
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності 

станом на 30 червня 2017 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 

Усього1 58332687,1 61958184,8 72369811,7 75650546,7 48140,6 41281,2 

сільське, лісове та рибне 

господарство 281555,5 305098,9 3581916,5 3587099,0 – – 

промисловість 29509679,2 31171499,6 46544651,3 48658564,9 24303,3 26281,7 

будівництво 906348,4 1079405,1 1955936,1 2328686,5 1791,6 10165,6 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів     

і мотоциклів 2120676,8 2233436,8 13751045,5 14464069,5 103,5 698,6 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 4236279,7 4547494,7 2811277,4 2546228,0 17466,0 4066,0 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 819210,4 859626,7 673022,4 646401,2 – – 

інформація та телекомунікації 497852,5 475972,9 560429,3 621567,5 2,8 51,9 

фінансова та страхова діяльність  38319,0 38046,0 65742,0 70070,0 – – 

операції з нерухомим майном 2659359,4 2634413,4 499310,9 531409,1 4459,0 3,0 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 396675,2 396572,2 180054,5 208209,6 10,4 10,4 

діяльність у сфері адміністратив-

ного та допоміжного 

обслуговування 14151629,6 15555374,8 1434068,1 1542969,7 – – 

освіта 25336,0 26083,0 22448,0 23075,0 – – 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 1438107,0 1440982,1 183014,4 203816,6 4,0 4,0 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 1242408,4 1184872,6 102204,3 213938,1 – – 

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 36786168,2 41007386,1 24123472,9 23608448,8 69840998,3 73034177,8 

сільське, лісове та рибне 

господарство 3601096,3 3605975,9 44803,0 48343,0 217572,7 237879,0 

промисловість 14448866,8 15904654,8 14645691,9 13655428,1 46984075,1 50296263,3 

будівництво 695477,2 704125,2 365568,9 456248,2 1803030,0 2257883,8 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 1759256,7 2258446,0 1499572,1 1777554,8 12612997,0 12662204,1 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 1904274,9 2555444,2 1123390,2 1333107,6 4037358,0 3209236,9 

тимчасове розміщування й 

організація харчування -186479,7 -179244,2 863609,7 876372,7 815102,8 808899,4 

інформація та телекомунікації 489776,8 537423,6 243163,7 170552,8 325344,1 389615,9 

фінансова та страхова діяльність  57206,0 57781,0 18126,0 29443,0 28729,0 20892,0 

операції з нерухомим майном 239239,0 264954,8 1639274,5 1617615,7 1284615,8 1283255,0 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 225213,2 210921,7 191401,0 196833,0 160125,9 197037,5 

діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 13553678,0 15031047,2 1200378,9 1195758,2 831640,8 871539,1 

освіта 31439,0 40709,0 806,0 1125,0 15539,0 7324,0 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги -166625,5 -139840,4 1561813,0 1529841,7 225937,9 254801,4 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 120429,5 141786,3 725874,0 720225,0 498309,2 536799,4 

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 червня на 1 січня на 30 червня 

Усього1 − − 130750639,4 137650012,7 

сільське, лісове та рибне 

господарство − − 3863472,0 3892197,9 

промисловість − − 76078633,8 79856346,2 

будівництво − − 2864076,1 3418257,2 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів − − 15871825,8 16698204,9 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність − − 7065023,1 7097788,7 

тимчасове розміщування й 

організація харчування − − 1492232,8 1506027,9 

інформація та телекомунікації − − 1058284,6 1097592,3 

фінансова та страхова діяльність  − − 104061,0 108116,0 

операції з нерухомим майном − − 3163129,3 3165825,5 

професійна, наукова та технічна 

діяльність − − 576740,1 604792,2 

діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування − − 15585697,7 17098344,5 

освіта − − 47784,0 49158,0 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги − − 1621125,4 1644802,7 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок − − 1344612,7 1398810,7 

надання інших видів послуг  − − …2 …2 

 

  


