
Фінансові результати до оподаткування підприємств 
за видами економічної  діяльності  промисловості у 2019 році 

 
 (тис.грн) 

  

Код за  

КВЕД-2010 

Фінансовий 

результат  

(сальдо) 

Підприємства,  

які одержали прибуток 

Підприємства,  

які одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

Промисловість B+C+D+E 31707875,1 75,4 59519314,6 24,6 27811439,5 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 40050478,2 64,6 41232941,8 35,4 1182463,6 

Переробна промисловість C –6276156,0 77,7 16636000,7 22,3 22912156,7 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 10+11+12 2457143,8 70,3 2784584,6 29,7 327440,8 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 13+14+15 153547,9 79,9 161778,2 20,1 8230,3 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 

діяльність 16+17+18 244836,0 75,1 289836,4 24,9 45000,4 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 к к к к к 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 1326941,9 79,5 1397521,0 20,5 70579,1 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 21 к к к к к 

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 22+23 1915771,4 78,3 2073355,0 21,7 157583,6 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання 24+25 –17167734,0 78,8 3340703,0 21,2 20508437,0 

машинобудування 26+27+28+29+30 5082355,4 79,3 5562444,2 20,7 480088,8 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 

продукції 26 40591,2 71,0 43247,6 29,0 2656,4 

виробництво електричного устатковання 27 104909,3 74,0 112051,1 26,0 7141,8 

виробництво машин і устатковання, не віднесених до 

інших угруповань 28 809,7 82,3 384143,8 17,7 383334,1 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів  29+30 4936045,2 77,6 5023001,7 22,4 86956,5 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж 

машин і устатковання 31+32+33 922429,3 80,5 987343,6 19,5 64914,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря D –1701180,2 55,3 1461862,0 44,7 3163042,2 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E –365266,9 66,5 188510,1 33,5 553777,0 
________________ 

к − дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне 

блокування вразливих значень). 
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