
 

Фінансові результати  до оподаткування підприємств за їх розмірами  

за видами економічної діяльності за 2015 рік 
 (тис.грн.) 

 

Фінансо-
вий 

результат  
(сальдо) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат 

Усього1 -7491268,3 74,5 9073271,7 25,5 16564540,0 

по великих підприємствах -2111837,0 65,0 1823514,0 35,0 3935351,0 

по середніх підприємствах -3054371,7 70,7 3800616,6 29,3 6854988,3 

по малих підприємствах -2325059,6 74,7 3449141,1 25,3 5774200,7 

у т.ч. по мікропідприємствах -722901,6 74,2 1406418,3 25,8 2129319,9 

у тому числі  

сільське, лісове та рибне господарство -346974,7 84,4 1467949,6 15,6 1814924,3 

по великих підприємствах …2 50,0 …2 50,0 …2 

по середніх підприємствах …2 84,6 …2 15,4 …2 

по малих підприємствах -88728,0 84,5 518300,3 15,5 607028,3 

у т.ч. по мікропідприємствах 114818,4 85,0 171495,6 15,0 56677,2 

промисловість -3455099,6 74,2 3321802,7 25,8 6776902,3 

по великих підприємствах -2881503,0 54,5 765587,0 45,5 3647090,0 

по середніх підприємствах -684572,4 68,0 1947344,2 32,0 2631916,6 

по малих підприємствах 110975,8 75,2 608871,5 24,8 497895,7 

у т.ч. по мікропідприємствах 20981,5 74,7 133366,1 25,3 112384,6 

будівництво -621309,5 73,3 420413,0 26,7 1041722,5 

по великих підприємствах − − − − − 

по середніх підприємствах -232916,7 73,1 130014,5 26,9 362931,2 

по малих підприємствах -388392,8 73,3 290398,5 26,7 678791,3 

у т.ч. по мікропідприємствах -352780,3 71,0 143463,0 29,0 496243,3 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів -388499,1 79,2 1664629,6 20,8 2053128,7 

по великих підприємствах -2704,0 80,0 …2 20,0 …2 

по середніх підприємствах -290712,6 80,4 …2 19,6 …2 

по малих підприємствах -95082,5 79,2 1076113,0 20,8 1171195,5 

у т.ч. по мікропідприємствах -14076,2 78,5 459351,5 21,5 473427,7 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 208389,1 73,1 944175,8 26,9 735786,7 

по великих підприємствах …2 100,0 …2 − − 

по середніх підприємствах …2 50,9 …2 49,1 …2 

по малих підприємствах 57261,2 74,7 154788,4 25,3 97527,2 

у т.ч. по мікропідприємствах 33363,2 72,6 59075,8 27,4 25712,6 

тимчасове розміщування й організація 

харчування -392050,2 76,2 50135,7 23,8 442185,9 

по великих підприємствах − − − − − 

по середніх підприємствах -239877,9 60,0 23164,0 40,0 263041,9 

по малих підприємствах -152172,3 76,9 26971,7 23,1 179144,0 

у т.ч. по мікропідприємствах -8879,2 78,5 6941,1 21,5 15820,3 

 

                                                           
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни 

підприємствами основного виду економічної діяльності у 2015 році. 
 

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

конфіденційності інформації.  

 



 

 

    Продовження 

 

Фінансовий 
результат  
(сальдо) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансо-
вий 

результат 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат 

 інформація та телекомунікації 244388,7 76,8 365046,0 23,2 120657,3 

по великих підприємствах − − − − − 

по середніх підприємствах 64472,4 95,8 …2 4,2 …2 

по малих підприємствах 179916,3 76,2 …2 23,8 …2 

у т.ч. по мікропідприємствах 28041,6 73,9 54722,6 26,1 26681,0 

фінансова та страхова діяльність 5130,5 70,1 42982,4 29,9 37851,9 

по великих підприємствах − − − − − 

по середніх підприємствах …2 50,0 …2 50,0 …2 

по малих підприємствах …2 70,3 …2 29,7 …2 

у т.ч. по мікропідприємствах 21999,2 69,1 33299,2 30,9 11300,0 

операції з нерухомим майном -1457493,7 63,6 382386,9 36,4 1839880,6 

по великих підприємствах …2 100,0 …2 − − 

по середніх підприємствах …2 55,0 …2 45,0 …2 

по малих підприємствах -1224109,7 63,6 246480,6 36,4 1470590,3 

у т.ч. по мікропідприємствах -247134,3 64,2 192853,6 35,8 439987,9 

професійна, наукова та технічна 

діяльність -450833,5 70,7 176769,1 29,3 627602,6 

по великих підприємствах − − − − − 

по середніх підприємствах -13244,3 64,3 6436,2 35,7 19680,5 

по малих підприємствах -437589,2 70,8 170332,9 29,2 607922,1 

у т.ч. по мікропідприємствах -1875,6 70,3 98204,7 29,7 100080,3 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування -425261,8 71,4 176668,7 28,6 601930,5 

по великих підприємствах − − − − − 

по середніх підприємствах -94005,0 82,4 114922,4 17,6 208927,4 

по малих підприємствах -331256,8 70,2 61746,3 29,8 393003,1 

у т.ч. по мікропідприємствах -320851,1 70,3 33186,1 29,7 354037,2 

освіта 6927,6 74,1 7778,0 25,9 850,4 

по великих підприємствах − − − − − 

по середніх підприємствах 2813,0 100,0 2813,0 − − 

по малих підприємствах 4114,6 73,0 4965,0 27,0 850,4 

у т.ч. по мікропідприємствах 1168,1 71,3 1837,2 28,7 669,1 

охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги -397846,3 68,4 39132,2 31,6 436978,5 

по великих підприємствах − − − − − 

по середніх підприємствах -402737,5 45,5 18322,5 54,5 421060,0 

по малих підприємствах 4891,2 70,3 20809,7 29,7 15918,5 

у т.ч. по мікропідприємствах 829,6 70,7 12768,2 29,3 11938,6 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -24947,4 67,8 6954,7 32,2 31902,1 

по великих підприємствах − − − − − 

по середніх підприємствах -27248,9 25,0 67,5 75,0 27316,4 

по малих підприємствах 2301,5 72,0 6887,2 28,0 4585,7 

у т.ч. по мікропідприємствах -829,1 73,3 1864,2 26,7 2693,3 

надання інших видів послуг 4211,6 67,5 6447,3 32,5 2235,7 

по великих підприємствах − − − − − 

по середніх підприємствах …2 100,0 …2 − − 

по малих підприємствах …2 67,4 …2 32,6 …2 

у т.ч. по мікропідприємствах 2322,6 68,7 3989,4 31,3 1666,8 

 


