
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності 

станом на 30 вересня 2016 року 
 (тис.грн) 

 

Актив 

необоротні активи оборотні активи  
необоротні активи та 

групи вибуття 

на 1 січня 
на 30 

вересня 
на 1 січня 

на 30 
вересня 

на 1 січня 
на 30 

вересня 

Усього1 59714936,4 62994208,7 54709359,2 67857480,1 27200,6 58257,0 

сільське, лісове та рибне 

господарство 140623,7 156738,8 79135,8 91419,6 - - 

промисловість 27134006,7 27769730,0 32082306,5 43999508,8 19486,0 49021,5 

будівництво 940678,6 1063802,3 1774890,6 2237390,1 1184,6 838,6 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів     

і мотоциклів 1838197,2 1929956,3 9826406,2 10828843,8 191,0 2927,5 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 3194290,8 3438371,3 3803372,7 4392987,8 186,0 61,0 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 736196,9 751563,6 619812,1 691350,9 - - 

інформація та телекомунікації 456263,1 475106,2 589175,3 713874,6 2,0 4,4 

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

операції з нерухомим майном 9188643,2 9468166,4 4616779,9 3295108,2 6145,0 5398,0 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 410615,5 416464,2 243850,0 260269,1 - - 

діяльність у сфері адміністратив-

ного та допоміжного 

обслуговування 12759977,4 14739417,0 681731,3 919735,0 - - 

освіта 20252,0 22257,0 16748,0 28681,0 - - 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 1467612,5 1389181,6 253307,1 246989,6 4,0 4,0 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 1276955,8 1261247,0 99235,7 113050,6 - - 

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 30 

вересня 
на 1 січня 

на 30 
вересня 

на 1 січня 
на 30 

вересня 

Усього1 30867187,6 33341736,3 28967854,3 30090946,1 54616454,3 67477263,4 

сільське, лісове та рибне 

господарство 71052,3 73494,9 32917,0 37059,0 115790,2 137604,5 

промисловість 11951589,0 12029305,4 13983670,8 15047427,0 33300539,4 44741527,9 

будівництво -19035,6 -66255,5 1265013,7 1527396,3 1470775,7 1840890,2 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 381557,0 824361,8 1660097,3 1830337,4 9623140,1 10107028,4 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 2311764,7 2225547,9 932915,3 1015770,3 3753169,5 4590101,9 

тимчасове розміщування й 

організація харчування -217557,2 -234683,4 856026,0 908228,9 717540,2 769369,0 

інформація та телекомунікації 542539,9 587816,0 210224,7 228195,3 292675,8 372973,9 

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

операції з нерухомим майном 3318725,0 3670907,0 6649782,2 5905021,5 3843060,9 3192744,1 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 252363,3 241828,9 202637,7 207376,8 199464,5 227527,6 

діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 12095608,4 14018168,0 780433,2 902455,2 565667,1 738528,8 

освіта 26339,0 29923,0 806,0 806,0 9855,0 20209,0 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 101923,1 -81000,6 1391708,4 1513136,4 227292,1 204039,4 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 132314,7 131306,9 747355,0 725574,0 496521,8 517416,7 

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 30 вересня на 1 січня на 30 вересня 

Усього1 − − 114451496,2 130909945,8 

сільське, лісове та рибне 

господарство − − 219759,5 248158,4 

промисловість − − 59235799,2 71818260,3 

будівництво − − 2716753,8 3302031,0 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів − − 11664794,4 12761727,6 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність − − 6997849,5 7831420,1 

тимчасове розміщування й 

організація харчування − − 1356009,0 1442914,5 

інформація та телекомунікації − − 1045440,4 1188985,2 

фінансова та страхова діяльність  − − …2 …2 

операції з нерухомим майном − − 13811568,1 12768672,6 

професійна, наукова та технічна 

діяльність − − 654465,5 676733,3 

діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування − − 13441708,7 15659152,0 

освіта − − 37000,0 50938,0 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги − − 1720923,6 1636175,2 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок − − 1376191,5 1374297,6 

надання інших видів послуг  − − …2 …2 

 

  
 


