
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності 
станом на 30 червня 2016 року 

 (тис.грн.) 

 

Актив 

необоротні активи оборотні активи  необоротні активи та 
групи вибуття 

на 1 січня на 30 червня на 1 січня на 30 
червня на 1 січня на 30 

червня 

Усього 1 59603805,5 62567686,4 54617526,7 65235652,4 27006,6 53509,1 
сільське, лісове та рибне 
господарство 140623,7 155498,8 79135,8 84432,1 - - 
промисловість 27136515,7 27424203,2 32085937,5 41685928,7 19486,0 44264,4 
будівництво 940672,6 1015345,0 1776630,6 2056435,0 1184,6 1163,6 
оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів     
і мотоциклів 1837577,2 1971087,3 9750520,2 10858426,2 191,0 2059,0 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 3194290,8 3349039,4 3803369,7 4069949,2 186,0 61,0 
тимчасове розміщування й 
організація харчування 736197,3 739046,7 619811,4 647753,8 - - 
інформація та телекомунікації 456263,1 463838,1 589175,3 644236,0 2,0 4,1 
фінансова та страхова діяльність  … 2 …2 …2 …2 …2 …2 
операції з нерухомим майном 9075576,2 9130999,6 4593292,9 3659071,3 5951,0 5951,0 
професійна, наукова та технічна 
діяльність 410668,2 415985,6 246029,7 263129,4 - - 
діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного 
обслуговування 12759977,4 15108942,7 681724,8 848217,2 - - 
освіта 20252,0 21642,0 16748,0 17140,0 - - 
охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 1467612,5 1381672,2 253307,1 254669,4 4,0 4,0 
мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 1276955,8 1270267,8 99235,7 104644,1 - - 
надання інших видів послуг  …2 …2 …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 30 
червня на 1 січня на 30 червня на 1 січня на 30 

червня 
Усього1 30889415,6 33000932,9 28887874,3 28850348,0 54471048,9 66005567,0 
сільське, лісове та рибне 
господарство 71052,3 72881,6 32917,0 37500,0 115790,2 129549,3 
промисловість 11971487,3 11637353,8 13995419,8 14069417,1 33275032,1 43447625,4 
будівництво -18858,6 -24918,7 1265013,7 1392609,9 1472332,7 1705252,4 
оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 396699,0 750929,5 1663392,3 1737972,3 9528197,1 10342670,7 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 2311765,7 2058670,5 932915,3 966663,3 3753165,5 4393715,8 
тимчасове розміщування й 
організація харчування -217549,2 -244924,8 856026,0 877445,1 717531,9 754280,2 
інформація та телекомунікації 542539,9 573836,0 210224,7 221096,1 292675,8 313146,1 
фінансова та страхова діяльність  …2 …2 …2 …2 …2 …2 

операції з нерухомим майном 3306855,0 3544579,6 6554758,2 6030103,0 3813206,9 3221339,3 
професійна, наукова та технічна 
діяльність 251207,1 249788,2 202637,7 204699,7 202853,1 224627,1 
діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 12095601,9 14349548,9 780433,2 886130,2 565667,1 721480,8 
освіта 26339,0 34307,0 806,0 806,0 9855,0 3669,0 
охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 101957,5 -42483,6 1391708,4 1458312,3 227257,7 220516,9 
мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 132314,7 136638,9 747355,0 726730,0 496521,8 511543,0 
надання інших видів послуг  …2 …2 …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 30 червня на 1 січня на 30 червня 

Усього1 − − 114248338,8 127856847,9 
сільське, лісове та рибне 
господарство − − 219759,5 239930,9 
промисловість − − 59241939,2 69154396,3 
будівництво − − 2718487,8 3072943,6 
оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів − − 11588288,4 12831572,5 
транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність − − 6997846,5 7419049,6 
тимчасове розміщування й 
організація харчування − − 1356008,7 1386800,5 
інформація та телекомунікації − − 1045440,4 1108078,2 
фінансова та страхова діяльність  − − …2 …2 

операції з нерухомим майном − − 13674820,1 12796021,9 
професійна, наукова та технічна 
діяльність − − 656697,9 679115,0 
діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування − − 13441702,2 15957159,9 
освіта − − 37000,0 38782,0 
охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги − − 1720923,6 1636345,6 
мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок − − 1376191,5 1374911,9 
надання інших видів послуг  − − …2 …2 
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