
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності 

станом на 30 вересня 2017 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 58317279,9 63664875,3 72326528,2 77725832,4 48140,6 33123,4 

сільське, лісове та рибне 

господарство 281555,5 314587,9 3581916,5 3588647,7 - - 

промисловість 29514387,3 31948703,2 46550891,7 48703184,0 24303,3 27031,0 

будівництво 906310,4 1209303,4 1940766,1 2259440,2 1791,6 1791,6 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів     

і мотоциклів 2118703,8 2310406,1 13718874,5 16136289,9 103,5 104,9 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 4218244,0 4518791,4 2806699,1 2720517,5 17466,0 4137,0 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 819210,4 865639,9 673022,4 638727,1 - - 

інформація та телекомунікації 497852,5 506434,6 560429,3 633811,0 2,8 51,9 

фінансова та страхова діяльність  38319,0 38514,0 65742,0 74836,0 - - 

операції з нерухомим майном 2658959,4 2760160,0 499624,9 560195,6 4459,0 3,0 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 396675,2 409132,0 180054,5 232435,2 10,4 - 

діяльність у сфері адміністратив-

ного та допоміжного 

обслуговування 14151931,8 16122231,7 1436065,5 1737694,2 - - 

освіта 25336,0 27178,0 22448,0 32202,0 - - 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 1438135,2 1447681,4 183014,4 234143,6 4,0 4,0 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 1242409,4 1176850,7 102288,3 169205,4 - - 

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 Україну "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної 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 36767340,8 42511289,6 24137893,0 24478176,9 69786714,9 74434364,6 

сільське, лісове та рибне 

господарство 3601096,3 3656526,6 44803,0 44200,0 217572,7 202509,0 

промисловість 14452206,1 16233797,3 14647403,0 14032283,4 46989973,2 50412837,5 

будівництво 695610,2 762601,2 365568,9 524531,1 1787689,0 2183402,9 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 1749896,1 2530916,4 1499572,1 1854532,2 12588213,6 14061352,3 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 1889568,7 2560789,0 1136099,2 1468668,0 4016741,2 3213988,9 

тимчасове розміщування й 

організація харчування -186441,7 -161659,1 863609,7 858506,9 815064,8 807519,2 

інформація та телекомунікації 489776,8 559909,4 243163,7 220789,9 325344,1 359598,2 

фінансова та страхова діяльність  57206,0 61138,0 18126,0 34971,0 28729,0 17241,0 

операції з нерухомим майном 239380,0 369958,0 1639274,5 1796078,3 1284388,8 1154322,3 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 225213,2 209087,9 191401,0 199588,0 160125,9 232891,3 

діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 13555236,9 15679425,7 1200378,9 1174487,7 832381,5 1006012,5 

освіта 31439,0 35101,0 806,0 1184,0 15539,0 23095,0 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги -166597,3 -122489,6 1561813,0 1548645,4 225937,9 255673,2 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 120430,5 122959,8 725874,0 719711,0 498393,2 503385,3 

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 - - 130691948,7 141423831,1 

сільське, лісове та рибне 

господарство 
- - 

3863472,0 3903235,6 

промисловість - - 76089582,3 80678918,2 

будівництво - - 2848868,1 3470535,2 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

- - 
15837681,8 18446800,9 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 
- - 

7042409,1 7243445,9 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 
- - 

1492232,8 1504367,0 

інформація та телекомунікації - - 1058284,6 1140297,5 

фінансова та страхова діяльність  - - 104061,0 113350,0 

операції з нерухомим майном - - 3163043,3 3320358,6 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 
- - 

576740,1 641567,2 

діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 
- - 

15587997,3 17859925,9 

освіта - - 47784,0 59380,0 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 
- - 

1621153,6 1681829,0 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
- - 

1344697,7 1346056,1 

надання інших видів послуг  - - …2 …2 

 

  
 


