
Фінансовий стан великих та середніх 

промислових підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–березні 2017 року 
 

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх 

промислових підприємств області у січні–березні 2017р. склав 350,1 млн.грн 

прибутку проти 2193 млн.грн збитку у відповідному періоді попереднього року. 

Прибутковими промисловими підприємствами області, частка яких                         

у загальній кількості становила 62,4%, у січні–березні 2017р. отримано                       

435,1 млн.грн прибутку до оподаткування, що відповідно на 10,5 в.п.                                    

та на 182,7 млн.грн більше ніж у січні–березні 2016р. Найбільші обсяги 

прибутку одержали підприємства переробної промисловості – 281,8 млн.грн 

(64,8% загального прибутку промислових підприємств області), з них                             

на підприємства машинобудування припало – 165 млн.грн (58,6% прибутку 

підприємств переробної промисловості), з виробництва харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів – 102,9 млн.грн (36,5%). 

Частка збиткових промислових підприємств області у загальній кількості                         

у січні–березні 2017р. становила 37,6%, що на 10,5 в.п. менше порівняно                          

з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитку до 

оподаткування промислових підприємств склав 85 млн.грн. Найбільша частка 

збиткових промислових підприємств була серед підприємств з водопостачання; 

каналізації, поводження з відходами (81,8%) та добувної промисловості                            

і розроблення кар’єрів (42,9%). Найбільші обсяги збитку одержали 

підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря – 

33,1 млн.грн (38,9% загального збитку промислових підприємств області). 
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Діяльність будівельних підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–квітні 2017 року 

 

У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт 

на суму 223,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2017р. 

порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 206,4%.  

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 

71,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний 

ремонти – 18,2% та 10,5% відповідно. 

Підприємствами обласного центру виконано 75,8% обсягу будівельних 

робіт по області.  
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