
  

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

 
 

Усього, 
тис.грн 

У тому числі 
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Усього 
117835559,5 37805183,4 32,1 53404303,0 45,3 26626073,1 22,6 9121817,6 7,7 

у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 23937616,1 …2 …2 …2 …2 7303221,0 30,5 2203223,6 9,2 
промисловість 53654214,6 27972912,3 52,1 22574834,9 42,1 3106467,4 5,8 762070,9 1,4 
будівництво 1655491,5 – – 263038,5 15,9 1392453,0 84,1 650896,2 39,3 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 31860383,2 …2 …2 …2 …2 11452436,8 35,9 3782406,8 11,8 
транспорт, складське господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність 3026928,8 – – 1928665,4 63,7 1098263,4 36,3 638802,2 21,1 
тимчасове розміщування й організація харчування 106468,5 – – 23529,6 22,1 82938,9 77,9 39836,2 37,4 
інформація та телекомунікації 303954,1 – – – – 303954,1 100,0 219001,3 72,1 
фінансова та страхова діяльність 64891,4 – – – – 64891,4 100,0 18292,6 28,2 
операції з нерухомим майном 1954023,7 – – 893875,7 45,7 1060148,0 54,3 405385,8 20,8 
професійна, наукова та технічна діяльність 579512,6 – – 312285,8 53,9 267226,8 46,1 155035,8 26,7 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 509109,7 – – 152823,0 30,0 356286,7 70,0 205445,6 40,4 
освіта 35968,7 – – …2 …2 …2 …2 10441,4 29,0 
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 88062,9 – – …2 …2 …2 …2 10414,3 11,8 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 16141,9 – – …2 …2 …2 …2 1252,3 7,8 
надання інших видів послуг 42791,8 – – …2 …2 …2 …2 19312,6 45,1 

  

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


