
  

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами 
за видами економічної діяльності у 2016 році1 

 
 

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 

Усього2 
118524354,6 37805183,4 31,9 53133564,1 44,8 27585607,1 23,3 9610457,6 8,1 

у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 23919277,0 …3 …3 …3 …3 7302996,9 30,5 2202984,4 9,2 
промисловість 54451536,1 27972912,3 51,4 23355200,2 42,9 3123423,6 5,7 795647,0 1,4 
будівництво 1715724,6 – – 263038,5 15,3 1452686,1 84,7 641849,5 37,4 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 31887033,2 …3 …3 …3 …3 12363754,0 38,8 4212665,1 13,2 
транспорт, складське господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність 3047259,3 – – 1956051,2 64,2 1091208,1 35,8 663293,8 21,8 
тимчасове розміщування й організація харчування 107783,6 – – 23529,6 21,8 84254,0 78,2 41151,3 38,2 
інформація та телекомунікації 322291,7 – – – – 322291,7 100,0 218835,5 67,9 
фінансова та страхова діяльність 64891,4 – – – – 64891,4 100,0 18292,6 28,2 
операції з нерухомим майном 1897583,2 – – 893875,7 47,1 1003707,5 52,9 398054,9 21,0 
професійна, наукова та технічна діяльність 421065,5 – – 140688,0 33,4 280377,5 66,6 170784,9 40,6 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 506987,4 – – 148713,0 29,3 358274,4 70,7 207433,3 40,9 
освіта 32058,8 – – …3 …3 …3 …3 6531,5 20,4 
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 88062,9 – – …3 …3 …3 …3 10414,2 11,8 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 16141,9 – – …3 …3 …3 …3 1252,3 7,8 
надання інших видів послуг 46658,0 – – …3 …3 …3 …3 21267,3 45,6 

  

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
2 Дані попередні. 
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 


