
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  
01.01.2016 

на 
 30.06.2016 

на  
01.01.2016 

на  
30.06.2016 

на  
01.01.2016 

на  
30.06.2016 

Усього1 15906331,9 16921122,6 59014679,4 60782660,6 9326,7 9336,0 
сільське, лісове та рибне 
господарство 650599,2 657643,0 1011308,5 986672,7 1260,0 1260,0 
промисловість 9374148,5 9497579,2 45511649,6 46878587,0 8066,7 8070,0 
будівництво 142166,8 135779,2 559404,3 536225,8 – – 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 589590,6 584743,7 10462086,3 10384983,9 – – 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 331732,3 385139,0 545574,7 578600,2 – 6,0 
тимчасове розміщування 
й організація харчування 13286,0 13133,0 1970,0 1920,0 – – 
інформація та 
телекомунікації – – – – – – 
фінансова та страхова 
діяльність  – – – – – – 
операції з нерухомим 
майном 426798,0 346672,0 711669,0 763009,0 – – 
професійна, наукова та 
технічна діяльність 35053,0 111680,0 119636,0 139462,0 – – 
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 4322477,5 5168909,5 78142,0 507885,0 – – 
освіта …2 …2 …2 …2 …2 …2 

охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги …2 …2 …2 …2 …2 …2 

мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок – – – – – – 
надання інших видів 
послуг  …2 …2 …2 …2 …2 …2 



Продовження 
 

Пасив 

власний капітал 
довгострокові 
зобов’язання і 
забезпечення 

поточні зобов’язання  
і забезпечення 

на  
01.01.2016 

на 
 30.06.2016 

на  
01.01.2016 

на 
 30.06.2016 

на  
01.01.2016 

на 
 30.06.2016 

Усього1 4327457,5 5558895,4 9573887,0 9654693,2 61028993,5 62499530,6 
сільське, лісове та рибне 
господарство 467315,8 502633,8 242387,0 240947,0 953464,9 901994,9 
промисловість –1290983,5 –549483,4 8099542,7 8193787,7 48085305,6 48739931,9 
будівництво 45359,4 40781,0 211431,8 119087,0 444779,9 512137,0 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 548049,6 596320,3 706299,5 739654,5 9797327,8 9633752,8 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність –90877,0 –37952,5 75057,0 78327,0 893127,0 923370,7 
тимчасове розміщування 
й організація харчування –2230,0 –4642,0 2127,0 4519,0 15359,0 15176,0 
інформація та 
телекомунікації – – – – – – 
фінансова та страхова 
діяльність  – – – – – – 
операції з нерухомим 
майном 189165,0 189793,0 187537,0 227120,0 761765,0 692768,0 
професійна, наукова та 
технічна діяльність 82774,0 177502,0 46964,0 47158,0 24951,0 26482,0 
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 4360817,2 4627084,2 2541,0 4093,0 37261,3 1045617,3 
освіта …2 …2 …2 …2 …2 …2 

охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги …2 …2 …2 …2 …2 …2 

мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок – – – – – – 
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  
01.01.2016 

на 
 30.06.2016 

на  
01.01.2016 

на 
 30.06.2016 

Усього1 – – 74930338,0 77713119,2 
сільське, лісове та рибне 
господарство – – 1663167,7 1645575,7 
промисловість – – 54893864,8 56384236,2 
будівництво – – 701571,1 672005,0 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів – – 11051676,9 10969727,6 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність – – 877307,0 963745,2 
тимчасове розміщування й 
організація харчування – – 15256,0 15053,0 
інформація та 
телекомунікації – – – – 
фінансова та страхова 
діяльність  – – – – 
операції з нерухомим 
майном – – 1138467,0 1109681,0 
професійна, наукова та 
технічна діяльність – – 154689,0 251142,0 
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування – – 4400619,5 5676794,5 
освіта …2 …2 …2 …2 
охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги …2 …2 …2 …2 
мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок – – – – 
надання інших видів послуг  …2 …2 …2 …2 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності 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 вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 
конфіденційності інформації. 
 


