
  

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами 
за видами економічної діяльності у 2015 році 

 
 

Усього,  
тис.грн 

У тому числі 

великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них 
мікропідприємства 

тис.грн 

у % до  
загального  
показника 

відповідного  
виду  

діяльності 

тис.грн 

у % до  
загального  
показника 

відповідного  
виду  

діяльності 

тис.грн 

у % до  
загального  
показника 

відповідного  
виду  

діяльності 

тис.грн 

у % до  
загального  
показника 

відповідного 
виду  

діяльності 

Усього1 
103931054,5 32707337,9 31,5 49716837,7 47,8 21506878,9 20,7 7028331,6 6,8 

у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 21634839,2 …2 …2 …2 …2 5912354,1 27,3 1792866,3 8,3 
промисловість 46771210,5 26068730,9 55,7 17908048,8 38,3 2794430,8 6,0 706656,9 1,5 
будівництво 1653513,8 – – 735418,3 44,5 918095,5 55,5 406948,5 24,6 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 28487258,3 …2 …2 …2 …2 9093334,6 31,9 2889446,0 10,1 
транспорт, складське господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність 2834212,4 – – 1887417,7 66,6 946794,7 33,4 428770,0 15,1 
тимчасове розміщування й організація харчування 102770,5 – – 22658,0 22,0 80112,5 78,0 37832,1 36,8 
інформація та телекомунікації 225297,4 – – – – 225297,4 100,0 125016,7 55,5 
фінансова та страхова діяльність 49661,3 – – – – 49661,3 100,0 20179,4 40,6 
операції з нерухомим майном 1230109,0 – – 355311,1 28,9 874797,9 71,1 336597,5 27,4 
професійна, наукова та технічна діяльність 310541,0 – – 90002,5 29,0 220538,5 71,0 118004,7 38,0 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 474437,3 – – 207435,2 43,7 267002,1 56,3 134038,3 28,3 
освіта 30261,6 – – …2 …2 …2 …2 5703,8 18,8 
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 69183,3 – – …2 …2 …2 …2 5812,6 8,4 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 13207,5 – – – – 13207,5 100,0 983,8 7,4 
надання інших видів послуг 44551,4 – – …2 …2 …2 …2 19475,0 43,7 

  

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. 
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації. 


