
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  
01.01.2016 

на 
 30.09.2016 

на  
01.01.2016 

на  
30.09.2016 

на  
01.01.2016 

на  
30.09.2016 

Усього1 15794687,9 16694097,7 60092982,4 67387400,3 8885,7 8662,0 
сільське, лісове та рибне 
господарство 650599,2 676241,2 1011308,5 1129704,1 1260,0 1029,0 
промисловість 9262503,5 9483954,8 46509629,6 52709944,0 7625,7 7633,0 
будівництво 142166,8 135914,5 556955,3 617371,2 – – 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 589591,6 589464,1 10462086,3 10633393,9 – – 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 331732,3 396933,4 628346,7 719286,0 – – 
тимчасове розміщування 
й організація харчування 13286,0 13143,0 1970,0 2010,0 – – 
інформація та 
телекомунікації – – – – – – 
фінансова та страхова 
діяльність  – – – – – – 
операції з нерухомим 
майном 426798,0 317233,0 711669,0 923364,0 – – 
професійна, наукова та 
технічна діяльність 35053,0 118558,0 119636,0 132027,0 – – 
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 4322477,5 4941989,7 78142,0 509916,1 – – 
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 
 30.09.2016 

на  
01.01.2016 

на 
 30.09.2016 

на  
01.01.2016 

на 
 30.09.2016 

Усього1 4614272,5 5727135,4 9797808,0 10798310,2 61484475,5 67564714,4 
сільське, лісове та рибне 
господарство 467315,8 507330,9 242387,0 298197,0 953464,9 1001446,4 
промисловість –1004398,5 –169949,9 8323463,7 9102065,9 48460693,6 53269415,8 
будівництво 45561,4 44508,7 211431,8 122326,8 442128,9 586450,2 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 548049,6 607153,2 706299,5 753624,5 9797328,8 9862080,3 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність –90877,0 –44850,3 75057,0 79450,0 975899,0 1081619,7 
тимчасове розміщування 
й організація харчування –2230,0 –6280,0 2127,0 6023,0 15359,0 15410,0 
інформація та 
телекомунікації – – – – – – 
фінансова та страхова 
діяльність  – – – – – – 
операції з нерухомим 
майном 189193,0 190615,0 187537,0 383925,0 761737,0 666057,0 
професійна, наукова та 
технічна діяльність 82774,0 177694,0 46964,0 47699,0 24951,0 25192,0 
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 4360817,2 4403926,8 2541,0 4999,0 37261,3 1042980,0 
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 

Баланс 
зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами та 
групами вибуття та чиста 

вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

на  
01.01.2016 

на 
 30.09.2016 

на  
01.01.2016 

на 
 30.09.2016 

Усього1 – – 75896556,0 84090160,0 
сільське, лісове та рибне 
господарство – – 1663167,7 1806974,3 
промисловість – – 55779758,8 62201531,8 
будівництво – – 699122,1 753285,7 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів – – 11051677,9 11222858,0 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність – – 960079,0 1116219,4 
тимчасове розміщування й 
організація харчування – – 15256,0 15153,0 
інформація та 
телекомунікації – – – – 
фінансова та страхова 
діяльність  – – – – 
операції з нерухомим 
майном – – 1138467,0 1240597,0 
професійна, наукова та 
технічна діяльність – – 154689,0 250585,0 
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування – – 4400619,5 5451905,8 
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 не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 
статистику» щодо конфіденційності інформації. 
 


