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Фінансовий стан підприємств 

Кіровоградської області у 2016 році 

 

Фінансовий результат до оподаткування підприємств області у 2016р. 

склав 6980,1 млн.грн прибутку проти 4187,2 млн.грн збитку у 2015р. 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості 

становила 83,5%, у 2016р. отримано 8643,6 млн.грн прибутку                                           

до оподаткування, що відповідно на 0,2 в.п. та на 1771,6 млн.грн менше ніж                         

у 2015р. Найбільші обсяги прибутку одержали підприємства сільського 

господарства, лісового господарства та рибного господарства – 6801,4 млн.грн 

(78,7% загального прибутку по області), промисловості – 964,4 млн.грн (11,2%). 

Серед промислових видів діяльності найбільший прибуток отримали 

підприємства переробної промисловості – 914,7 млн.грн (94,8%).  

У 2016р. частка збиткових підприємств області у загальній їх кількості                         

становила 16,5%, що на 0,2 в.п. більше порівняно з 2015р. Загальний обсяг 

збитку до оподаткування підприємств області склав 1663,5 млн.грн. Найбільша 

частка збиткових підприємств була серед підприємств, які здійснюють 

діяльність у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (41,7%). Найбільші 

обсяги збитку отримали підприємства промисловості – 898,4 млн.грн                             

(54% загального збитку по області). 

 

 

Фінансовий стан малих підприємств 

Кіровоградської області у 2016 році 

 

Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств області                        

у 2016р. склав 3742,9 млн.грн прибутку проти 4415,2 млн.грн прибутку у 2015р. 

Прибутковими малими підприємствами області, частка яких у загальній 

кількості становила 83,5%, у 2016р. отримано 4280,7 млн.грн прибутку                                           

до оподаткування, що відповідно на 0,4 в.п. та на 693,5 млн.грн менше ніж                         

у 2015р. Найбільші обсяги прибутку одержали малі підприємства сільського 

лісового та рибного господарства – 3708,1 млн.грн (86,6% загального прибутку 

по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів                      

і мотоциклів – 265,9 млн.грн (6,2%). Серед промислових видів діяльності 

найбільший прибуток отримали малі підприємства переробної промисловості – 

80 млн.грн (84,2%).  

У 2016р. частка збиткових малих підприємств області у загальній їх 

кількості становила 16,5%, що на 0,4 в.п. більше порівняно з 2015р. Загальний 

обсяг збитку до оподаткування малих підприємств області склав 537,8 млн.грн. 

та зменшився на 21,2 млн.грн. Найбільша частка збиткових малих підприємств 

була серед підприємств, які здійснюють діяльність у сфері мистецтва, спорту, 

розваг та відпочинку (40%). Найбільші обсяги збитку отримали малі 

підприємства сільського лісового та рибного господарства – 173,8 млн.грн 

(32,3% загального збитку по області) та промисловості – 126,8 млн.грн (23,6%). 



Оптова торгівля Кіровоградської області 

у січні–березні 2017 року 

  

Одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова 

торгівля. 

Обсяг оптового товарообороту підприємств Кіровоградської області  

у січні–березні 2017р. становив 4,8 млрд.грн.  

На продаж непродовольчих товарів припадало 80,7% обсягу оптового 

товарообороту, решта – на продовольчі товари. 

Серед продовольчих товарів переважав продаж олії рослинної, м’яса та 

м’ясних продуктів, продуктів молочних, масла та сирів, шоколаду та виробів 

кондитерських цукрових, фруктів та овочів, перероблених, серед 

непродовольчих товарів – машин і устаткування сільськогосподарського, 

для добувної промисловості та будівництва, текстильного, швейного та 

трикотажного виробництва,  добрив, агрохімічної продукції, кукурудзи, насіння 

гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника, палива твердого, рідкого і 

газоподібного іншого. 

Основу оптового товарообороту області (56%) склала продукція,  

що вироблена на території України. 

 

 

Фінансовий стан підприємств м.Світловодська 

у 2016 році 

 

Фінансовий результат до оподаткування підприємств м.Світловодська                    

у 2016р. склав 279 млн.грн прибутку проти 206,1 млн.грн прибутку у 2015р.  

Прибутковими підприємствами м.Світловодська, частка яких                               

у загальній кількості становила 71%, отримано 329,5 млн.грн прибутку,                        

що на 60 млн.грн більше порівняно з 2015р. 

Питома вага збиткових підприємств м.Світловодська становила 29%, 

обсяг отриманих ними збитків – 50,5 млн.грн (28,2% та 63,4 млн.грн                               

у 2015р.). 

 

Фінансовий стан підприємств Світловодського району 

у 2016 році 

 

Фінансовий результат до оподаткування підприємств Світловодського 

району у 2016р. склав 171,8 млн.грн прибутку проти 276,5 млн.грн прибутку                     

у 2015р.  

Прибутковими підприємствами Світловодського району, частка яких                               

у загальній кількості становила 88,1%, отримано 177,5 млн.грн прибутку,                      

що на 110,7 млн.грн менше порівняно з 2015р. 

Питома вага збиткових підприємств Світловодського району становила 

11,9%, обсяг отриманих ними збитків – 5,7 млн.грн (11,2% та 11,7 млн.грн         

у 2015р.). 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


