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ПРЕС-ВИПУСК 

 

 

Фінансовий стан великих та 

середніх підприємств області 

за 9 місяців 2015 року 

 

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх 

підприємств області (крім банків та установ, що утримуються за рахунок 

бюджету) за 9 місяців 2015 року склав 7143,4 млн.грн. збитку. 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості 

становила 59%, отримано 719 млн.грн. прибутку до оподаткування, що             

на 212,6 млн.грн. більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. 

Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства 

промисловості – 509,2 млн.грн. (70,8% прибутку по області), оптової та 

роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –              

109,3 млн.грн. (15,2%).  

За промисловими видами діяльності найбільшу суму прибутку до 

оподаткування отримали підприємства переробної промисловості –                

469,9 млн.грн. (92,3% прибутку до оподаткування промислових підприємств 

області), з яких левова частка припала на підприємства з виробництва харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 325,4 млн.грн. та машинобудування –                 

93,8 млн.грн.  

Загальний обсяг збитку до оподаткування підприємств області                  

за 9 місяців 2015 року склав 7862,4 млн.грн. проти 3680,8 млн.грн. збитку за 

відповідний період попереднього року. Найбільші обсяги збитку до 

оподаткування одержали підприємства промисловості – 7674,4 млн.грн.,                     

зокрема підприємства переробної промисловості – 6715,8 млн.грн. 

 
 

Фінансовий стан великих та середніх 

промислових підприємств області 

за 9 місяців 2015 року 

 

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування великих та          

середніх промислових підприємств області за 9 місяців 2015 року склав                       

7165,2 млн.грн. збитку проти 3051,8 млн.грн. за відповідний період 

попереднього року. 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості 

становила 62,9%, отримано 509,2 млн.грн. прибутку, що на 157 млн.грн. більше 

порівняно з 9 місяцями 2014 року.  

 

 



 

Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства 

переробної промисловості – 469,9 млн.грн. (92,3% загальної суми прибутку 

промислових підприємств області), з них на підприємства з виробництва 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів припало 325,4 млн.грн.                       

(69,2% прибутку підприємств переробної промисловості), машинобуду- 

вання – 93,8 млн.грн. (20%).  

Загальний обсяг збитку промислових підприємств за 9 місяців  

2015 року склав 7674,4 млн.грн. Частка збиткових підприємств у їх загальній 

кількості становила 37,1%. Найбільші обсяги збитку до оподаткування 

одержали підприємства переробної промисловості – 6715,8 млн.грн.              

(87,5% загальної суми збитку промислових підприємств області), зокрема 

підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових       

виробів – 6664,4 млн.грн. (99,2% збитку підприємств переробної 

промисловості). 

 


