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Діяльність підприємств сфери послуг 

у І кварталі 2016 року 

 

У І кварталі 2016р. підприємствами сфери нефінансових послуг області 

реалізовано послуг на суму 1436 млн.грн, з них населенню – 263,1 млн.грн або 

18,3% загального обсягу реалізованих послуг. 

Найбільша частка загального обсягу реалізованих послуг припала на 

підприємства міст Кіровограда – 45,4% та Знам’янки – 42,9%. 

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності 

значну частку (71,7%) займали послуги підприємств транспорту, складського 

господарства, пошти та кур’єрської діяльності. Частка послуг, реалізованих 

підприємствами сфери інформації та телекомунікацій, склала 14,9%, 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 4,9%, професійної, 

наукової та технічної діяльності – 2,3%, організацій, що здійснюють операції з 

нерухомим майном, – 2,2%, установ освіти – 2,1%. 

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу населення                       

у І кварталі 2016р. склав 271 грн. 
 

 

 

Фінансовий стан великих та 

середніх підприємств області 

у січні–березні 2016 року 

 

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств 

області у січні–березні 2016р. склав 2203,1 млн.грн збитку проти                         

5524 млн.грн збитку за відповідний період попереднього року. 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості 

становила 58,7%, отримано 342,7 млн.грн прибутку до оподаткування, що             

відповідно на 6,9 в.п. більше та на 134,9 млн.грн менше порівняно з 

відповідним періодом попереднього року. Найбільші обсяги прибутку до 

оподаткування одержали підприємства промисловості – 73,7% загального 

прибутку по області, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів – 17,8%.  

За промисловими видами діяльності найбільший прибуток отримали 

підприємства переробної промисловості – 196,4 млн.грн (77,8% загальної суми 

прибутку по промисловості), з яких левова частка припала на підприємства 

машинобудування (41,2% прибутку до оподаткування підприємств переробної 

промисловості області) та з виробництва харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів (32,5%). 

Частка збиткових підприємств становила 41,3%, що на 6,9 в.п. менше 

порівняно з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитку 

до оподаткування підприємств області склав 2545,8 млн.грн та зменшився на 



3455,7 млн.грн. Найбільша частка збиткових підприємств була серед 

будівельних підприємств та підприємств сфери операцій з нерухомим майном. 

Найбільші обсяги збитку до оподаткування одержали підприємства 

промисловості – 96,1% загального збитку по області. 
 

 

 

Фінансовий стан великих та середніх 

промислових підприємств області 

у січні–березні 2016 року 

 

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх 

промислових підприємств області у січні–березні 2016р. склав 2193 млн.грн 

збитку проти 5499,2 млн.грн збитку за відповідний період попереднього року. 

Прибутковими промисловими підприємствами отримано 252,4 млн.грн 

прибутку, що відповідно на 65,1 млн.грн менше порівняно з відповідним 

періодом попереднього року. Частка прибуткових промислових підприємств 

області становила 51,9%. 

Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства 

переробної промисловості – 77,8% загальної суми прибутку промислових 

підприємств області, з них на підприємства машинобудування припало 53% 

прибутку підприємств переробної промисловості, з виробництва харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 41,8%.  

Частка збиткових промислових підприємств області становила 48,1%, що 

на 2,4 в.п. більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. 

Загальний обсяг збитку промислових підприємств у січні–березні                     

2016р. склав 2445,5 млн.грн. Найбільший відсоток збиткових промислових 

підприємств припав на підприємства з водопостачання; каналізації, поводження 

з відходами та добувної промисловості і розроблення кар’єрів. Найбільші 

обсяги збитку до оподаткування одержали підприємства переробної 

промисловості – 87% загальної суми збитку промислових підприємств області, 

зокрема підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів – 95,3% збитку до оподаткування підприємств переробної 

промисловості області. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 
 


