
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності 

станом на 31 березня 2016 року 
 (тис.грн) 

 

Актив 

необоротні активи оборотні активи  
необоротні активи та 

групи вибуття 

на 1 січня 
на 31 

березня 
на 1 січня 

на 31 
березня 

на 1 січня 
на 31 

березня 

Усього1 59813898,7 60069887,0 54830535,6 59517403,4 27200,6 32256,3 

сільське, лісове та рибне 

господарство 140623,7 149509,9 79148,8 90552,2 - - 

промисловість 27145956,7 27026979,0 32110482,4 36979778,0 19486,0 22137,0 

будівництво 940653,6 979308,4 1775029,6 1893656,4 1184,6 1184,3 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів     

і мотоциклів 1867177,9 1937603,1 10186739,3 10213385,6 191,0 2378,0 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 3194276,3 3274151,6 3467566,6 3410807,9 186,0 61,0 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 736197,3 738955,4 619820,4 643398,2 - - 

інформація та телекомунікації 456263,1 456807,0 589175,3 622042,4 2,0 2,0 

фінансова та страхова діяльність  …2 …2 …2 …2 …2 …2 

операції з нерухомим майном 9246660,2 9404831,9 4682097,9 4212694,8 6145,0 6145,0 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 410670,2 410707,0 246029,7 261226,4 - - 

діяльність у сфері адміністратив-

ного та допоміжного 

обслуговування 12759977,4 12771839,7 682513,8 803445,0 - 343,0 

освіта 20252,0 22750,0 16748,0 21672,0 - - 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 1467612,5 1472521,7 253307,1 230453,8 4,0 4,0 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 1276954,8 1279132,3 99268,7 99958,7 - - 

надання інших видів послуг  …2 …2 …2 …2 - - 
 

                                                           
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. За видом економічної діяльності 

"Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та 

змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності. 
 

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності інформації. 

 



                                                                                                                                     Продовження 

 

Пасив 

власний капітал 

довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

поточні  зобов’язання і 

забезпечення 

на 1 січня 
на 31 

березня 
на 1 січня 

на 31 
березня 

на 1 січня 
на 31 

березня 

Усього1 30949336,2 29173450,8 29027544,3 30531429,8 54694754,4 59914666,1 

сільське, лісове та рибне 

господарство 71095,3 73080,9 32917,0 35303,0 115760,2 131678,2 

промисловість 11944227,3 10932784,5 13995419,8 14665822,2 33336278,0 38430287,3 

будівництво -25550,6 -116938,6 1265013,7 1406165,9 1477404,7 1584921,8 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 469383,3 400738,7 1669300,3 1766863,6 9915424,6 9985764,4 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 2311621,0 2103997,7 932915,3 1025356,3 3417492,6 3555666,5 

тимчасове розміщування й 

організація харчування -217544,1 -273863,2 856026,0 913707,3 717535,8 742509,5 

інформація та телекомунікації 542539,9 547531,6 210224,7 236089,3 292675,8 295230,5 

фінансова та страхова діяльність  …2 …2 …2 …2 …2 …2 

операції з нерухомим майном 3323400,0 3149369,2 6688520,2 6883375,0 3922982,9 3590927,5 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 251209,1 246051,5 202637,7 204416,3 202853,1 221465,6 

діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 12100307,8 12070360,1 780433,2 856126,2 561750,2 649141,4 

освіта 26339,0 33329,0 806,0 806,0 9855,0 10287,0 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 101957,5 -17957,3 1391708,4 1510812,7 227257,7 210124,1 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 132346,7 134109,7 747355,0 748103,0 496521,8 496878,3 

надання інших видів послуг  …2 …2 - - …2 …2 



Продовження 

 

Пасив 

Баланс 

зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами та 

групами вибуття та чиста вартість 

активів недержавного пенсійного 

фонду 

на 1 січня на 31 березня на 1 січня на 31 березня 

Усього1 − − 114671634,9 119619546,7 

сільське, лісове та рибне 

господарство − − 219772,5 240062,1 

промисловість − − 59275925,1 64028894,0 

будівництво − − 2716867,8 2874149,1 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів − − 12054108,2 12153366,7 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність − − 6662028,9 6685020,5 

тимчасове розміщування й 

організація харчування − − 1356017,7 1382353,6 

інформація та телекомунікації − − 1045440,4 1078851,4 

фінансова та страхова діяльність  − − …2 …2 

операції з нерухомим майном − − 13934903,1 13623671,7 

професійна, наукова та технічна 

діяльність − − 656699,9 671933,4 

діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування − − 13442491,2 13575627,7 

освіта − − 37000,0 44422,0 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги − − 1720923,6 1702979,5 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок − − 1376223,5 1379091,0 

надання інших видів послуг  − − …2 …2 
 

  
 


