
  

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

 
У тому числі 

з них великі підприємства середні підприємства малі підприємства мікропідприємства 
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Усього1 
104893794,5 32707337,9 31,2 50388286,4 48,0 21798170,2 20,8 7068877,4 6,7 

у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 21966968,9 …2 …2 …2 …2 5980907,6 27,2 1783322,7 8,1 
промисловість 47125564,3 26068730,9 55,3 18170840,0 38,6 2885993,4 6,1 681701,0 1,4 
будівництво 1352666,6 – – 433086,8 32,0 919579,8 68,0 407591,4 30,1 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 29347012,6 …2 …2 …2 …2 9260621,3 31,5 3026987,0 10,3 
транспорт, складське господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність 2248060,5 – – 1312394,7 58,4 935665,8 41,6 421457,0 18,7 
тимчасове розміщування й організація харчування 96876,6 – – 22658,0 23,4 74218,6 76,6 37893,2 39,1 
інформація та телекомунікації 241543,3 – – – – 241543,3 100,0 120675,6 50,0 
фінансова та страхова діяльність 49397,3 – – – – 49397,3 100,0 19915,4 40,3 
операції з нерухомим майном 1540424,2 – – 680100,1 44,2 860324,1 55,8 315930,8 20,5 
професійна, наукова та технічна діяльність 308779,3 – – 90002,5 29,1 218776,8 70,9 117239,5 38,0 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 463765,1 – – 212614,4 45,8 251150,7 54,2 104608,1 22,6 
освіта 24234,1 – – …2 …2 …2 …2 5703,8 23,5 
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 46110,9 – – …2 …2 …2 …2 19055,5 41,3 

  

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


