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

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за 
січень–вересень 2016 року становив 3391,2 млн.грн прибутків (у 2015р. −  
10244,7 млн.грн збитків). 

Прибуток становив 10494,6 млн.грн і проти попереднього року збільшився на 
50,0%. Збитків допущено на суму 7103,4 млн.грн (на 58,8% менше, ніж за 2015р.). 

Частка збиткових підприємств у 2016р. порівняно з попереднім роком 
скоротилася на 7,7 в.п. − до 36,1%. 

 

 

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. 
 
Начальник                                                                                                                            Л.Височан 
 
Довідка: тел. (044) 486-25-23 
Більше інформації: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua 
©Головне управління статистики у Київській області, 2016 

http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua/


 2 

Додаток 1 
 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування 
за видами економічної діяльності у січні–вересні 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– 

вересень 
2016,  

тис.грн 

cічень– 
вересень 

2015,  
тис.грн 

тис.грн 
у % до 
січня– 

вересня 
2015 

тис.грн 
у % до 
січня– 

вересня 
2015 

cічень– 
вересень 

2016 

cічень– 
вересень 

2015 

Усього  3391176,5 –10244718,9 10494586,6 150,0 7103410,1 41,2 36,1 43,8 
Сільське, лісове та рибне господарство A 37089,9 97817,0 58657,0 59,0 21567,1 1403,2 10,5 5,3 
Промисловість B+C+D+E 2566180,2 –1844237,7 4818139,7 136,7 2251959,5 41,9 38,3 40,9 
Будівництво F 240525,0 –76795,8 315376,1 490,6 74851,1 53,1 37,3 48,3 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів G –1355637,3 –6816857,8 1858334,6 136,8 3213971,9 39,3 29,5 45,8 
Транспорт, складське господарство, поштова  та кур'єрська 
діяльність H 1682627,3 533507,8 1903469,4 177,6 220842,1 41,0 42,0 46,9 
Тимчасове розміщування й організація харчування I –73669,7 –22775,9 22379,8 74,4 96049,5 181,7 31,3 52,0 
Інформація та телекомунікації J 31198,2 4194,2 32932,8 224,9 1734,6 16,6 25,0 57,1 
Фінансова та страхова діяльність  K …² …² …² …² …² …² …² …² 
Операції з нерухомим майном L –986969,0 –2444103,7 167817,1 204,1 1154786,1 45,7 60,0 77,8 
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1203097,7 684007,9 1217654,4 174,2 14556,7 98,1 29,4 30,8 
Діяльність у сфері адміністративного  та допоміжного 
обслуговування N 38756,7 –170673,9 76152,6 187,1 37395,9 17,7 33,3 33,3 
Освіта P …² …² …² …² …² …² …² …² 
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q –3054,6 –42117,2 9100,0 916,4 12154,6 28,2 45,5 50,0 
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–вересні 2016 року1 

Фінансовий результат 
до оподаткування 

Підприємства,  
які одержали 

прибуток 

Підприємства,  
які одержали  

збиток 

Кількість 
збиткових 

підприємств у % 
до загальної 

кількості 
підприємств  

Код за 
КВЕД–
2010 cічень–

вересень 
2016, 

 тис.грн 

cічень– 
вересень 

2015, 
 тис.грн 

тис.грн 
у % до 
січня–

вересня 
2015 

тис.грн 
у % до 
січня–

вересня 
2015 

cічень– 
вересень 

2016 

cічень– 
вересень

2015 

Промисловість B+C+D+E 2566180,2 –1844237,7 4818139,7 136,7 2251959,5 41,9 38,3 40,9 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B …² …² …² …² …² …² …² …² 
Переробна промисловість C 738163,1 –1510483,2 2525547,3 106,2 1787384,2 46,0 30,4 33,2 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10–12 –106117,9 –272929,3 583919,3 73,2 690037,2 64,5 36,0 28,9 
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 338250,8 188339,0 364623,6 165,2 26372,8 81,4 20,0 18,8 
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 –  –  –  –  –  –  – – 
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 …² …² …² …² …² …² …² …² 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і  фармацевтичних 
препаратів 21 –7348,4 –101818,8 66996,6 92,6 74345,0 42,7 45,5 12,5 
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 –246414,3 –1585840,3 572831,7 161,8 819246,0 42,2 30,2 43,8 
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 
машин і устатковання 24, 25 205697,5 –196527,2 263979,0 130,6 58281,5 14,6 29,2 44,8 
Машинобудування 26–30 267327,3 172321,4 345459,9 114,4 78132,6 60,2 35,7 34,4 

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 82580,0 42388,7 105919,0 128,3 23339,0 58,1 29,4 31,6 
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів  29, 30 113627,4 117599,5 144295,0 118,0 30667,6 656,1 66,7 16,7 

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання 31–33 80250,4 105731,8 86491,5 72,5 6241,1 45,9 27,3 31,6 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 1832564,6 –329124,8 2244772,9 206,1 412208,3 29,1 68,6 65,7 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E –8317,0 –26705,7 10239,0 218,3 18556,0 59,1 70,0 75,0  

 
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. 


