0% менше, ніж за 2015р.).  

Частка збиткових підприємств у 2016р. порівняно з попереднім роком 
скоротилася на 8,9 в.п. − до 37,5%.   

 

 
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та сільськогосподарських підприємств, які 
займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством і відслідковуються тільки у 
річній звітності. 
 
В.о. начальника                                                                                                                Н.Лемешко 
 
Довідка: тел. (044) 486-25-23 
Більше інформації: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua 
©Головне управління статистики у Київській області, 2016 



 2

Додаток 1 
 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування  
за видами економічної діяльності у січні–червні 2016 року1 

 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Фінансовий результат  
до оподаткування 

Підприємства, 
які одержали 

прибуток 

Підприємства, 
які одержали 

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 
cічень– 
червень 

2016, 
 тис.грн 

cічень– 
червень 

2015, 
 тис.грн 

тис.грн 

у % до 
січня– 
червня 

2015 

тис.грн 

у % до 
січня-– 
червня 

2015 

cічень– 
червень 

2016 

cічень– 
червень 

2015 

Усього  2419540,2 –10637306,6, 7166031,4 170,5 4746491,2 32,0 37,5 46,4 
Сільське, лісове та рибне господарство A …² …² …² …² …² …² …² …² 
Промисловість B+C+D+E 1582797,5 –2370988,8 3253246,5 163,5 1670449,0 38,3 38,2 46,2 
Будівництво F 138497,0 –89588,7 185212,2 811,4 46715,2 41,6 41,1 55,0 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G –850231,3 –6091015,1 1178925,6 113,7 2029156,9 28,5 31,9 47,1 
Транспорт, складське господарство, поштова  та 
кур'єрська діяльність H 804206,5 33568,7 944222,5 197,3 140016,0 31,5 46,9 48,8 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування I –46473,6 –110404,8 21744,5 1227,7 68218,1 60,8 31,3 52,0 
Інформація та телекомунікації J 25970,1 8689,4 28758,4 197,5 2788,3 47,5 37,5 42,9 
Фінансова та страхова діяльність  K …² …² …² …² …² …² …² …² 
Операції з нерухомим майном L –434469,7 –2206274,8 304942,1 409,5 739411,8 32,4 63,3 73,1 
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1126852,8 470851,9 1135545,4 235,1 8692,6 71,7 29,4 33,3 
Діяльність у сфері адміністративного  та 
допоміжного обслуговування N 45780,9 –163326,7 62212,5 247,3 16431,6 8,7 28,2 31,7 
Освіта P …² …² …² …² …² …² …² …² 
Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги Q –13275,0 –39638,5 6043,0 874,5 19318,0 47,9 45,5 44,4 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R …² …² …² …² …² …² …² …² 
Надання інших видів послуг  S …² …² …² …² …² …² …² …² 
 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та сільськогосподарських підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським 
господарством і відслідковуються тільки у річній звітності. 
² Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. 
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Додаток 2 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування  
за видами промислової діяльності   у січні– червні  2016 року1 

 
Код за 
КВЕД–
2010 

Фінансовий результат 
до оподаткування 

Підприємства,  
які одержали 

прибуток 

Підприємства,  
які одержали  

збиток 

Кількість 
збиткових 

підприємств у % 
до загальної 

кількості 
підприємств 

cічень–
червень 

2016, 
 тис.грн 

cічень– 
червень 

2015, 
 тис.грн 

тис.грн 
у % до 
січня–
червня 

2015 
тис.грн 

у % до 
січня-–
червня 
2015 

cічень– 
червень

2016 

cічень– 
червень 

2015 
Промисловість B+C+D+E 1582797,5 –2370988,8 3253246,5 163,5 1670449,0 38,3 38,2 46,2 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 3759,7 –10710,0 12063,7 87,0 8304,0 33,8 50,0 66,7 
Переробна промисловість C 205781,1 –2244118,6 1604933,6 115,3 1399152,5 38,5 30,6 41,2 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10-12 –357468,8 –596009,9 364294,6 69,3 721763,4 64,4 36,8 43,4 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,  виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 13-15 …² …² …² …² …² …² …² …² 
Виготовлення виробів з деревини, паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 207640,0 10182,1 222313,0 373,9 14673,0 29,8 13,3 18,8 
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 – – – – – – – – 
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 139920,7 38934,4 154487,0 101,1 14566,3 12,8 20,0 36,4 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і  фармацевтичних 
препаратів 21 9424,6 –109057,3 42632,6 90,2 33208,0 21,2 27,3 25,0 
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 22, 23 –145358,1 –1419229,4 345843,9 166,2 491202,0 30,2 32,6 44,7 
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 
машин і устатковання 24, 25 130013,1 –285333,4 169921,7 124,2 39908,6 9,5 29,2 55,2 
Машинобудування 26-30 178242,5 28818,1 249333,2 155,2 71090,7 53,9 32,1 46,9 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 26 …² …² …² …² …² …² …² …² 
виробництво електричного устатковання 27 …² …² …² …² …² …² …² …² 
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 28 68015,8 29352,9 82586,8 138,5 14571,0 48,1 23,5 47,4 
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів  29, 30 83167,0 69729,4 102319,7 134,2 19152,7 294,6 33,3 50,0 

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і 
устатковання 31-33 39382,9 70303,9 44879,4 53,3 5496,5 39,4 36,4 38,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 1376605,2 –94460,4 1627334,7 281,4 250729,5 37,3 62,9 62,9 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E –3348,5 –21699,8 8914,5 174,1 12263,0 45,7 67,7 67,9 
 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та сільськогосподарських підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським 
господарством і відслідковуються тільки у річній звітності. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації 


