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Державна служба статистики України 

Головне управління статистики у Закарпатській області 
 
вул.Гойди, 11, м.Ужгород, 88008, Україна 
тел.: (03122) 63-05-08, факс: (03122) 64-12-73 
електронна пошта: stat@uz.ukrstat.gov.ua 
веб-сайт: www.uz.ukrstat.gov.ua 
 
 
Відповідальна за випуск Антошик Л.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКОРОЧЕННЯ 
 
р. – рік стор. – сторінка 
грн. – гривня табл. – таблиця 
м. – місто тис. – тисяча 
% – відсоток у т.ч. – у тому числі 
  
  
  
 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 
Тире (–) – явищ не було 
Крапки (...) – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами 
"з них", "у тому числі" – наведено не всі доданки загальної суми 
 
 
 
Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових 
пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації. 
 
 
 
 

© Головне управління статистики у Закарпатській області, 2018 
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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Передмова 
 

Статистичний бюлетень "Фінансові результати діяльності 
підприємств Закарпатської області за 2017 рік" підготовлено за даними 
фінансової звітності по колу підприємств та організацій, які відібрані 
органами державної статистики для статистичного спостереження. 

У бюлетені наведено інформацію про фінансовий стан, питому вагу 
збиткових та прибуткових підприємств, приділено увагу показникам рівня 
рентабельності (збитковості) підприємств. 

Наведена інформація базується на системі показників фінансової 
звітності за формами: № 1-м "Баланс" (річна), № 2-м "Звіт про фінансові 
результати" (річна).  

Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних 
установ і забезпечують репрезентативність інформації тільки на обласному 
рівні.  

Інформація за видами економічної діяльності сформована згідно з 
національним класифікатором ДК 009:2010 "Класифікація видів 
економічної діяльності", який набув чинності з 01.01.2012.  

Для наглядності та зручності користування виклад показників 
сформовано у вигляді таблиць за видами економічної діяльності та у 
розрізі районів та міст, відповідно до адміністративно-територіального 
поділу, наведено методологічні визначення окремих економічних термінів 
і понять. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування  
за видами економічної діяльності1 

(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий  

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий  

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 –288183,6 76,1 2183159,8 23,9 2471343,4

2016 1473681,1 78,0 2836146,2 22,0 1362465,1

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 341457,0 91,3 409958,2 8,7 68501,2

2016 258360,6 91,8 289299,8 8,2 30939,2

Промисловість 

2017 –712321,1 71,8 952779,4 28,2 1665100,5

2016 127120,2 73,6 994914,7 26,4 867794,5

Будівництво 

2017 71008,3 70,9 90248,9 29,1 19240,6

2016 47660,2 73,8 60150,1 26,2 12489,9

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 56233,2 75,4 350886,1 24,6 294652,9

2016 243027,1 79,3 368485,3 20,7 125458,2

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 111508,5 81,3 161045,4 18,8 49536,9

2016 851696,7 81,9 931991,8 18,1 80295,1

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 –9912,6 71,9 7199,2 28,1 17111,8

2016 –2956,0 78,3 10725,8 21,7 13681,8
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 7911,7 66,7 13349,1 33,3 5437,4
2016 5316,3 76,8 9643,4 23,2 4327,1

фінансова та страхова діяльність
2017 13477,1 51,7 14510,5 48,3 1033,4
2016 19713,6 59,3 22585,7 40,7 2872,1

операції з нерухомим майном 
2017 –207300,3 68,8 89010,8 31,2 296311,1
2016 –91678,2 68,6 84685,1 31,4 176363,3

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 15801,4 72,3 23811,5 27,7 8010,1
2016 6269,8 71,0 11725,7 29,0 5455,9

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 37036,3 71,9 45133,0 28,1 8096,7
2016 18656,8 72,6 24541,4 27,4 5884,6

освіта 

2017 
2910,0 …3 …3 …3 …3

2016 2580,2 …3 …3 …3 …3

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 –18690,2 58,5 17111,2 41,5 35801,4
2016 –18766,3 69,3 16342,0 30,7 35108,3

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 1282,8 55,9 3092,2 44,1 1809,4
2016 6049,9 71,0 7298,1 29,0 1248,2

надання інших видів послуг 
2017 1414,3 65,9 1829,7 34,1 415,4
2016 630,2 76,2 854,8 23,8 224,6

 
  
  

2 У цій та наступних таблицях (стор. 8–49) дані наведено без урахування результатів 
діяльності банків.  
1 У цій та наступних таблицях (стор. 6, 8–49) дані попередні. 
3 У цій та наступних таблицях (стор. 6, 8–43) дані не оприлюднюються з метою 
забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичиної інформації. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування 
за видами економічної діяльності промисловості 

  
(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

 
Фінансо-

вий  
результат 
(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий  

результат

у % до 
загальної  
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо- 
вий  

результат

 

Промисловість  
20171 –712321,1 71,8 952779,4 28,2 1665100,5
2016 127120,2 73,6 994914,7 26,4 867794,5

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів  

2017 –53798,3 77,4 16210,1 22,6 70008,4
2016 –54758,2 67,9 14787,0 32,1 69545,2

Переробна промисловість  
2017 –245031,4 74,7 723470,9 25,3 968502,3
2016 63215,8 75,9 669349,8 24,1 606134,0

виробництво харчових 
продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів  

2017 52138,1 79,8 76188,8 20,2 24050,7
2016 –27516,1 73,5 77297,4 26,5 104813,5

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів  

2017 59729,2 75,9 110443,1 24,1 50713,9
2016 139898,5 81,8 162425,1 18,2 22526,6

виготовлення виробів з 
деревини, паперу та 
поліграфічна діяльність  

2017 14668,3 77,4 75247,9 22,6 60579,6
2016 51866,7 80,0 85285,1 20,0 33418,4

виробництво коксу та 
продуктів 
нафтоперероблення  

2017 – – – – –
2016 – – – – –

виробництво хімічних 
речовин і хімічної продукції  

2017 27356,1 61,5 36809,8 38,5 9453,7
2016 2997,2 66,7 19121,5 33,3 16124,3

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів  

2017 …2 …2 …2 – –
2016 …2 …2 …2 – –

виробництво ґумових і 
пластмасових виробів, 
іншої неметалевої 
мінеральної продукції  

2017 4453,6 69,8 16567,5 30,2 12113,9
2016 16779,1 75,0 19677,2 25,0 2898,1



 7

Продовження 
Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

 
Фінансо-

вий  
результат 
(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо- 
вий  

результат

у % до 
загальної  
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо- 
вий  

результат

  

металургійне виробництво, 
виробництво готових 
металевих виробів, крім 
машин і устатковання  

2017 7937,5 63,6 15563,3 36,4 7625,8
2016 7537,3 60,0 12879,0 40,0 5341,7

машинобудування  
2017 –529931,4 58,7 257499,6 41,3 787431,0
2016 –238365,6 74,4 174315,8 25,6 412681,4

виробництво комп'ютерів,
електронної та оптичної 
продукції 

 

2017 86168,3 44,4 87615,0 55,6 1446,7
2016 19210,8 66,7 21694,1 33,3 2483,3

виробництво 
електричного 
устатковання 

 

2017 –419009,6 63,6 31657,2 36,4 450666,8
2016 –167125,2 80,0 41893,8 20,0 209019,0

виробництво машин і 
устатковання, не 
віднесених до інших 
угруповань  

2017 –184709,8 72,7 220,7 27,3 184930,5
2016 –81223,6 66,7 408,5 33,3 81632,1

виробництво 
автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів 
та інших транспортних 
засобів  

2017 –12380,3 53,3 138006,7 46,7 150387,0
2016 –9227,6 80,0 110319,4 20,0 119547,0

виробництво меблів, іншої 
продукції; ремонт і монтаж 
машин і устатковання  

2017 118617,2 77,0 135 150,9 23,0 16533,7
2016 110018,7 66,0 118348,7 34,0 8330,0

Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря  

2017 –404167,3 48,6 206537,7 51,4 610705,0
2016 111032,4 53,6 296542,1 46,4 185509,7

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами  

2017 –324,1 56,1 6560,7 43,9 15884,8
2016 7630,2 64,4 14235,8 35,6 6605,6

 

  
  1 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності м.Ужгород1 

 
(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 
Усього 

20172 –389025,5 64,3 549933,1 35,7 938958,6

2016 315160,7 68,2 641342,2 31,8 326181,5

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 –1830,5 54,8 4765,9 45,2 6596,4

2016 4402,3 66,7 4898,4 33,3 496,1

промисловість 

2017 –513811,8 63,5 310380,3 36,5 824192,1

2016 160231,6 69,9 412467,0 30,1 252235,4

будівництво 

2017 18837,9 65,5 29203,8 34,5 10365,9

2016 21898,1 71,4 25137,9 28,6 3239,8

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 54191,0 69,0 89127,4 31,0 34936,4

2016 97104,8 74,7 113804,5 25,3 16699,7

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 18119,6 80,3 19590,6 19,7 1471,0

2016 11099,2 75,4 11932,9 24,6 833,7

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 –5562,9 43,8 2767,3 56,3 8330,2

2016 604,6 62,5 2719,9 37,5 2115,3
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 2321,3 60,0 4182,8 40,0 1861,5
2016 –656,3 71,4 2210,8 28,6 2867,1

фінансова та страхова діяльність
2017 13404,1 53,3 13874,5 46,7 470,4
2016 21396,1 69,2 22125,3 30,8 729,2

операції з нерухомим майном 
2017 –1763,8 56,1 29133,2 43,9 30897,0
2016 –8427,0 53,5 24759,1 46,5 33186,1

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 5464,2 66,4 9496,1 33,6 4031,9
2016 3429,2 65,3 5086,4 34,7 1657,2

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 29143,9 65,0 34134,5 35,0 4990,6
2016 7414,0 66,7 10957,8 33,3 3543,8

освіта 
2017 1698,0 …3 …3 …3 …3

2016 1976,2 …3 …3 …3 …3

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 –8050,2 58,1 898,9 41,9 8949,1
2016 –7011,7 65,5 689,3 34,5 7701,0

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 –1445,5 46,2 57,1 53,8 1502,6
2016 1691,3 70,0 2023,6 30,0 332,3

надання інших видів послуг 
2017 259,2 68,4 351,2 31,6 92,0
2016 8,3 63,2 230,8 36,8 222,5

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності м.Берегово1 

 
(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 
Усього 

20172 45902,3 73,1 77522,6 26,9 31620,3

2016 63927,2 81,1 77910,0 18,9 13982,8

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 –1055,5 80,0 14,9 20,0 1070,4

2016 304,6 …3 …3 …3 …3

промисловість 

2017 25862,2 72,2 47362,1 27,8 21499,9

2016 22691,0 75,0 33472,4 25,0 10781,4

будівництво 

2017 –378,3 63,6 236,6 36,4 614,9

2016 47,9 66,7 307,4 33,3 259,5

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 73,3 74,3 6178,5 25,7 6105,2

2016 12622,5 81,3 13480,2 18,8 857,7

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 7663,6 …3 …3 …3 …3

2016 9873,4 100,0 9873,4 – –

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 401,9 …3 …3 …3 …3

2016 1153,2 100,0 1153,2 – –
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо–
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 783,9 57,1 845,3 42,9 61,4
2016 360,4 …3 …3 …3 …3

фінансова та страхова діяльність
2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 8397,6 72,4 9540,5 27,6 1142,9
2016 10611,7 75,9 11489,2 24,1 877,5

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 –407,7 63,6 90,7 36,4 498,4
2016 39,2 70,0 170,6 30,0 131,4

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 814,0 …3 …3 …3 …3

2016 3220,2 100,0 3220,2 – –
Освіта 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 …3 …3 …3 …3 …3

2016 …3 …3 …3 – –
мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 2377,8 …3 …3 …3 …3

2016 2606,8 …3 …3 …3 …3

надання інших видів послуг 
2017 1297,6 …3 …3 …3 …3

2016 273,7 100,0 273,7 – –
 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності м.Мукачево1 

 
(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 
Усього 

20172 –156238,1 76,0 404166,3 24,0 560404,4

2016 86780,1 80,8 373795,5 19,2 287015,4

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 818,6 …3 …3 …3 …3

2016 1292,2 …3 …3 …3 …3

Промисловість 

2017 –260178,3 78,6 179850,8 21,4 440029,1

2016 –36559,9 81,0 168102,7 19,0 204662,6

Будівництво 

2017 11273,5 70,7 13046,6 29,3 1773,1

2018 6440,4 80,0 7995,9 20,0 1555,5

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 40960,8 78,9 91961,2 21,1 51000,4

2016 107654,4 81,6 119270,3 18,4 11615,9

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 53752,3 87,3 76597,6 12,7 22845,3

2016 35115,7 94,3 35985,1 5,7 869,4

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 –1101,6 …3 …3 …3 …3

2016 14,4 81,3 147,4 18,8 133,0
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 3571,2 70,8 5923,6 29,2 2352,4
2016 3444,9 60,0 4488,6 40,0 1043,7

фінансова та страхова діяльність
2017 –434,3 28,6 5,3 71,4 439,6
2016 –383,4 42,9 77,3 57,1 460,7

операції з нерухомим майном 
2017 –13345,4 71,7 24289,6 28,3 37635,0
2016 –38665,5 79,5 25525,2 20,5 64190,7

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 3459,8 69,6 5948,1 30,4 2488,3
2016 1214,6 78,7 3066,5 21,3 1851,9

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 4362,6 86,1 4478,8 13,9 116,2
2016 5829,9 83,3 5885,6 16,7 55,7

Освіта 
2017 …3 …3 – …3 …3

2016 …3 …3 …3 – –
охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 493,8 53,3 843,7 46,7 349,9
2016 1058,1 69,2 1553,0 30,8 494,9

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 174,2 …3 …3 …3 …3

2016 286,5 100,0 286,5 – –
надання інших видів послуг 

2017 –32,2 …3 …3 …3 …3

2016 29,9 …3 …3 …3 …3

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності м.Хуст1 

 

(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 
Усього 

20172 67271,5 77,7 80149,4 22,3 12877,9

2016 48187,1 79,1 56942,3 20,9 8755,2

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 774,5 …3 …3 …3 …3

2016 171,9 …3 …3 …3 …3

помисловість 

2017 –262,9 77,8 8379,0 22,2 8641,9

2016 7427,4 80,0 8534,3 20,0 1106,9

будівництво 

2017 6478,8 77,8 6868,5 22,2 389,7

2016 1081,9 …3 …3 …3 …3

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 55546,4 76,6 56602,3 23,4 1055,9

2016 40561,2 81,4 41727,9 18,6 1166,7

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 17,5 72,7 1737,3 27,3 1719,8

2016 –841,7 …3 …3 …3 …3

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 –2,3 …3 …3 …3 …3

2016 96,0 …3 …3 …3 …3
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 19,3 50,0 50,1 50,0 30,8
2016 –8,6 …3 …3 …3 …3

фінансова та страхова діяльність
2017 165,0 …3 …3 …3 …3

2016 –1639,7 …3 …3 …3 …3

операції з нерухомим майном 
2017 1386,6 81,3 1701,1 18,8 314,5
2016 480,1 83,3 1193,0 16,7 712,9

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 2338,5 85,7 2366,7 14,3 28,2
2016 31,9 66,7 526,8 33,3 494,9

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 55,7 100,0 55,7 – –
2016 16,2 …3 …3 …3 …3

Освіта 
2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 809,8 …3 …3 …3 …3

2016 428,4 …3 …3 …3 …3

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 – – – – –
2016 …3 …3 …3 – –

надання інших видів послуг 
2017 –67,0 …3 …3 …3 …3

2016 245,0 …3 …3 …3 …3

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 



 16

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності м.Чоп1 

 
(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 7895,5 73,1 13657,6 26,9 5762,1

2016 12870,0 75,5 14922,9 24,5 2052,9

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 – – – – –

2016 – – – – –

Промисловість 

2017 –54,2 42,9 371,2 57,1 925,4

2016 2440,6 …3 …3 …3 …3

Будівництво 

2017 …3 …3 …3 – –

2016 …3 …3 …3 – –

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 4207,7 …3 …3 …3 …3

2016 4323,8 …3 …3 …3 …3

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 2701,2 70,6 7227,1 29,4 4525,9

2016 6140,2 70,6 7539,5 29,4 1399,3

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 …3 – – …3 …3

2016 …3 …3 …3 …3 …3
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

фінансова та страхова діяльність
2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 1307,3 …3 …3 …3 …3

2016 –140,5 66,7 480,7 33,3 621,2
професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 …3 – – …3 …3

2016 …3 …3 …3 – –
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

освіта 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 – – – – –
2016 …3 …3 …3 – –

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

надання інших видів послуг 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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 Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Берегівського району1 

 

(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 56827,7 89,3 71257,3 10,7 14429,6

2016 40351,7 91,6 52946,7 8,4 12595,0

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 44279,3 94,5 55363,8 5,5 11084,5

2016 32869,9 97,0 39836,7 3,0 6966,8

промисловість 

2017 9391,5 77,4 10804,2 22,6 1412,7

2016 6314,1 75,0 11649,9 25,0 5335,8

будівництво 

2017 –43,6 50,0 164,8 50,0 408,4

2016 218,2 …3 …3 …3 …3

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 –12,6 79,2 752,7 20,8 1365,3

2016 557,5 …3 …3 …3 …3

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 …3 – – …3 …3

2016 …3 – – …3 …3

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 19,6 …3 …3 …3 …3

2016 10,3 …3 …3 …3 …3
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 –23,9 …3 …3 …3 …3

2016 …3 …3 …3 – –
фінансова та страхова діяльність

2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 3399,1 100,0 3399,1 – –
2016 119,3 …3 …3 …3 …3

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 662,3 100,0 662,3 – –
2016 136,5 …3 …3 …3 …3

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 –0,5 …3 …3 …3 …3

2016 …3 …3 …3 – –
освіта 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 …3 – – …3 …3

2016 …3 …3 …3 …3 …3

надання інших видів послуг 
2017 …3 …3 …3 – –
2016 

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Великоберезнянського району1 

 

(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 –3068,4 86,2 9261,5 13,8 12329,9

2016 11875,6 77,6 14824,6 22,4 2949,0

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 2222,0 …3 …3 …3 …3

2016 3633,3 …3 …3 …3 …3

промисловість 

2017 –4067,6 68,8 5373,4 31,3 9441,0

2016 8434,1 60,0 10661,5 40,0 2227,4

будівництво 

2017 1,3 100,0 1,3 – –

2016 …3 …3 …3 – –

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 110,1 …3 …3 …3 …3

2016 –271,5 …3 …3 …3 …3

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 …3 …3 …3 – –

2016 …3 …3 …3 – –

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 8,7 100,0 8,7 – –

2016 142,8 100,0 142,8 – –
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 8,7 100,0 8,7 – –
2016 11,0 100,0 11,0 – –

фінансова та страхова діяльність
2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 –1503,4 …3 …3 …3 …3

2016 –59,9 …3 …3 …3 …3

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 28,3 100,0 28,3 – –
2016 20,4 100,0 20,4 – –

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 – – …3 …3

освіта 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

надання інших видів послуг 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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 Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Виноградівського району1 

 

(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 –46528,2 90,9 47251,6 9,1 93779,8

2016 –37569,4 89,5 96813,0 10,5 134382,4

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 5236,7 97,0 17051,2 3,0 11814,5

2016 12148,0 96,9 21215,5 3,1 9067,5

промисловість 

2017 –65172,7 74,1 14855,4 25,9 80028,1

2016 –55327,1 67,9 59845,6 32,1 115172,7

будівництво 

2017 648,7 69,2 886,3 30,8 237,6

2016 1039,2 61,5 1419,2 38,5 380,0

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 4005,7 85,3 4435,9 14,7 430,2

2016 –5713,2 90,9 3140,1 9,1 8853,3

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 1246,2 …3 …3 …3 …3

2016 3852,8 …3 …3 …3 …3

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 13,5 100,0 13,5 – –

2016 …3 …3 …3 – –
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 765,7 70,0 1174,9 30,0 409,2
2016 828,7 …3 …3 …3 …3

фінансова та страхова діяльність
2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 …3 …3

операції з нерухомим майном 
2017 5050,0 84,2 5370,7 15,8 320,7
2016 4445,4 89,5 4884,3 10,5 438,9

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 100,6 87,5 145,0 12,5 44,4
2016 243,1 …3 …3 …3 …3

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 520,7 100,0 520,7 – –
2016 315,5 …3 …3 …3 …3

освіта 
2017 388,0 100,0 388,0 – –
2016 …3 …3 …3 – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 662,2 100,0 662,2 – –
2016 558,0 100,0 558,0 – –

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

надання інших видів послуг 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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 Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Воловецького району1 

 

 (тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий  

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий  

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 19723,4 87,3 20897,9 12,7 1174,5

2016 11452,3 78,0 13658,4 22,0 2206,1

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 406,6 …3 …3 …3 …3

2016 2101,9 100,0 2101,9 – –

промисловість 

2017 9048,4 …3 …3 …3 …3

2016 10576,1 …3 …3 …3 …3

будівництво 

2017 10150,1 …3 …3 …3 …3

2016 –157,1 …3 …3 …3 …3

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 –174,0 …3 …3 …3 …3

2016 –1141,4 80,0 95,6 20,0 1237,0

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 …3 …3 …3 – –

2016 …3 …3 …3 – –

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 –103,5 …3 …3 …3 …3

2016 –396,7 …3 …3 …3 …3
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

фінансова та страхова діяльність
2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

операції з нерухомим майном 
2017 …3 …3 …3 – –
2016 –18,7 …3 …3 …3 …3

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 20,6 100,0 20,6 – –
2016 96,6 …3 …3 …3 …3

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

освіта 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2018 – – – – –
2017 – – – – –

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

надання інших видів послуг 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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 Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Іршавського району1 

 

 (тис.грн) 

Пдприємства, які 
одержали прибуток

Пдприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 20895,2 87,8 28493,2 12,2 7598,0

2016 30719,1 83,0 32449,6 17,0 1730,5

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 2369,7 93,5 2498,7 6,5 129,0

2016 1360,5 92,1 1413,2 7,9 52,7

промисловість 

2017 15411,0 87,0 18836,1 13,0 3425,1

2016 25869,1 80,0 26832,2 20,0 963,1

будівництво 

2017 289,3 …3 …3 …3 …3

2016 336,3 57,1 361,0 42,9 24,7

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 1488,5 85,7 2015,3 14,3 526,8

2016 1363,9 83,3 1411,5 16,7 47,6

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 3973,4 …3 …3 …3 …3

2016 888,2 …3 …3 …3 …3

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 8,8 87,5 53,5 12,5 44,7

2016 41,7 …3 …3 …3 …3
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 169,3 100,0 169,3 – –
2016 232,9 100,0 232,9 – –

фінансова та страхова діяльність
2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 177,7 82,4 349,5 17,6 171,8
2016 245,2 68,8 281,6 31,3 36,4

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 43,0 72,7 245,8 27,3 202,8
2016 301,2 75,0 328,7 25,0 27,5

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 18,6 100,0 18,6 – –
2016 …3 …3 …3 – –

освіта 
2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 …3 …3 – …3 …3

2016 …3 …3 …3 – –
мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

надання інших видів послуг 
2017 …3 …3 …3 – –
2016 – – – – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 



 28

 Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Міжгірського району1 

 

 (тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 10078,7 86,0 12316,5 14,0 2237,8

2016 14440,7 88,9 15277,4 11,1 836,7

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 4760,7 100,0 4760,7 – –

2016 6332,3 100,0 6332,3 – –

промисловість 

2017 3614,9 81,0 3896,4 19,0 281,5

2016 6802,9 100,0 6802,9 – –

будівництво 

2017 1748,8 …3 …3 …3 …3

2016 –32,1 …3 …3 …3 …3

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 761,3 …3 …3 …3 …3

2016 1174,5 …3 …3 …3 …3

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 698,9 100,0 698,9 – –

2016 395,4 100,0 395,4 – –

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 –439,7 75,0 121,3 25,0 561,0

2016 –319,1 75,0 106,4 25,0 425,5
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 10,7 100,0 10,7 – –
2016 28,1 100,0 28,1 – –

фінансова та страхова діяльність
2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 17,5 72,7 57,8 27,3 40,3
2016 –40,7 …3 …3 …3 …3

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 15,8 100,0 15,8 – –
2016 –38,0 …3 …3 …3 …3

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 –1257,9 …3 …3 …3 …3

2016 20,6 100,0 20,6 – –
освіта 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 –36,3 …3 …3 …3 …3

2016 –30,4 …3 …3 …3 …3

надання інших видів послуг 
2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Мукачівського району1 

 

 (тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 190122,8 79,1 292757,4 20,9 102634,6

2016 78667,3 77,2 158217,1 22,8 79549,8

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 226009,5 87,1 227929,0 12,9 1919,5

2016 94787,2 84,9 97730,9 15,1 2943,7

промисловість 

2017 –4831,7 76,5 13654,0 23,5 18485,7

2016 833,5 74,2 10077,2 25,8 9243,7

будівництво 

2017 3687,9 65,0 4803,0 35,0 1115,1

2016 –462,8 65,0 1404,1 35,0 1866,9

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 –60835,7 75,4 7380,6 24,6 68216,3

2016 –33594,5 77,0 7978,2 23,0 41572,7

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 17941,6 83,3 23741,4 16,7 5799,8

2016 14673,2 …3 …3 …3 …3

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 1841,6 …3 …3 …3 …3

2016 698,0 78,6 1072,4 21,4 374,4
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 …3 – – …3 …3

2016 …3 – – …3 …3

фінансова та страхова діяльність
2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

операції з нерухомим майном 
2017 –3245,0 50,0 3088,5 50,0 6333,5
2016 –4798,8 53,6 395,1 46,4 5193,9

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 308,5 100,0 308,5 – –
2016 –226,3 …3 …3 …3 …3

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 3904,2 …3 …3 …3 …3

2016 2516,1 69,2 3587,0 30,8 1070,9
освіта 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 5475,8 …3 …3 …3 …3

2016 4407,0 …3 …3 …3 …3

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2018 …3 …3 …3 – –
2017 …3 …3 …3 – –

надання інших видів послуг 
2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Перечинського району1 

 (тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 1559,4 72,7 26596,0 27,3 25036,6

2016 –28589,5 76,8 36505,1 23,2 65094,6

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 280,4 66,7 928,0 33,3 647,6

2016 162,3 57,1 518,9 42,9 356,6

промисловість 

2017 9480,7 82,6 21351,3 17,4 11870,6

2016 24051,9 81,8 31478,8 18,2 7426,9

будівництво 

2017 …3 …3 – …3 …3

2016 -780,7 33,3 – 66,7 780,7

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 –1122,5 70,0 3030,5 30,0 4153,0

2016 –2877,5 77,8 1133,2 22,2 4010,7

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 –7172,2 …3 …3 …3 …3

2016 –52313,6 50,0 41,6 50,0 52355,2

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 76,1 …3 …3 …3 …3

2016 2552,5 100,0 2552,5 – –
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 379,0 …3 …3 …3 …3

2016 634,4 100,0 634,4 – –
фінансова та страхова діяльність

2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 695,3 …3 …3 …3 …3

2016 –80,3 80,0 53,8 20,0 134,1
професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 …3 …3 …3 …3 …3

2016 66,0 100,0 66,0 – –
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 60,6 100,0 60,6 – –
2016 25,1 100,0 25,1 – –

освіта 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 20,0 – – 100,0 20,0
2016 –29,6 50,0 0,8 50,0 30,4

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 – – – – –
2016 – – – – –

надання інших видів послуг 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Рахівського району1 

 
 (тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 –1212,1 78,8 31114,9 21,2 32327,0

2016 –1086,9 81,8 50174,0 18,2 51260,9

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 14950,1 …3 …3 …3 …3

2016 23145,6 96,3 23204,2 3,7 58,6

промисловість 

2017 –19987,6 71,7 9440,9 28,3 29428,5

2016 –30799,4 74,1 17922,4 25,9 48721,8

будівництво 

2017 2129,6 76,9 2140,9 23,1 11,3

2016 2977,3 81,8 3045,3 18,2 68,0

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 2119,7 80,4 2721,8 19,6 602,1

2016 4626,2 86,7 4841,9 13,3 215,7

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 –487,3 …3 – …3 …3

2016 –537,2 – – 100,0 537,2

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 81,1 …3 …3 …3 …3

2016 –141,4 80,0 162,8 20,0 304,2
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 37,5 …3 …3 …3 …3

2016 35,0 90,0 37,9 10,0 2,9
фінансова та страхова діяльність

2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 –229,9 84,2 936,9 15,8 1166,8
2016 –81,0 77,8 731,5 22,2 812,5

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 –146,6 …3 …3 …3 …3

2016 –295,7 87,5 222,3 12,5 518,0
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 –1,1 …3 – …3 …3

2016 0,6 100,0 0,6 – –
освіта 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 – 100,0 – – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 …3 – – …3 …3

2016 2,0 100,0 2,0 – –
мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 –22,0 – – 100,0 22,0

надання інших видів послуг 
2017 …3 – – …3 …3

2016 3,1 100,0 3,1 – –
 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Свалявського району1 

 
 (тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 34718,1 74,7 64463,4 25,3 29745,3

2016 69833,3 79,2 83080,8 20,8 13247,5

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 6382,2 100,0 6382,2 – –

2016 7221,9 100,0 7221,9 – –

промисловість 

2017 22003,7 65,3 41570,8 34,7 19567,1

2016 50051,5 69,0 56541,6 31,0 6490,1

будівництво 

2017 168,0 …3 …3 …3 …3

2016 229,9 85,7 292,1 14,3 62,2

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 3151,8 69,4 4926,1 30,6 1774,3

2016 10133,8 87,5 10243,5 12,5 109,7

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 142,5 100,0 142,5 – –

2016 131,8 100,0 131,8 – –

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 –3552,1 73,7 637,3 26,3 4189,4
2016 –3956,1 78,9 628,4 21,1 4584,5
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 0,6 …3 …3 …3 …3

2016 30,5 80,0 63,4 20,0 32,9
фінансова та страхова діяльність

2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 3449,1 82,6 3675,7 17,4 226,6
2016 3660,1 82,6 3915,7 17,4 255,6

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 2609,3 …3 …3 …3 …3

2016 484,6 71,4 505,0 28,6 20,4
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 141,0 …3 …3 …3 …3

2016 297,6 83,3 313,0 16,7 15,4
освіта 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 42,9 100,0 42,9 – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 145,6 63,6 3791,4 36,4 3645,8
2016 1518,5 63,6 3181,5 36,4 1663,0

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 …3 – – …3 …3

2016 –13,4 0,0 0,0 100,0 13,4
надання інших видів послуг 

2017 …3 …3 – …3 …3

2016 –0,3 50,0 – 50,0 0,3
 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Тячівського району1 

 
 (тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 61735,0 82,7 83189,1 17,3 21454,1

2016 886660,3 83,9 904427,9 16,1 17767,6

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 21563,4 …3 …3 …3 …3

2016 25538,4 97,1 25542,2 2,9 3,8

промисловість 

2017 6921,8 70,8 23656,2 29,2 16734,4

2016 16527,1 70,9 29168,3 29,1 12641,2

будівництво 

2017 4414,1 …3 …3 …3 …3

2016 477,2 87,5 494,2 12,5 17,0

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 20027,6 91,1 20210,8 8,9 183,2

2016 21163,5 90,0 24578,0 10,0 3414,5

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 8230,3 79,2 8467,2 20,8 236,9

2016 821316,5 81,0 821394,5 19,0 78,0

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 86,1 100,0 86,1 – –
2016 25,9 100,0 25,9 – –
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 237,6 …3 …3 …3 …3

2016 139,3 100,0 139,3 – –
фінансова та страхова діяльність

2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 927,0 87,5 1473,9 12,5 546,9
2016 1159,2 86,5 1179,1 13,5 19,9

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 198,2 70,6 377,9 29,4 179,7
2016 211,7 68,8 296,7 31,3 85,0

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 –618,2 …3 – …3 …3

2016 –349,6 50,0 6,1 50,0 355,7
освіта 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 225,6 100,0 225,6 – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 –582,8 57,1 1441,7 42,9 2024,5
2016 225,5 71,4 1378,0 28,6 1152,5

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 …3 …3 …3 – –

надання інших видів послуг 
2017 …3 …3 …3 – –
2016 – – – – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Ужгородського району1 

 
 (тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 –228472,6 74,9 338658,5 25,1 567131,1

2016 –159429,5 75,7 177670,4 24,3 337099,9

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 7524,5 87,9 41100,2 12,1 33575,7

2016 37515,2 87,1 48099,8 12,9 10584,6

промисловість 

2017 38184,8 60,0 215315,9 40,0 177131,1

2016 –110665,1 63,6 76984,1 36,4 187649,2

будівництво 

2017 12231,3 75,5 15191,0 24,5 2959,7

2016 13354,8 74,4 15365,7 25,6 2010,9

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 –59284,9 67,8 54303,0 32,2 113587,9

2016 –12670,5 66,7 19939,8 33,3 32610,3

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 2694,7 79,3 7265,4 20,7 4570,7

2016 337,5 79,2 5324,4 20,8 4986,9

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 –1086,8 58,3 227,4 41,7 1314,2
2016 –3974,7 75,0 1315,6 25,0 5290,3
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 –337,3 40,0 109,1 60,0 446,4
2016 269,4 87,5 269,7 12,5 0,3

фінансова та страхова діяльність
2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 –211935,6 60,5 3666,8 39,5 215602,4
2016 –59921,1 68,4 9595,4 31,6 69516,5

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 999,8 76,5 1101,3 23,5 101,5
2016 365,2 78,6 455,8 21,4 90,6

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 –132,5 50,0 218,3 50,0 350,8
2016 –538,8 42,9 173,6 57,1 712,4

освіта 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 –17437,5 20,0 – …3 …3

2016 –23508,3 33,3 87,9 66,7 23596,2
мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 …3 – – …3 …3

2016 –51,7 0,0 0,0 100,0 51,7
надання інших видів послуг 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 58,6 100,0 58,6 – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
економічної діяльності Хустського району1 

 
 (тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

 

Усього 

20172 19631,7 86,2 31473,5 13,8 11841,8

2016 29431,0 82,9 35188,3 17,1 5757,3

сільське, лісове та рибне 
господарство 

2017 6764,8 …3 …3 …3 …3

2016 5373,1 95,5 5383,0 4,5 9,9

промисловість 

2017 16626,7 82,1 18605,7 17,9 1979,0

2016 18220,8 76,0 21181,7 24,0 2960,9

будівництво 

2017 217,0 …3 …3 …3 …3

2016 950,3 75,0 981,1 25,0 30,8

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 

2017 –8381,0 75,0 554,9 25,0 8935,9

2016 –1990,4 80,0 423,2 20,0 2413,6

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

2017 1978,6 100,0 1978,6 – –

2016 1483,2 60,0 1640,9 40,0 157,7

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2017 …3 …3 …3 …3 …3

2016 486,8 100,0 486,8 – –
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Продовження 

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансо-
вий 

результат 
(сальдо)

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль- 
тат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий 

резуль-
тат 

      
інформація та телекомунікації 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 70,7 100,0 70,7 – –

фінансова та страхова діяльність
2017 – – – – –
2016 – – – – –

операції з нерухомим майном 
2017 –85,8 …3 …3 …3 …3

2016 –165,7 50,0 18,7 50,0 184,4
професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 189,6 100,0 189,6 – –

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2017 8,5 100,0 8,5 – –
2016 4,9 100,0 4,9 – –

освіта 
2017 …3 …3 …3 – –
2016 35,0 100,0 35,0 – –

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2017 2657,8 100,0 2657,8 – –
2016 3223,5 100,0 3223,5 – –

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2017 …3 …3 …3 – –
2016 1549,2 100,0 1549,2 – –

надання інших видів послуг 
2017 – – – – –
2016 – – – – –

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
3 Див. третю виноску до табл. на стор. 5. 
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Рентабельність операційної діяльності підприємств  
в розрізі міст та районів1 

 
(тис.грн) 

 Результат від 
операційної 
діяльності 

Витрати 
операційної 
діяльності 

Рівень 
рентабельності 

(збитковості), % 
 
По області 

20172 1136429,1 35220301,6 3,2

2016 2310149,1 28888698,5 8,0

м.Ужгород 

2017 –180170,2 8386768,1 –2,1

2016 438692,1 6555461,5 6,7

м.Берегово 

2017 56684,0 1066328,3 5,3

2016 71124,8 818552,6 8,7

м.Мукачево 

2017 243753,6 4939872,5 4,9

2016 200300,7 4218203,1 4,7

м.Хуст 

2017 61582,0 443426,6 13,9

2016 47562,8 318917,4 14,9

м.Чоп 

2017 4592,8 212687,1 2,2

2016 13799,7 147844,5 9,3

Берегівський 

2017 59018,5 616164,9 9,6

2016 40158,8 488499,8 8,2

Великоберезнянський 

2017 –2458,8 308412,2 –0,8

2016 13077,8 236764,7 5,5

Виноградівський 

2017 7282,1 1555246,4 0,5

2016 –32669,7 1496846,3 –2,2
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Продовження 

 
Результат від 
операційної 
діяльності 

Витрати 
операційної 
діяльності 

Рівень 
рентабельності 

(збитковості), % 
    
Воловецький    

2017 20952,5 128074,2 16,4

2016 12943,8 85886,6 15,1

Іршавський 

2017 24533,0 388358,2 6,3

2016 34844,0 315944,6 11,0

Міжгірський 

2017 10230,1 216762,7 4,7

2016 16622,7 187236,3 8,9

Мукачівський 

2017 246784,3 2113260,7 11,7

2016 123969,2 1688324,5 7,3

Перечинський 

2017 47819,8 1356824,1 3,5

2016 32673,0 1305034,6 2,5

Рахівський 

2017 1941,3 606416,0 0,3

2016 21750,6 606723,2 3,6

Свалявський 

2017 33224,7 1265298,3 2,6

2016 69459,1 1056853,1 6,6

Тячівський 

2017 78811,7 2086322,1 3,8

2016 905408,8 1899848,3 47,7

Ужгородський 

2017 390631,1 9154468,1 4,3

2016 265212,1 7193272,8 3,7

Хустський 

2017 31216,6 375611,1 8,3

2016 35218,8 268484,6 13,1
 

  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
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Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності 
станом на 31 грудня 2017 року1 

 

 (тис.грн) 
Актив 

необоротні активи оборотні активи  необоротні активи та 
групи вибуття 

на  
1січня 
2017р. 

на  
31 грудня 

2017р. 

на  
1січня 
2017р. 

на  
31 грудня 

2017р. 

на  
1січня 
2017р. 

на  
31 грудня 

2017р. 
   

Усього2 18024696,3 19836671,0 23289143,4 26501888,5 109602,9 100262,5
сільське, лісове та 
рибне господарство 804665,8 974422,2 1096580,4 1489855,8 916,0 928,9
промисловість 9959174,4 10484072,4 8696636,7 10014969,5 5450,8 1066,9
будівництво 335516,4 408740,0 546452,2 834622,3 64,9 60,3
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 1399884,9 1759878,8 8819046,6 9645008,3 93408,5 86413,9
транспорт, 
складське 
господарство, 
поштова та 
кур'єрська 
діяльність 1053594,1 1311190,6 1049801,0 1229998,3 2887,7 4987,7
тимчасове 
розміщування й 
організація 
харчування 312278,5 346241,3 106299,0 92713,6 – –
інформація та 
телекомунікації 43471,4 48420,1 33244,6 47140,7 – –
фінансова та 
страхова діяльність 56747,0 56732,8 203095,6 212361,2 199,6 –
операції з 
нерухомим майном 2886634,9 3155641,6 2375784,6 2493194,2 654,4 783,4
професійна, наукова 
та технічна 
діяльність 87024,7 147821,8 92941,5 112901,4 93,0 93,4
діяльність у сфері 
адміністративного 
та допоміжного 
обслуговування 409990,8 387859,5 108015,4 162235,0 5928,0 5928,0
освіта 8516,8 9720,6 6397,9 9353,5 – –
охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги 558539,6 590116,9 134918,3 137378,6 – –
мистецтво, спорт, 
розваги та 
відпочинок 91853,9 131679,6 13117,9 13188,5 – –

надання інших 
видів послуг  16803,1 24132,8 6811,7 6967,6 – –
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Продовження 
Пасив 

власний капітал 
довгострокові 
зобов’язання і 
забезпечення 

поточні зобов’язання і 
забезпечення 

на  
1січня 
2017р. 

на  
31 грудня 

2017р. 

на  
1січня 
2017р. 

на  
31 грудня 

2017р. 

на  
1січня 
2017р. 

на  
31 грудня 

2017р. 
   

Усього1 9387727,4 8972441,2 9359603,6 10665583,5 22675251,7 26799832,8

сільське, лісове та 
рибне господарство 956946,4 1267212,5 311213,4 361469,5 633552,4 836074,9

промисловість 4873720,1 3795947,9 5673091,8 6976381,0 8114263,3 9727601,5

будівництво 335136,2 408525,7 32626,5 56313,4 514170,0 778482,7

оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 1110678,0 1163467,9 876328,9 544974,4 8325210,9 9782623,6

транспорт, 
складське 
господарство, 
поштова та 
кур'єрська 
діяльність 245545,0 379046,4 324290,7 361568,0 1536447,1 1805562,2

тимчасове 
розміщування й 
організація 
харчування 221223,2 222748,4 63902,2 59018,5 133452,1 157188,0

інформація та 
телекомунікації 47051,1 53304,8 2691,7 2993,4 26973,2 39262,6

фінансова та 
страхова діяльність 139288,6 153044,0 41651,2 40310,7 79102,4 75739,3

операції з 
нерухомим майном 723803,1 717702,3 1641029,1 1825682,4 2898241,7 3106234,5

професійна, наукова 
та технічна 
діяльність 97958,8 168534,6 20040,8 20012,7 62059,4 72269,1

діяльність у сфері 
адміністративного 
та допоміжного 
обслуговування 427441,0 441971,2 21919,7 21751,8 74573,5 92299,5

освіта 11333,4 13547,7 12,0 5,0 3569,3 5521,4

охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги 92618,5 71333,4 344005,8 350176,1 256833,6 305986,0

мистецтво, спорт, 
розваги та 
відпочинок 86917,9 92418,8 5805,5 43923,0 12248,4 8526,3

надання інших 
видів послуг  18066,1 23635,6 994,3 1003,6 4554,4 6461,2
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Продовження 
Пасив 

зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами та 
групами вибуття та чиста 

вартість активів 
недержавного пенсійного 

фонду 

Баланс 

 

на  
1січня 
2017р. 

на  
31 грудня 

2017р. 

на  
1січня 
2017р. 

на  
31 грудня 

2017р. 
  

Усього1 859,9 964,5 41423442,6 46438822,0
сільське, лісове та рибне 
господарство 450,0 450,0 1902162,2 2465206,9
промисловість 186,7 178,4 18661261,9 20500108,8
будівництво 100,8 100,8 882033,5 1243422,6
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів 
і мотоциклів 122,2 235,1 10312340,0 11491301,0
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 450,0 450,0 1902162,2 2465206,9
тимчасове розміщування 
й організація харчування – – 2106282,8 2546176,6
інформація та 
телекомунікації – – 418577,5 438954,9
фінансова та страхова 
діяльність  – – 76716,0 95560,8
операції з нерухомим 
майном – – 260042,2 269094,0
професійна, наукова та 
технічна діяльність – – 5263073,9 5649619,2
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 0,2 0,2 180059,2 260816,6
освіта – – 523934,2 556022,5
охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги – – 14914,7 19074,1
мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок – – 693457,9 727495,5
надання інших видів 
послуг  – – 104971,8 144868,1

 
  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
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Рентабельність операційної діяльності підприємств  
за видами економічної діяльності 

за 2017 рік1   
 

 (тис.грн) 
 Результат від     

операційної     
діяльності 

Витрати 
операційної 
діяльності 

Рівень 
рентабельності 

 (збитковості), %
  
Усього2 1136429,1 35220301,6 3,2

сільське, лісове та рибне 
господарство 383390,1 1973662,0 19,4

промисловість 194169,9 23484045,3 0,8

будівництво 78257,5 1567579,0 5,0

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 287726,0 1938317,0 14,8

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 119205,1 3819215,9 3,1

тимчасове розміщування й 
організація харчування –5701,1 289248,8 –2,0

інформація та 
телекомунікації 6799,8 210518,3 3,2

фінансова та страхова 
діяльність  18465,7 46413,5 39,8

операції з нерухомим 
майном 34337,1 821394,0 4,2

професійна, наукова та 
технічна діяльність 15606,0 170531,4 9,2

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 13112,3 278609,1 4,7

освіта 3051,7 26966,6 11,3

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги –12100,1 516245,5 –2,3

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 449,8 35855,0 1,3
надання інших видів послуг  –340,7 41700,2 –0,8

 

  
  1 Див. першу виноску до табл. на стор. 5. 

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 5. 
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Фінансові результати підприємств до оподаткування  
по містах обласного значення та районах  

за 2017 рік 
 

 (тис.грн) 
Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

  

Фінансовий 
результат  
(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий
результат 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий
результат 

  
По області 1 –288183,6 76,1 2183159,8 23,9 2471343,4

м.Ужгород –389025,5 64,3 549933,1 35,7 938958,6

м.Берегово 45902,3 73,1 77522,6 26,9 31620,3

м.Мукачево –156238,1 76,0 404166,3 24,0 560404,4

м.Хуст 67271,5 77,7 80149,4 22,3 12877,9

м.Чоп 7895,5 73,1 13657,6 26,9 5762,1

Берегівський 56827,7 89,3 71257,3 10,7 14429,6

Великоберезнянський –3068,4 86,2 9261,5 13,8 12329,9

Виноградівський –46528,2 90,9 47251,6 9,1 93779,8

Воловецький 19723,4 87,3 20897,9 12,7 1174,5

Іршавський 20895,2 87,8 28493,2 12,2 7598,0

Міжгірський 10078,7 86,0 12316,5 14,0 2237,8

Мукачівський 190122,8 79,1 292757,4 20,9 102634,6

Перечинський 1559,4 72,7 26596,0 27,3 25036,6

Рахівський –1212,1 78,8 31114,9 21,2 32327,0

Свалявський 34718,1 74,7 64463,4 25,3 29745,3

Тячівський 61735,0 82,7 83189,1 17,3 21454,1

Ужгородський –228472,6 74,9 338658,5 25,1 567131,1

Хустський 19631,7 86,2 31473,5 13,8 11841,8
 

  
  

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків.  
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Визначення основних термінів і понять 
 

Підприємство – самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 
соціальних результатів та одержання прибутку. 

малі підприємства – суб'єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 
50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 
Національного банку України; 

великі підприємства – суб'єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 
250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, 
еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 
Національного банку України; 

середні підприємства – інші суб'єкти господарювання. 
Основна діяльність – операції, пов'язані з виробництвом або 

реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 
створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як 
відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат 
операційної діяльності підприємств. 

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток, 
збиток) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), 
іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та 
інших операційних витрат. 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) 
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної 
діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших 
витрат (збитків). 
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