
Показники балансу великих та середніх підприємств  
за видами економічної діяльності станом на 31 березня 2016 року 

 
(тис.грн) 

 

Актив 

необоротні активи оборотні активи  необоротні активи  
та групи вибуття  

на  
01.01.2016 

на 
 31.03.2016 

на  
01.01.2016 

на  
31.03.2016 

на  
01.01.2016 

на  
31.03.2016 

Усього1 16015479,9 15934401,8 60457814,4 61655096,4 9326,7 8927,0 
сільське, лісове та рибне 
господарство 650599,2 638168,7 1011308,5 930756,9 1260,0 1260,0 
промисловість 9466946,5 9482677,2 46497915,6 47211872,6 8066,7 7667,0 
будівництво 142166,8 138497,8 559404,3 427673,8 – – 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 595354,6 584727,6 10910487,3 11742100,6 – – 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 331732,3 356271,0 545272,7 536150,3 – – 
тимчасове розміщування 
й організація харчування 13286,0 13159,0 1967,0 1811,0 – – 
інформація та 
телекомунікації – – – – – – 
фінансова та страхова 
діяльність  – – – – – – 
операції з нерухомим 
майном 426798,0 345778,0 711669,0 573271,0 – – 
професійна, наукова та 
технічна діяльність 45639,0 122484,0 128409,0 142462,0 – – 
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 4322477,5 4232736,5 78142,0 81394,2 – – 
освіта …2 …2 …2 …2 …2 …2 

охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги …2 …2 …2 …2 …2 …2 

мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок – – – – – – 
надання інших видів 
послуг  …2 …2 …2 …2 …2 …2 



Продовження 
 

Пасив 

власний капітал 
довгострокові 
зобов’язання і 
забезпечення 

поточні зобов’язання  
і забезпечення 

на  
01.01.2016 

на 
 31.03.2016 

на  
01.01.2016 

на 
 31.03.2016 

на  
01.01.2016 

на 
 31.03.2016 

Усього1 4370287,4 3426467,0 9943606,0 10602296,1 62168727,6 63569662,1 
сільське, лісове та рибне 
господарство 467315,8 472282,3 242387,0 255055,0 953464,9 842848,3 
промисловість –1301483,5 –1989370,6 8322533,7 9153906,8 48951878,6 49537680,6 
будівництво 45359,4 28696,4 211431,8 122691,8 444779,9 414783,4 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 583495,5 554177,5 852703,5 934764,5 10069642,9 10837886,2 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність –90816,0 –74267,5 75057,0 79460,0 892764,0 887228,8 
тимчасове розміщування 
й організація харчування –2230,0 –3775,0 2127,0 3019,0 15356,0 15726,0 
інформація та 
телекомунікації – – – – – – 
фінансова та страхова 
діяльність  – – – – – – 
операції з нерухомим 
майном 189165,0 189394,0 187537,0 3933,0 761765,0 725722,0 
професійна, наукова та 
технічна діяльність 100597,0 189598,0 47288,0 47155,0 26163,0 28193,0 
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 4360817,2 4043862,9 2541,0 2311,0 37261,3 267956,8 
освіта …2 …2 …2 …2 …2 …2 

охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги …2 …2 …2 …2 …2 …2 

мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок – – – – – – 
надання інших видів 
послуг  …2 …2 …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  
01.01.2016 

на 
 31.03.2016 

на  
01.01.2016 

на 
 31.03.2016 

Усього1 – – 76482621,0 77598425,2 
сільське, лісове та рибне 
господарство – – 1663167,7 1570185,6 
промисловість – – 55972928,8 56702216,8 
будівництво – – 701571,1 566171,6 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів – – 11505841,9 12326828,2 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність – – 877005,0 892421,3 
тимчасове розміщування й 
організація харчування – – 15253,0 14970,0 
інформація та 
телекомунікації – – – – 
фінансова та страхова 
діяльність  – – – – 
операції з нерухомим 
майном – – 1138467,0 919049,0 
професійна, наукова та 
технічна діяльність – – 174048,0 264946,0 
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування – – 4400619,5 4314130,7 
освіта …2 …2 …2 …2 
охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги …2 …2 …2 …2 
мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок – – – – 
надання інших видів послуг  …2 …2 …2 …2 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності 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 вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 
конфіденційності інформації. 
 


