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Примітка. Бюлетень містить статистичну інформацію у районному розрізі. Інформація 

за звітні періоди 2021 року сформована у розрізі районів згідно з Кодифікатором адмі-

ністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердже-

ним наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). Інформація за звітні періоди 

2020 року сформована по містах обласного значення та районах відповідно до  

КОАТУУ. 
 

СКОРОЧЕННЯ 
 

% – відсоток 
Вт – ват 
га – гектар 
Гкал – гігакалорія 
грн – гривня 
див. – дивись 
кг – кілограм 
л – літр 
м. – місто 
мас.% – відсоток умісту за масою 
млн.грн – мільйон гривень 
млн.дол. США – мільйон доларів США 
млн.м3 – мільйон кубічних метрів 
млн.пас.км – мільйон пасажиро-кілометрів 
млн.ткм – мільйон тонно-кілометрів 
млн.шт – мільйон штук 
мм – міліметр 
н.в.і.у. – не віднесено до інших угруповань 
од – одиниця 

прим – примірник 
р. – рік 
стор. – сторінка 
т – тонна 
табл. – таблиця 
тис. – тисяча 
тис.голів – тисяча голів 
тис.грн – тисяча гривень 
тис.дал – тисяча декалітрів 
тис.дол. США – тисяча доларів США 
тис.кВт·год – тисяча кіловат-годин 
тис.м3 – тисяча кубічних метрів 
тис. пар – тисяча пар 
тис.т – тисяча тонн 
тис.шт – тисяча штук 
у т.ч. – у тому числі 
ц – центнер 
шт – штука 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

Нуль (0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України “Про державну статистику” щодо 

конфіденційності статистичної інформації 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови  

таблиці не має сенсу  

“з них”, “у тому числі” – наведено не всі доданки загальної суми 
 

 

© Головне управління статистики у Полтавській області, 2021 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Фактично  

за січень–

травень 

2021р. 

Темпи зростання (зниження), % 

травень 2021р. до 
січень–

травень 

2021р.  

до січня–

травня  

2020р. 

довідково:  

січень–

травень 

2020р.  

до січня–

травня  

2019р. 

квітня  

2021р. 

травня  

2020р. 

      

Середньомісячна заробітна  

плата одного працівника      

номінальна, грн 119711 101,42 124,93 117,44 110,75 

реальна, % х 101,22 116,63 109,94 107,85 

Заборгованість із виплати  

заробітної плати6 – усього, 

млн.грн 109,2 103,7 187,4 х х 

Індекс споживчих цін х 101,2 109,2 106,17 100,88 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції1, млн.грн 72240,8 х х х х 

Індекс промислової продукції х 102,9 101,2 98,4 99,9 

Індекс сільськогосподарської 

продукції х х х 98,0 93,3 

Обсяг виробленої будівельної 

продукції, тис.грн 2833533 х х х х 

Індекс будівельної продукції х х х 91,5 100,0 
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Продовження 

 

Фактично  

за січень–

травень 

2021р. 

Темпи зростання (зниження), % 

травень 2021р. до 
січень–

травень 

2021р.  

до січня–

травня  

2020р. 

довідково:  

січень–

травень 

2020р.  

до січня–

травня  

2019р. 

квітня  

2021р. 

травня  

2020р. 

      

Експорт товарів, млн.дол. США 1013,11 х х 126,94 113,55 

Імпорт товарів, млн.дол. США 419,31 х х 99,74 106,55 

Сальдо (+, –) 593,81 х х х х 

Вантажообіг, млн.ткм 2920,6 100,1 108,8 98,9 95,9 

Пасажирообіг, млн.пас.км 560,7 108,0 501,2 107,1 45,7 

Оборот роздрібної торгівлі,  

млн.грн 17175,4 114,1 125,9 114,1 105,3 
______________ 

1 Дані за січень–квітень 2021р. 
2 Квітень 2021р. у % до березня 2021р. 
3 Квітень 2021р. у % до квітня 2020р. 
4 Січень–квітень 2021р. у % до січня–квітня 2020р. 
5 Січень–квітень 2020р. у % до січня–квітня 2019р. 
6 Станом на 1 травня. 
7 Травень 2021р. до грудня 2020р. 
8 Травень 2020р. до грудня 2019р. 
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НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 

 

Чисельність населення (за оцінкою) по районах  

на 1 травня 2021 року 
 

(осіб) 

 Наявне населення Постійне населення 

   

Полтавська область 1365518 1357680 

Полтавський район 587512 581227 

м.Полтава 282323 275302 

Кременчуцький район 390849 391041 

Лубенський район 186668 186734 

Миргородський район 200489 198678 

 
Формування приросту (скорочення) чисельності населення 

по районах у січні–квітні 2021 року 
 

(осіб) 

 
Загальний приріст,  

скорочення (–) 

У тому числі 

природний приріст, 

скорочення (–) 

міграційний приріст, 

скорочення (–) 

    

Полтавська область –6011 –6464 453 

Полтавський район –2410 –2645 235 

м.Полтава –1079 –1092 13 

Кременчуцький район –1492 –1702 210 

Лубенський район –870 –989 119 

Миргородський район –1239 –1128 –111 

 
Кількість живонароджених, померлих по районах  

у січні–квітні 2021 року 
 

(осіб) 

 
Кількість 

живонароджених 

Кількість 

померлих 

Природний  

приріст,  

скорочення (–) 

    

Полтавська область 2602 9066 –6464 

Полтавський район 1171 3816 –2645 

м.Полтава 531 1623 –1092 

Кременчуцький район 726 2428 –1702 

Лубенський район 333 1322 –989 

Миргородський район 372 1500 –1128 
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Кількість померлих за причинами смерті 

у січні–квітні 2021 року 

 

 
Коди причин 

смерті за МКХ-10 
Осіб 

   

Усього A00–U85 9066 

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 44 

з них   

туберкульоз A15–A19 21 

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини 

(ВІЛ) B20–B24 12 

Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 943 

з них злоякісні C00–C97 931 

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та  

окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 3 

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та  

порушення обміну речовин E00–E89 12 

з них цукровий діабет E10–E14 11 

Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 2 

з них розлади психіки та поведінки внаслідок  

вживання алкоголю F10 2 

Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 88 

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 6167 

з них   

ішемічна хвороба серця I20–I25 4439 

алкогольна кардіоміопатія I42.6 21 

цереброваскулярні хвороби I60–I69 1396 

Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 237 

з них грип і пневмонія J10–J18 202 

Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 247 

з них алкогольна хвороба печінки K70 15 

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 8 

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та  

сполучної тканини M00–M99 1 

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 15 

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 – 
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Продовження 

 
Коди причин 

смерті за МКХ-10 
Осіб 

   

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у  

перинатальному періоді P00–P96 4 

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та  

хромосомні аномалії Q00–Q99 4 

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від  

норми, що виявлені при клінічних і лабораторних  

дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 227 

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 312 

з них   

транспортні нещасні випадки V01–V99 37 

випадкове утоплення та занурення у воду W65–W74 15 

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та  

полум’я X00–X09 37 

випадкове отруєння, спричинене отруйними  

речовинами (крім алкоголю) 

X40–X44, 

X46–X49 18 

випадкове отруєння та дія алкоголю X45 15 

навмисне самоушкодження X60–X84 89 

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення  

ушкодження 

X85–Х99, 

Y00–Y09 17 

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 752 

COVID-19, вірус ідентифікований U07.1 751 

COVID-19, вірус неідентифікований U07.2 1 

 

 

Кількість прибулих, вибулих по районах  

у січні–квітні 2021 року 
 

(осіб) 

 
Кількість 

прибулих 

Кількість 

вибулих 

Міграційний  

приріст,  

скорочення (–) 

    

Полтавська область 5412 4959 453 

Полтавський район 2424 2189 235 

м.Полтава 1156 1143 13 

Кременчуцький район 1526 1316 210 

Лубенський район 860 741 119 

Миргородський район 602 713 –111 
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ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Заробітна плата штатних працівників за видами  
економічної діяльності у квітні 2021 року 

 

 

Нараховано в середньому працівнику 

за  
кві-

тень, 
грн 

% до 
за відпра-
цьовану 
годину, 

грн 

березня 
2021р. 

квітня 
2020р. 

серед-
нього  

рівня по 
економіці 

мінімаль-
ної  

заробітної 
плати 

(60001 грн) 
      

У середньому по Полтавській області 12575 101,4 124,9 100,0 209,6 84,78 
Сільське господарство, лісове  
господарство та рибне господарство 11402 106,7 107,8 90,7 190,0 70,96 

з них сільське господарство 11459 107,2 107,0 91,1 191,0 71,27 
Промисловість 15265 103,5 122,8 121,4 254,4 104,22 
Будівництво 14674 120,9 135,6 116,7 244,6 94,52 
Оптова та роздрібна торгівля;  
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 9398 98,1 130,3 74,7 156,6 61,20 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 11944 106,5 109,6 95,0 199,1 86,85 

транспорт  14045 115,4 110,0 111,7 234,1 97,08 
складське господарство та  
допоміжна діяльність у сфері  
транспорту 10922 92,3 112,4 86,9 182,0 79,41 
поштова та кур’єрська діяльність к к к к к к 

Тимчасове розміщування  
й організація харчування 7008 83,9 122,9 55,7 116,8 54,01 
Інформація та телекомунікації 10174 99,0 130,1 80,9 169,6 67,59 
Фінансова та страхова діяльність 13566 104,7 109,5 107,9 226,1 92,09 
Операції з нерухомим майном 8721 91,2 168,5 69,4 145,3 66,14 
Професійна, наукова та  
технічна діяльність 13625 88,9 136,8 108,4 227,1 94,83 

з неї наукові дослідження  
та розробки 12097 139,0 175,6 96,2 201,6 82,96 

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 8406 91,7 118,7 66,9 140,1 56,96 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 15570 105,0 118,0 123,8 259,5 100,56 
Освіта 10720 96,2 129,6 85,2 178,7 76,13 
Охорона здоров’я та надання  
соціальної допомоги 10945 89,8 151,1 87,0 182,4 72,38 

з них охорона здоров’я  11236 88,7 156,6 89,4 187,3 74,22 
Мистецтво, спорт, розваги  
та відпочинок 8233 95,6 137,3 65,5 137,2 61,18 

з них        
діяльність у сфері творчості,  
мистецтва та розваг 7295 96,1 133,8 58,0 121,6 55,32 
функціювання бібліотек, архівів,  
музеїв та інших закладів культури 8854 95,3 134,9 70,4 147,6 65,91 

Надання інших видів послуг 12852 100,8 158,0 102,2 214,2 84,88 
______________ 
1 Розмір мінімальної заробітної плати наведено в залежності від встановленого Законом України “Про 
Державний бюджет України на 2021 рік”. 
 
Примітка. У цій таблиці дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних 
осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам  

за видами економічної діяльності на 1 травня 2021 року 

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати 

Струк-

тура  

боргу, 

% 

усього 
у тому числі  

нарахованої за 

попередні роки 

тис. 

грн 

% до 

суми  

заборгованості на фонду  

оплати 

праці за 

квітень 

2021р. 

1 квітня  

2021р. 

1 січня 

2021р.1 

тис. 

грн 

% до  

загальної 

суми  

заборго-

ваності 

        

Усього по Полтавській області 109203,8 103,7 112,1 3,2 88763,9 81,3 100,0 

Сільське господарство,  

лісове господарство та  

рибне господарство 380,0 100,3 – 0,1 – – 0,4 

з них сільське господарство 380,0 100,3 – 0,1 – – 0,4 

Промисловість 90002,4 103,4 121,7 7,3 73271,1 81,4 82,4 

Будівництво 102,2 77,8 18,6 0,1 – – 0,1 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних  

засобів і мотоциклів 1538,5 110,8 24,8 0,8 1286,6 83,6 1,4 

Транспорт, складське госпо-

дарство, поштова та кур’єрська  

діяльність 8878,8 105,9 69,1 3,2 7066,4 79,6 8,1 

Тимчасове розміщування й  

організація харчування – – – – – – – 

Інформація та  

телекомунікації – – – – – – – 

Фінансова та страхова  

діяльність – – – – – – – 

Операції з нерухомим  

майном 4294,9 101,3 319,9 20,8 4211,3 98,1 3,9 

Професійна, наукова та  

технічна діяльність 3030,4 108,0 121,2 5,9 2384,7 78,7 2,8 

з неї наукові дослідження та 

розробки – – – – – – – 

Діяльність у сфері адміністра-

тивного та допоміжного  

обслуговування 134,4 – – 0,2 – – 0,1 

Державне управління й оборо-

на; обов’язкове соціальне  

страхування – – – – – – – 
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Продовження 

 

Сума невиплаченої заробітної плати 

Струк-

тура  

боргу, 

% 

усього 
у тому числі  

нарахованої за  

попередні роки 

тис. 

грн 

% до 

суми  

заборгованості на фонду  

оплати 

праці за 

квітень 

2021р. 

1 квітня  

2021р. 

1 січня 

2021р.1 

тис. 

грн 

% до  

загальної 

суми  

заборго-

ваності 

        

Освіта – – – – – – – 

Охорона здоров’я та надання  

соціальної допомоги – – – – – – – 

з них охорона здоров’я  – – – – – – – 

Мистецтво, спорт, розваги та  

відпочинок 196,9 105,2 – 0,7 170,1 86,4 0,2 

з них         

діяльність у сфері творчості, 

мистецтва та розваг – – – – – – – 

функціювання бібліотек,  

архівів, музеїв та інших  

закладів культури – – – – – – – 

Надання інших видів послуг 645,3 103,1 – 10,0 373,7 57,9 0,6 
______________ 
1 У цій та наступній таблицях (стор. 12, 13) інформація на 1 січня 2021 року перерахована відповідно до 

Методологічних положень державного статистичного спостереження “Стан виплати заробітної плати”, 

затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 № 374. 

 

Примітка. У цій та наступних таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати 

(стор. 11–13) дані наведено по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за 

кількістю найманих працівників. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам  

по районах на 1 травня 2021 року 

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати 

Струк- 

тура 

боргу,  

% 

усього у тому числі 

нарахованої за  

попередні роки 

тис.грн 

% до  

суми  

заборгова-

ності  

на 1 квітня 

2021р. 

тис.грн 

% до  

загальної 

суми  

заборгова-

ності 

      

Усього по Полтавській області 109203,8 103,7 88763,9 81,3 100,0 

райони      

Кременчуцький 75130,1 103,1 60603,5 80,7 68,8 

Лубенський – – – – – 

Миргородський 17953,9 100,5 17386,2 96,8 16,4 

Полтавський 16119,8 110,9 10774,2 66,8 14,8 
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам  

за видами економічної діяльності у промисловості  

на 1 травня 2021 року 

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати 

Струк- 

тура 

боргу,  

% 

усього у тому числі  

нарахованої за 

попередні роки 

тис.грн 

% до суми  

заборгованості на 

1 квітня  

2021р. 

1 січня 

2021р.1 
тис.грн 

% до  

загальної 

суми  

заборго-

ваності 
       

Промисловість 90002,4 103,4 121,7 73271,1 81,4 100,0 

Добувна промисловість  

і розроблення кар’єрів – – – – – – 

з них добування кам’яного та  

бурого вугілля – – – – – – 

Переробна промисловість  90002,4 103,4 123,3 73271,1 81,4 100,0 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 13565,9 100,8 136,2 13130,3 96,8 15,1 

текстильне виробництво, виробни-

цтво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів – – – – – – 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та  

поліграфічна діяльність – – – – – – 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 1099,4 100,0 185,8 1099,4 100,0 1,2 

виробництво хімічних речовин і  

хімічної продукції – – – – – – 

виробництво основних фармацев-

тичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів – – – – – – 

виробництво гумових і пластмасо-

вих виробів, іншої неметалевої  

мінеральної продукції – – – – – – 
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Продовження 

 

Сума невиплаченої заробітної плати 

Струк- 

тура 

боргу,  

% 

усього у тому числі  

нарахованої за 

попередні роки 

тис.грн 

% до суми  

заборгованості на 

1 квітня  

2021р. 

1 січня 

2021р.1 
тис.грн 

% до  

загальної 

суми  

заборго-

ваності 

       

металургійне виробництво,  

виробництво готових металевих  

виробів, крім машин і устатковання – – – – – – 

виробництво комп’ютерів,  

електронної та оптичної продукції 534,0 100,0 – 534,0 100,0 0,6 

виробництво електричного  

устатковання – – – – – – 

виробництво машин і устатковання, 

не віднесених до інших угруповань – – – – – – 

виробництво автотранспортних  

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 72566,8 103,3 116,2 58217,5 80,2 80,6 

виробництво меблів, іншої продук-

ції, ремонт і монтаж машин і  

устатковання 2236,3 135,3 – 289,9 13,0 2,5 

Постачання електроенергії, газу,  

пари та кондиційованого повітря – – – – – – 

Водопостачання; каналізація,  

поводження з відходами – – – – – – 
______________ 
1 Див. виноску до табл. на стор. 10. 
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ОСВІТА 

 

Заклади дошкільної освіти на кінець 2020 року1 

 

 

Кількість 

закладів,  

од 

Кількість місць 

у закладах,  

од 

Кількість дітей  

у закладах,  

осіб 

    

Полтавська область 634 39563 41014 
 

______________ 

1 Інформація підготовлена за даними Державної інформаційної системи освіти, наданими Дер-

жавною науковою установою “Інститут освітньої аналітики” МОН. 



15 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Показники діяльності підприємств  

по містах обласного значення та районах у 2020 році1 
 

 

Кількість 

підпри-

ємств, 

одиниць 

Кількість 

зайнятих 

працівників, 

осіб 

Кількість 

найманих 

працівників, 

осіб 

Витрати  

на оплату  

праці, 

тис.грн 

Обсяг 

реалізованої 

продукції 

(товарів,  

послуг), 

тис.грн 

      

Полтавська область2 11103 207232 204408 24649941,9 299492472,2 

м.Полтава 4120 67713 67161 7898386,6 71148383,4 

м.Гадяч 153 3848 3822 392747,0 6102009,3 

м.Горішні Плавні  261 15721 15688 3061999,1 46899868,2 

м.Кременчук 1990 46076 45846 5602110,7 94824083,8 

м.Лубни 266 6770 6730 595319,1 5444016,6 

м.Миргород 182 3631 3601 335446,5 2540249,3 

райони      

Великобагачанський 160 2814 2721 290668,0 3451104,4 

Гадяцький 104 807 762 64251,5 895413,5 

Глобинський 347 6791 6595 875620,9 10287960,3 

Гребінківський 90 1095 1051 80449,6 952673,8 

Диканський 121 2216 2172 231777,3 5788038,8 

Зіньківський 168 2334 2285 200736,4 1757764,8 

Карлівський 192 3933 3852 452468,6 2990678,8 

Кобеляцький 248 2195 2027 193112,6 1192218,8 

Козельщинський 214 1554 1384 141359,2 1668052,6 

Котелевський 67 2056 2031 215387,0 1337280,7 

Кременчуцький 214 2424 2336 195490,1 1831848,0 

Лохвицький 206 4048 3978 420579,7 3584170,5 

Лубенський 154 1038 953 71691,4 1088053,4 

Машівський 92 2027 1978 244679,3 7643273,2 

Миргородський 94 2971 2937 317481,1 2813929,2 

Новосанжарський 159 2488 2413 356069,5 2020264,6 

Оржицький 79 2324 2288 225329,7 1642846,6 

Пирятинський 164 2777 2745 259085,2 4436173,4 

Полтавський 531 5447 5282 523205,8 5160041,9 

Решетилівський 147 2148 2063 260065,9 2691857,1 

Семенівський 135 1594 1522 140568,0 1269482,3 

Хорольський 156 3367 3301 441814,0 2826627,1 

Чорнухинський 41 458 440 31579,8 247767,8 

Чутівський 164 1289 1200 100771,3 1129913,8 

Шишацький 84 3278 3244 429691,0 3826426,2 
______________ 

1 У цій та наступних таблицях (стор. 16–25) дані наведено без урахування результатів 

діяльності банків, бюджетних установ. 
2 У цій та наступних таблицях (стор. 16–25, 27–32) дані попередні. 
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Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом 

на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1 

 

 
Усього, 

одиниць 

У тому числі 

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

одиниць 

у % до  

загальної 

кількості 

підпри- 

ємств від- 

повідного 

виду  

діяльності 

одиниць 

у % до  

загальної 

кількості 

підпри- 

ємств від- 

повідного  

виду  

діяльності 

      

Усього2 11103 14 0,1 644 5,8 

у тому числі      

сільське, лісове та рибне  

господарство 2737 3 0,1 143 5,2 

промисловість 1421 11 0,8 181 12,7 

будівництво 970 – – 27 2,8 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних  

засобів і мотоциклів 2619 – – 81 3,1 

транспорт, складське  

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 527 – – 42 8,0 

тимчасове розміщування й  

організація харчування 156 – – 3 1,9 

інформація та телекомунікації 300 – – 4 1,3 

фінансова та страхова  

діяльність 56 – – 2 3,6 

операції з нерухомим майном 830 – – 12 1,4 

професійна, наукова та  

технічна діяльність 587 – – 10 1,7 

діяльність у сфері адміністра-

тивного та допоміжного  

обслуговування 478 – – 25 5,2 

освіта 95 – – 1 1,1 

охорона здоров’я та надання  

соціальної допомоги 194 – – 111 57,2 

мистецтво, спорт, розваги та  

відпочинок 52 – – 1 1,9 

надання інших видів послуг 81 – – 1 1,2 
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Продовження 

 

У тому числі 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

одиниць 

у % до  

загальної  

кількості  

підпри- 

ємств від-

повідного 

виду  

діяльності 

одиниць 

у % до  

загальної  

кількості  

підпри- 

ємств від-

повідного 

виду  

діяльності 
1     

Усього2 10445 94,1 9027 81,3 

у тому числі     

сільське, лісове та рибне  

господарство 2591 94,7 2346 85,7 

промисловість 1229 86,5 928 65,3 

будівництво 943 97,2 777 80,1 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних  

засобів і мотоциклів 2538 96,9 2223 84,9 

транспорт, складське  

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 485 92,0 384 72,9 

тимчасове розміщування й  

організація харчування 153 98,1 125 80,1 

інформація та телекомунікації 296 98,7 265 88,3 

фінансова та страхова  

діяльність 54 96,4 48 85,7 

операції з нерухомим майном 818 98,6 744 89,6 

професійна, наукова та  

технічна діяльність 577 98,3 531 90,5 

діяльність у сфері адміністра-

тивного та допоміжного  

обслуговування 453 94,8 400 83,7 

освіта 94 98,9 82 86,3 

охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 83 42,8 51 26,3 

мистецтво, спорт, розваги та  

відпочинок 51 98,1 49 94,2 

надання інших видів послуг 80 98,8 74 91,4 
______________ 

1 Див. першу виноску до табл. на стор. 15. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 15. 
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Кількість зайнятих працівників на підприємствах  

за видами економічної діяльності з розподілом на великі,  

середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1 

 

 
Усього, 

осіб 

У тому числі 

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

осіб 

у % до  

загальної 

кількості 

зайнятих 

працівни-

ків відпо-

відного 

виду  

діяльності 

осіб 

у % до  

загальної 

кількості 

зайнятих 

працівни-

ків відпо-

відного 

виду  

діяльності 

      

Усього2 207232 28068 13,5 126390 61,0 

у тому числі      

сільське, лісове та рибне  
господарство 38215 к к к к 

промисловість 78276 к к к к 

будівництво 10471 – – 5014 47,9 

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 20625 – – 10142 49,2 

транспорт, складське  
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 10470 – – 7030 67,1 

тимчасове розміщування й  
організація харчування 1242 – – к к 

інформація та телекомунікації 1855 – – к к 

фінансова та страхова  
діяльність 364 – – к к 

операції з нерухомим майном 4239 – – 1120 26,4 

професійна, наукова та  
технічна діяльність 3412 – – 1064 31,2 

діяльність у сфері адміністра-
тивного та допоміжного  
обслуговування 8243 – – 6305 76,5 

освіта 607 – – к к 

охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 28496 – – 27566 96,7 

мистецтво, спорт, розваги та  
відпочинок 293 – – к к 

надання інших видів послуг 424 – – к к 
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Продовження 

 

У тому числі 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

осіб 

у % до  

загальної  

кількості  

зайнятих 

працівни- 

ків відпо-

відного  

виду  

діяльності 

осіб 

у % до  

загальної  

кількості  

зайнятих 

працівни- 

ків відпо-

відного  

виду  

діяльності 
1     

Усього2 52774 25,5 23403 11,3 

у тому числі     

сільське, лісове та рибне  

господарство 11826 31,0 6103 16,0 

промисловість 9410 12,0 2657 3,4 

будівництво 5457 52,1 2142 20,5 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних  

засобів і мотоциклів 10483 50,8 5237 25,4 

транспорт, складське  

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 3440 32,9 1180 11,3 

тимчасове розміщування й  

організація харчування к к 329 26,5 

інформація та телекомунікації к к 819 44,2 

фінансова та страхова  

діяльність к к 108 29,7 

операції з нерухомим майном 3119 73,6 1718 40,5 

професійна, наукова та  

технічна діяльність 2348 68,8 1398 41,0 

діяльність у сфері адміністра-

тивного та допоміжного  

обслуговування 1938 23,5 973 11,8 

освіта к к 244 40,2 

охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 930 3,3 202 0,7 

мистецтво, спорт, розваги та  

відпочинок к к 140 47,8 

надання інших видів послуг к к 153 36,1 
______________ 

1 Див. першу виноску до табл. на стор. 15. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 15. 
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Кількість найманих працівників на підприємствах 

за видами економічної діяльності з розподілом на великі, 

середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1 

 

 
Усього, 

осіб 

У тому числі 

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

осіб 

у % до  

загальної 

кількості 

найманих 

працівни-

ків відпо-

відного 

виду  

діяльності 

осіб 

у % до  

загальної 

кількості 

найманих 

працівни-

ків відпо-

відного 

виду  

діяльності 

      

Усього2 204408 28068 13,7 126374 61,8 

у тому числі      

сільське, лісове та рибне  
господарство 36420 к к к к 

промисловість 78133 к к к к 

будівництво 10360 – – 5013 48,4 

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 20284 – – 10141 50,0 

транспорт, складське  
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 10410 – – 7028 67,5 

тимчасове розміщування й  
організація харчування 1222 – – к к 

інформація та телекомунікації 1800 – – к к 

фінансова та страхова  
діяльність 353 – – к к 

операції з нерухомим майном 4133 – – 1120 27,1 

професійна, наукова та  
технічна діяльність 3322 – – 1064 32,0 

діяльність у сфері адміністра-
тивного та допоміжного  
обслуговування 8196 – – 6305 76,9 

освіта 592 – – к к 

охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 28490 – – 27566 96,8 

мистецтво, спорт, розваги та  
відпочинок 281 – – к к 

надання інших видів послуг 412 – – к к 
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Продовження 

 

У тому числі 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

осіб 

у % до  

загальної  

кількості  

найманих  

працівни- 

ків відпо-

відного  

виду  

діяльності 

осіб 

у % до  

загальної  

кількості  

найманих  

працівни- 

ків відпо-

відного  

виду  

діяльності 

     

Усього2 49966 24,5 20719 10,1 

у тому числі     

сільське, лісове та рибне  

господарство 10040 27,6 4379 12,0 

промисловість 9269 11,9 2534 3,2 

будівництво 5347 51,6 2043 19,7 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних  

засобів і мотоциклів 10143 50,0 4915 24,2 

транспорт, складське  

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 3382 32,5 1127 10,8 

тимчасове розміщування й  

організація харчування к к 312 25,5 

інформація та телекомунікації к к 765 42,5 

фінансова та страхова  

діяльність к к 99 28,0 

операції з нерухомим майном 3013 72,9 1612 39,0 

професійна, наукова та  

технічна діяльність 2258 68,0 1309 39,4 

діяльність у сфері адміністра-

тивного та допоміжного  

обслуговування 1891 23,1 927 11,3 

освіта к к 229 38,7 

охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 924 3,2 199 0,7 

мистецтво, спорт, розваги та  

відпочинок к к 128 45,6 

надання інших видів послуг к к 141 34,2 
______________ 

1 Див. першу виноску до табл. на стор. 15. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 15. 
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Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств  

за видами економічної діяльності з розподілом на великі, 

середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1 

 

 
Усього, 

тис.грн 

У тому числі 

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

тис.грн 

у % до  

загального 

обсягу  

реалізації 

відповід-

ного виду 

діяльності 

тис.грн 

у % до  

загального 

обсягу  

реалізації 

відповід-

ного виду 

діяльності 

      
Усього2 299492472,2 122308582,5 40,9 119902738,7 40,0 

у тому числі      

сільське, лісове та рибне  
господарство 43928361,2 к к к к 

промисловість 168819912,7 к к к к 

будівництво 8738234,4 – – 4207784,8 48,2 

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 55880957,8 – – 31407633,4 56,2 

транспорт, складське  
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 8117371,2 – – 5095984,2 62,8 

тимчасове розміщування й 
організація харчування 239513,3 – – к к 

інформація та  
телекомунікації 936767,0 – – к к 

фінансова та страхова  
діяльність 280480,7 – – к к 

операції з нерухомим  
майном 3202826,9 – – 1558884,0 48,7 

професійна, наукова та  
технічна діяльність 1814264,4 – – 876527,2 48,3 

діяльність у сфері  
адміністративного та  
допоміжного обслуговування 3312880,4 – – 2231051,3 67,3 

освіта 152718,5 – – к к 

охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 3967642,6 – – 3863580,7 97,4 

мистецтво, спорт, розваги  
та відпочинок 19388,6 – – к к 

надання інших видів  
послуг 81152,5 – – к к 
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Продовження 

 

У тому числі 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

тис.грн 

у % до  

загального 

обсягу  

реалізації  

відповід- 

ного виду  

діяльності 

тис.грн 

у % до  

загального 

обсягу  

реалізації  

відповід- 

ного виду  

діяльності 
1     

Усього2 57281151,0 19,1 20930170,4 7,0 

у тому числі     

сільське, лісове та рибне  

господарство 12942421,7 29,5 5165613,3 11,8 

промисловість 7095020,3 4,2 1654642,6 1,0 

будівництво 4530449,6 51,8 1467321,0 16,8 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних  

засобів і мотоциклів 24473324,4 43,8 9036377,8 16,2 

транспорт, складське  

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 3021387,0 37,2 829750,1 10,2 

тимчасове розміщування й 

організація харчування к к 56304,3 23,5 

інформація та  

телекомунікації к к 390152,9 41,6 

фінансова та страхова  

діяльність к к 31239,5 11,1 

операції з нерухомим  

майном 1643942,9 51,3 931460,4 29,1 

професійна, наукова та  

технічна діяльність 937737,2 51,7 483997,1 26,7 

діяльність у сфері  

адміністративного та  

допоміжного обслуговування 1081829,1 32,7 745833,0 22,5 

освіта к к 57376,9 37,6 

охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 104061,9 2,6 30775,3 0,8 

мистецтво, спорт, розваги  

та відпочинок к к 18171,2 93,7 

надання інших видів  

послуг к к 31155,0 38,4 
______________ 

1 Див. першу виноску до табл. на стор. 15. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 15. 
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Витрати на оплату праці підприємств  

за видами економічної діяльності з розподілом на великі,  

середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1 

 

 
Усього, 

тис.грн 

У тому числі 

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

тис.грн 

у % до  

загальних 

витрат на 

оплату 

праці від-

повідного 

виду дія-

льності 

тис.грн 

у % до  

загальних 

витрат на 

оплату 

праці від-

повідного 

виду дія-

льності 

      

Усього2 24649941,9 5640675,1 22,9 15310203,3 62,1 

у тому числі      

сільське, лісове та рибне  

господарство 4126744,7 к к к к 

промисловість 11954912,1 к к к к 

будівництво 1170671,1 – – 709220,7 60,6 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних  

засобів і мотоциклів 1542958,0 – – 805664,2 52,2 

транспорт, складське  

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 1047411,3 – – 801849,6 76,6 

тимчасове розміщування й  

організація харчування 62876,2 – – к к 

інформація та телекомунікації 158612,2 – – к к 

фінансова та страхова  

діяльність 34066,5 – – к к 

операції з нерухомим майном 299941,0 – – 108740,3 36,3 

професійна, наукова та  

технічна діяльність 509711,2 – – 334843,2 65,7 

діяльність у сфері адміністра-

тивного та допоміжного  

обслуговування 799069,8 – – 667477,7 83,5 

освіта 38787,8 – – к к 

охорона здоров’я та надання  

соціальної допомоги 2842246,0 – – 2802316,2 98,6 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 25400,2 – – к к 

надання інших видів послуг 36533,8 – – к к 
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Продовження 

 

У тому числі 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

тис.грн 

у % до  

загальних 

витрат на 

оплату  

праці від-

повідного 

виду дія-

льності 

тис.грн 

у % до  

загальних 

витрат на 

оплату  

праці від-

повідного 

виду дія-

льності 
1     

Усього2 3699063,5 15,0 1266374,6 5,1 

у тому числі     

сільське, лісове та рибне  

господарство 749685,3 18,2 227122,6 5,5 

промисловість 705150,6 5,9 148578,0 1,2 

будівництво 461450,4 39,4 150423,5 12,8 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних  

засобів і мотоциклів 737293,8 47,8 341643,0 22,1 

транспорт, складське  

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 245561,7 23,4 68263,7 6,5 

тимчасове розміщування й  

організація харчування к к 12816,2 20,4 

інформація та телекомунікації к к 52270,6 33,0 

фінансова та страхова  

діяльність к к 5802,6 17,0 

операції з нерухомим майном 191200,7 63,7 81697,5 27,2 

професійна, наукова та  

технічна діяльність 174868,0 34,3 76574,3 15,0 

діяльність у сфері адміністра- 

тивного та допоміжного  

обслуговування 131592,1 16,5 60978,6 7,6 

освіта к к 15608,6 40,2 

охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 39929,8 1,4 9672,5 0,3 

мистецтво, спорт, розваги та  

відпочинок к к 8551,5 33,7 

надання інших видів послуг к к 6371,4 17,4 
______________ 

1 Див. першу виноску до табл. на стор. 15. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 15. 
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Фінансові результати до оподаткування підприємств  

за видами економічної діяльності  

(з урахуванням банків) у 2020 році1 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо)  

до оподат-

кування, 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо-

вий  

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо-

вий  

результат, 

тис.грн 

      

Усього      

сільське, лісове та рибне  

господарство      

промисловість       

будівництво      

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних  

засобів і мотоциклів      

транспорт, складське  

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність      

тимчасове розміщування й  

організація харчування      

інформація та телекомунікації      

фінансова та страхова  

діяльність      

операції з нерухомим майном      

професійна, наукова та  

технічна діяльність      

діяльність у сфері адміністра-

тивного та допоміжного  

обслуговування       

освіта      

охорона здоров’я та надання  

соціальної допомоги 

     

мистецтво, спорт, розваги 

та відпочинок 

     

надання інших видів послуг      
______________ 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про 

державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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Фінансові результати до оподаткування підприємств 

за видами економічної діяльності з розподілом  

на великі, середні, малі та мікропідприємства 

у 2020 році1 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

до оподат-

кування, 

тис.грн 

Підприємства, які  

одержали прибуток 

Підприємства, які  

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

у % до  

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

      
Усього2 27556780,6 75,7 34074981,5 24,3 6518200,9 

по великих підприємствах 17694315,0 71,4 17811617,0 28,6 117302,0 

по середніх підприємствах 6990119,9 78,9 11053273,0 21,1 4063153,1 

по малих підприємствах 2872345,7 75,5 5210091,5 24,5 2337745,8 

у т.ч. по мікропідприємствах 658008,0 74,8 2319462,9 25,2 1661454,9 

сільське, лісове та рибне  
господарство 7623829,6 88,7 8950210,8 11,3 1326381,2 

по великих підприємствах к к к к к 

по середніх підприємствах к к к к к 

по малих підприємствах 2211865,7 88,6 3010794,4 11,4 798928,7 

у т.ч. по мікропідприємствах 658124,0 88,3 1385613,9 11,7 727489,9 

промисловість  17417292,2 69,0 19985950,9 31,0 2568658,7 

по великих підприємствах к к к к к 

по середніх підприємствах к к к к к 

по малих підприємствах 71137,8 68,8 385816,6 31,2 314678,8 

у т.ч. по мікропідприємствах –22284,5 66,3 106096,8 33,7 128381,3 

будівництво 487433,9 73,9 648410,7 26,1 160976,8 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах 327218,8 84,6 438917,1 15,4 111698,3 

по малих підприємствах 160215,1 73,6 209493,6 26,4 49278,5 

у т.ч. по мікропідприємствах 61074,8 70,5 98123,1 29,5 37048,3 

оптова та роздрібна торгівля;  
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 1660564,7 74,5 2158356,7 25,5 497792,0 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах 1466717,4 84,4 1603850,4 15,6 137133,0 

по малих підприємствах 193847,3 74,2 554506,3 25,8 360659,0 

у т.ч. по мікропідприємствах 117373,1 72,9 297751,0 27,1 180377,9 
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Продовження 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

до оподат-

кування, 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які  

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

у % до  

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

      
транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність –560594,1 68,8 271460,5 31,2 832054,6 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах –619594,3 56,1 105820,6 43,9 725414,9 

по малих підприємствах 59000,2 70,0 165639,9 30,0 106639,7 

у т.ч. по мікропідприємствах 22211,4 68,4 41875,9 31,6 19664,5 

тимчасове розміщування й  
організація харчування 5851,6 65,9 23670,1 34,1 17818,5 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах к к к к к 

по малих підприємствах к к к к к 

у т.ч. по мікропідприємствах 334,6 67,6 9449,6 32,4 9115,0 

інформація та телекомунікації 42301,8 74,3 71607,7 25,7 29305,9 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах –1776,6 50,0 2026,2 50,0 3802,8 

по малих підприємствах 44078,4 74,6 69581,5 25,4 25503,1 

у т.ч. по мікропідприємствах 18300,1 73,9 41110,7 26,1 22810,6 

фінансова та страхова діяльність –1314,0 73,2 52970,1 26,8 54284,1 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах к к к к к 

по малих підприємствах к к к к к 

у т.ч. по мікропідприємствах –23489,4 71,4 21874,7 28,6 45364,1 

операції з нерухомим майном –66946,9 64,4 561665,3 35,6 628612,2 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах –86476,3 58,3 47035,7 41,7 133512,0 

по малих підприємствах 19529,4 64,5 514629,6 35,5 495100,2 

у т.ч. по мікропідприємствах –254065,9 64,6 142558,1 35,4 396624,0 

професійна, наукова та  
технічна діяльність 216603,0 73,8 254767,7 26,2 38164,7 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах 89168,0 77,8 97633,5 22,2 8465,5 

по малих підприємствах 127435,0 73,7 157134,2 26,3 29699,2 

у т.ч. по мікропідприємствах 77746,5 74,0 96209,9 26,0 18463,4 



29 
 

Продовження 

1 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

до оподат-

кування, 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які  

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

у % до  

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

      
діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування  –49644,6 71,5 264682,5 28,5 314327,1 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах –49938,8 84,0 189383,8 16,0 239322,6 

по малих підприємствах 294,2 70,7 75298,7 29,3 75004,5 

у т.ч. по мікропідприємствах –1842,0 71,1 64313,3 28,9 66155,3 

освіта 3636,1 62,2 10946,4 37,8 7310,3 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах к к к к к 

по малих підприємствах к к к к к 

у т.ч. по мікропідприємствах 1642,4 59,7 6738,6 40,3 5096,2 

охорона здоров’я та надання  
соціальної допомоги 775411,9 76,8 813685,2 23,2 38273,3 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах 768508,4 82,9 804489,6 17,1 35981,2 

по малих підприємствах 6903,5 68,4 9195,6 31,6 2292,1 

у т.ч. по мікропідприємствах 1698,3 66,7 2686,9 33,3 988,6 

мистецтво, спорт, розваги  
та відпочинок 1660,5 53,7 4548,0 46,3 2887,5 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах к к к к к 

по малих підприємствах к к к к к 

у т.ч. по мікропідприємствах 1449,2 52,6 4247,2 47,4 2798,0 

надання інших видів послуг 694,9 74,7 2048,9 25,3 1354,0 

по великих підприємствах – – – – – 

по середніх підприємствах к к к к к 

по малих підприємствах к к к к к 

у т.ч. по мікропідприємствах –264,6 75,0 813,2 25,0 1077,8 
______________ 
1 У цій та наступних таблицях (стор. 31, 32) дані наведено без урахування результатів діяльності банків. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 15. 
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Фінансові результати до оподаткування підприємств 

за видами економічної діяльності промисловості у 2020 році 

 

 

Фінансовий 

результат  

(сальдо)  

до оподат-

кування, 

тис.грн 

Підприємства, які  

одержали прибуток 

Підприємства, які  

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

у % до  

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

      

Промисловість1 17417292,2 69,0 19985950,9 31,0 2568658,7 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 15277071,4 49,2 15619056,9 50,8 341985,5 

Переробна промисловість 1907659,6 73,3 3903973,2 26,7 1996313,6 

виробництво харчових продуктів,  
напоїв і тютюнових виробів 1325965,6 69,9 1730536,2 30,1 404570,6 

текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та  
інших матеріалів –8046,5 70,3 70859,5 29,7 78906,0 

виготовлення виробів з деревини,  
виробництво паперу та  
поліграфічна діяльність 45873,4 69,7 48082,9 30,3 2209,5 

виробництво коксу та продуктів  
нафтоперероблення к к к к к 

виробництво хімічних речовин і  
хімічної продукції 192873,3 76,6 211691,0 23,4 18817,7 

виробництво основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних  
препаратів к к к к к 

виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої  
мінеральної продукції 355989,2 74,6 378371,2 25,4 22382,0 

металургійне виробництво, виробниц-
тво готових металевих виробів, крім 
машин і устатковання 38758,1 75,2 58533,6 24,8 19775,5 

машинобудування –932993,2 68,0 480120,7 32,0 1413113,9 

виробництво комп’ютерів,  
електронної та оптичної продукції 14396,6 61,5 19394,7 38,5 4998,1 

виробництво електричного  
устатковання 77031,9 85,0 81635,1 15,0 4603,2 

виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань 246930,5 67,4 284043,2 32,6 37112,7 

виробництво автотранспортних  
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів –1271352,2 60,0 95047,7 40,0 1366399,9 

виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 76845,4 80,3 112930,2 19,7 36084,8 

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 243488,2 40,0 426720,7 60,0 183232,5 

Водопостачання; каналізація,  
поводження з відходами –10927,0 61,1 36200,1 38,9 47127,1 

______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 15. 
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Фінансові результати до оподаткування підприємств 

по містах та районах у 2020 році1 

 

 

Фінансовий 

результат  

(сальдо)  

до оподат-

кування, 

тис.грн 

Підприємства, які  

одержали прибуток 

Підприємства, які  

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

у % до  

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

      

Полтавська область2 27556780,6 75,7 34074981,5 24,3 6518200,9 

м.Полтава 2618978,1 72,4 4125757,3 27,6 1506779,2 

м.Гадяч –399147,2 62,1 549090,3 37,9 948237,5 

м.Горішні Плавні  15067250,4 69,6 15328251,1 30,4 261000,7 

м.Кременчук 362200,7 71,1 2764886,6 28,9 2402685,9 

м.Лубни 135088,1 76,6 249232,4 23,4 114144,3 

м.Миргород 350800,7 68,6 397281,7 31,4 46481,0 

райони      

Великобагачанський 290840,6 91,4 306662,6 8,6 15822,0 

Гадяцький 226474,8 82,1 232136,3 17,9 5661,5 

Глобинський 886051,9 84,2 1053415,6 15,8 167363,7 

Гребінківський 174936,8 78,5 209893,7 21,5 34956,9 

Диканський 493855,9 84,2 552917,9 15,8 59062,0 

Зіньківський 135646,1 81,8 258540,8 18,2 122894,7 

Карлівський 357909,5 75,8 420186,5 24,2 62277,0 

Кобеляцький 189645,2 83,7 220023,8 16,3 30378,6 

Козельщинський 117921,3 94,4 182826,0 5,6 64904,7 

Котелевський 156587,5 85,5 158709,3 14,5 2121,8 

Кременчуцький 38463,5 79,6 129247,1 20,4 90783,6 

Лохвицький 1604451,5 79,4 1874949,2 20,6 270497,7 

Лубенський 233789,0 88,1 243708,2 11,9 9919,2 

Машівський 233986,1 82,1 259959,9 17,9 25973,8 

Миргородський 685649,5 79,8 692534,0 20,2 6884,5 

Новосанжарський 953297,0 71,9 963328,6 28,1 10031,6 

Оржицький 175465,8 83,8 193871,8 16,2 18406,0 

Пирятинський 213230,9 74,3 283512,6 25,7 70281,7 

Полтавський 395743,9 79,8 429516,4 20,2 33772,5 

Решетилівський 596148,4 86,9 600647,0 13,1 4498,6 

Семенівський 188893,4 87,7 193862,5 12,3 4969,1 

Хорольський 315386,6 85,0 327010,7 15,0 11624,1 

Чорнухинський 121478,4 80,0 124094,2 20,0 2615,8 

Чутівський 201469,0 80,1 248776,1 19,9 47307,1 

Шишацький 434287,2 85,7 500151,3 14,3 65864,1 
______________ 

1 Див. першу виноску до табл. на стор. 29. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 15. 
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Чистий прибуток (збиток) підприємств 

за видами економічної діяльності у 2020 році1 

 

 

Чистий 

прибуток 

(збиток), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

у % до  

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий  

результат, 

тис.грн 

      

Усього2 23663148,4 75,4 29967986,3 24,6 6304837,9 

сільське, лісове та рибне  
господарство 7520382,3 88,7 8846953,4 11,3 1326571,1 

промисловість  13986198,6 68,4 16438267,9 31,6 2452069,3 

будівництво 385627,5 73,8 546726,2 26,2 161098,7 

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 1517873,0 74,1 2008973,2 25,9 491100,2 

транспорт, складське  
господарство, поштова та  
кур’єрська діяльність –516079,5 67,6 231899,5 32,4 747979,0 

тимчасове розміщування й 
організація харчування 4872,4 65,9 22760,1 34,1 17887,7 

інформація та телекомунікації 34873,9 73,9 64641,5 26,1 29767,6 

фінансова та страхова діяльність –11307,2 73,2 43631,3 26,8 54938,5 

операції з нерухомим майном –135665,8 64,2 484120,5 35,8 619786,3 

професійна, наукова та  
технічна діяльність 191146,3 73,4 229614,1 26,6 38467,8 

діяльність у сфері адміністра-
тивного та допоміжного  
обслуговування  –92940,0 70,1 222048,6 29,9 314988,6 

освіта 2595,6 62,2 10239,3 37,8 7643,7 

охорона здоров’я та надання  
соціальної допомоги 773735,7 76,8 812010,8 23,2 38275,1 

мистецтво, спорт, розваги  
та відпочинок 1564,1 51,2 4456,6 48,8 2892,5 

надання інших видів послуг 271,5 74,7 1643,3 25,3 1371,8 
______________ 

1 Див. першу виноску до табл. на стор. 29. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 15. 
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

 

Роздрібна торгівля у січні–травні 2021 року 

 

 
Січень–травень 

2021р. 
Травень 2021р. 

   

Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн 17175,4 х 

   

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної  

торгівлі (у порівнянних цінах), %   

до відповідного періоду попереднього року 114,1 125,9 

до попереднього місяця х 114,1 

   

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної 

торгівлі (юридичних осіб), млн.грн 11528,7 2512,9 

   

Індекс фізичного обсягу роздрібного 

товарообороту (у порівнянних цінах), %   

до відповідного періоду попереднього року 114,9 120,3 

до попереднього місяця х 105,4 
______________ 

1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. 

 
Структура роздрібного товарообороту підприємств 

роздрібної торгівлі у січні–березні 2021 року 

 

 

Роздрібний товарооборот 

млн.грн 
у % до загального  

товарообороту 

   

Усього 6645,0 100,0 

продовольчі товари 2813,5 42,3 

непродовольчі товари 3831,5 57,7 

 
Структура оптового товарообороту підприємств 

оптової торгівлі у січні–березні 2021 року 

 

 

Оптовий товарооборот (без ПДВ) 

млн.грн 
у % до загального  

товарообороту 

   

Усього 7144,8 100,0 

продовольчі товари 1090,0 15,3 

непродовольчі товари 6054,8 84,7 
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості 

у січні–березні 2021 року 
 

 

Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяг  
капітальних інвестицій 

тис.грн 
у % до  

загального  
обсягу 

    
Промисловість B+C+D+E 2653852 100,0 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 2252581 84,9 

Переробна промисловість C 367335 13,8 

Виробництво харчових продуктів, напоїв  
і тютюнових виробів 10-12 199289 7,5 

Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 3493 0,1 

Виготовлення виробів з деревини,  
виробництво паперу та поліграфічна  
діяльність 16-18 к к 

Виробництво коксу та продуктів  
нафтоперероблення 19 к к 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 20 к к 

Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 к к 

Виробництво гумових і пластмасових  
виробів, іншої неметалевої мінеральної  
продукції 22, 23 9364 0,4 

Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 24, 25 5080 0,2 

Виробництво комп’ютерів, електронної  
та оптичної продукції 26 к к 

Виробництво електричного устатковання 27 к к 

Виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 28 12892 0,5 

Виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших  
транспортних засобів 29, 30 14363 0,5 

Виробництво меблів, іншої продукції,  
ремонт і монтаж машин і устатковання 31-33 19331 0,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та  
кондиційованого повітря D 19973 0,8 

Водопостачання; каналізація, поводження  
з відходами E 13963 0,5 
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СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
 
 
 

Індекси сільськогосподарської продукції 

у січні–травні 2021 року 

 
(%) 

 

Січень–травень 

2021р. 

до  

січня–травня 

2020р. 

Довідково:  

січень–квітень 

2021р. 

до  

січня–квітня 

2020р. 

січень–травень 

2020р. 

до  

січня–травня 

2019р. 

    

Продукція сільського господарства1 

Господарства усіх категорій 98,0 97,5 93,3 

у тому числі    

підприємства 104,9 103,5 89,5 

господарства населення 89,2 89,9 98,7 
______________ 

1 До січня–травня розрахунки проводяться на основі даних щодо продукції тваринництва,  

починаючи з січня–червня – на основі даних щодо продукції рослинництва та тваринництва. 
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Індекс сільськогосподарської продукції у підприємствах  

по містах та районах у 2020 році 

 

 2020р. у % до 2019р. 
Довідково: 

2019р. у % до 2018р. 

   

Полтавська область 86,5 94,1 

м.Полтава 87,7 86,4 

м.Гадяч 2650,0 5,0 

м.Горішні Плавні 73,3 91,1 

м.Кременчук 102,3 98,9 

м.Лубни 77,3 93,6 

м.Миргород – – 

райони   

Великобагачанський 85,1 85,8 

Гадяцький 100,2 96,1 

Глобинський 79,3 105,3 

Гребінківський 96,4 86,1 

Диканський 100,4 88,1 

Зіньківський 91,9 97,3 

Карлівський 98,2 92,6 

Кобеляцький 69,6 113,3 

Козельщинський 75,9 106,0 

Котелевський 94,3 92,8 

Кременчуцький 57,1 108,6 

Лохвицький 105,1 84,6 

Лубенський 106,5 86,9 

Машівський 81,2 94,3 

Миргородський 92,1 79,2 

Новосанжарський 66,1 99,1 

Оржицький 96,6 90,3 

Пирятинський 81,8 94,1 

Полтавський 69,4 116,0 

Решетилівський 76,3 98,8 

Семенівський 78,4 84,3 

Хорольський 84,8 92,8 

Чорнухинський 106,7 89,5 

Чутівський 85,1 99,1 

Шишацький 83,3 92,0 
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Виробництво продукції тваринництва,  

кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств  
у січні–травні 2021 року 

 

 
Січень–травень 

2021р. 
У % до 

січня–травня 2020р. 
   

Господарства усіх категорій 

Виробництво продукції тваринництва    

жива маса сільськогосподарських 
тварин, реалізованих на забій, тис.т  36,1 102,8 

обсяг виробництва (валовий надій) 
молока, тис.т 274,8 94,0 

кількість одержаних яєць від птиці  
свійської, млн.шт 267,7 84,6 

Кількість сільськогосподарських тварин 
(на 1 червня), тис.голів   

велика рогата худоба 214,7 94,7 

у т.ч. корови 107,0 93,9 

свині 372,2 123,8 

вівці та кози 67,0 95,6 

птиця свійська 5652,4 98,4 

Підприємства 

Виробництво продукції тваринництва    

жива маса сільськогосподарських 
тварин, реалізованих на забій, тис.т  25,2 114,0 

обсяг виробництва (валовий надій)  
молока, тис.т 165,1 99,2 

кількість одержаних яєць від птиці  
свійської, млн.шт 160,7 76,7 

Кількість сільськогосподарських тварин 
(на 1 червня), тис.голів   

велика рогата худоба 121,1 99,1 

у т.ч. корови 54,5 98,6 

свині 300,9 143,4 

вівці та кози 8,4 107,7 

птиця свійська 1641,9 96,8 

Господарства населення 

Виробництво продукції тваринництва    

жива маса сільськогосподарських  
тварин, реалізованих на забій, тис.т  10,9 83,8 

обсяг виробництва (валовий надій)  
молока, тис.т 109,7 87,2 

кількість одержаних яєць від птиці  
свійської, млн.шт 107,0 100,1 

Кількість сільськогосподарських тварин 
(на 1 червня), тис.голів   

велика рогата худоба 93,6 89,6 

у т.ч. корови 52,5 89,4 

свині 71,3 78,5 

вівці та кози 58,6 94,1 

птиця свійська 4010,5 99,1 
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Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1 

по районах у січні–травні 2021 року 

 

 

Жива маса  

сільськогосподарських 

тварин, реалізованих 

на забій, ц 

Обсяг виробництва 

(валовий надій)  

молока, ц 

Кількість одержаних 

яєць від птиці  

свійської, тис.шт 

    

Полтавська область  250630 1631068 160647,2 

райони    

Кременчуцький 156037 137674 – 

Лубенський 30903 458946 к 

Миргородський 34852 591485 к 

Полтавський 28838 442963 144990,1 
______________ 

1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 

200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів. 

 
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1 

по районах на 1 червня 2021 року 

 

 
Велика рогата худоба, голів 

Свині, голів 
Птиця свійська, 

тис.голів усього у т.ч. корови 

     

Полтавська область  119021 53682 286387 1627,0 

райони     

Кременчуцький 9893 4332 215271 к 

Лубенський 33030 15100 29806 к 

Миргородський 42335 19657 20841 66,2 

Полтавський 33763 14593 20469 1437,8 
______________ 

1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 

200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів. 

 

Примітка. Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-

територіальних одиниць та територій територіальних громад за 2020 рік буде оприлюднена на 

офіційному вебсайті ГУС у Полтавській області у травні 2022 року. 
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Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику  

в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням,  

зберіганням та переробленням  

на 1 червня 2021 року 

 

 

Наявність в підприємст-

вах, які займаються  

вирощуванням1, т 

Наявність в підприємст-

вах, які займаються  

зберіганням та  

переробленням, т 

   

Культури зернові та зернобобові 354149 264135 

у тому числі    

пшениця 59788 39021 

кукурудза 267396 220858 

ячмінь 14455 3357 

жито 3043 к 

Соняшник 87545 105685 
______________ 

1 По підприємствах з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1–01.6, 10.12 за 

КВЕД ДК 009:2010, які мають площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських 

господарств – від 1000 га) та/або від 100 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 200 

голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (для фермерських господарств – 

від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, та/або від 25000 

голів птиці свійської всіх видів). 
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ЕНЕРГЕТИКА 
 

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами 
економічної діяльності у 2020 році1 

 

 

Теплоенергія,  
Гкал 

Електроенергія,  
тис.кВт·год 

обсяг  
використаної 

тепло- 
енергії –  
усього 

витрати на  
виробництво 

продукції  
(виконання 

робіт) 

обсяг  
використаної 

електро- 
енергії –  
усього 

витрати на  
виробництво 

продукції  
(виконання 

робіт) 
     
Усього 2272681,7 1800052,1 3822701,4 3453175,1 

у тому числі     

Сільське господарство,  
лісове господарство та  
рибне господарство 56480,7 42522,9 119795,0 116150,2 

Промисловість 1812184,0 1705030,3 3309972,4 3088462,0 

добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 187071,7 181087,9 2195502,1 2190712,0 

переробна промисловість 1581571,4 1508298,4 887246,3 807276,5 

постачання електроенер- 
гії, газу, пари та кондиці- 
йованого повітря 38230,8 10616,7 153987,1 17691,6 

водопостачання;  
каналізація, поводження з 
відходами 5310,1 5027,3 73236,9 72781,9 

Будівництво 14299,3 6818,4 47978,9 43266,8 

Оптова та роздрібна  
торгівля; ремонт  
автотранспортних  
засобів і мотоциклів 3649,3 658,7 30631,4 16421,0 

Транспорт, складське  
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 42388,8 37205,2 148356,9 144369,2 

Інформація та  
телекомунікації 4805,2 3423,2 6691,9 6429,8 

Операції з нерухомим  
майном 9725,0 1724,7 37703,7 22462,9 

Професійна, наукова та  
технічна діяльність 4121,0 554,1 2965,1 685,7 

Діяльність у сфері адмініс-
тративного та допоміжного 
обслуговування 2618,2 к 17678,7 3835,1 

Державне управління й 
оборона; обов’язкове  
соціальне страхування 107096,8 – 37672,6 8613,8 

Освіта 83901,9 1526,6 19189,6 599,2 

Охорона здоров’я та надан-
ня соціальної допомоги 120406,5 к 35472,4 к 

______________ 
1 Використання енергії на виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств без 
урахування обсягів відпущених населенню. 
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Запаси палива  

на 1 червня 2021 року 

 

 

На 

1 червня 

2021р. 

Приріст, зниження (–) 

на 1 червня 2021р. до 

1 травня  

2021р., у % 

1 червня  

2020р., у % 

    

Вугілля кам’яне, тис.т 5,2 9,9 –25,3 

Вугілля буре, тис.т – – – 

Нафта сира, включаючи  

газовий конденсат, тис.т 23,0 10,2 –11,2 

Бензин моторний, тис.т 5,6 –8,2 –13,1 

Газойлі (паливо дизельне), тис.т 18,9 –2,4 –25,3 

Мазути паливні важкі, тис.т к к к 

Пропан і бутан скраплені, тис.т 1,2 46,8 18,1 
 
 
 

Використання палива  

за травень 2021 року 

 

 

За 

травень 

2021р. 

Приріст, зниження (–) 

за травень 2021р. 

до квітня 

2021р., у % 

до травня 

2020р., у % 

    

Вугілля кам’яне, тис.т 0,8 32,7 75,7 

Вугілля буре, тис.т – – – 

Нафта сира, включаючи 

газовий конденсат, тис.т к к к 

Газ природний, млн.м3 68,1 –25,7 –13,2 

Бензин моторний1, тис.т 1,5 –0,3 –20,1 

Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т 23,2 –4,3 –13,0 

Мазути паливні важкі, тис.т к к к 

Пропан і бутан скраплені1, тис.т 0,8 6,8 –15,6 
______________ 

1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. 

 
Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 5,8 тис.т, газойлів (палива  

дизельного) – 4,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 6,1 тис.т. 
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ПРОМИСЛОВIСТЬ 
 

Індекси промислової продукції за видами діяльності  

у січні–травні 2021 року 
 

(відсотків) 

 

Травень   

2021р.  

до  

квітня  

2021р. 

Травень 

2021р.  

до  

травня 

2020р. 

Січень–

травень 

2021р. до  

січня–травня 

2020р. 

    

Промисловість 102,9 101,2 98,4 

Добувна та переробна промисловість 103,7 101,7 98,6 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 105,8 103,3 99,9 

Переробна промисловість  97,3 96,9 94,8 

з неї    

виробництво харчових продуктів, напоїв і  

тютюнових виробів 94,3 92,1 94,0 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 72,2 86,7 97,1 

виготовлення виробів з деревини,  

виробництво паперу та поліграфічна  

діяльність 101,5 87,2 86,3 

виробництво коксу та продуктів  

нафтоперероблення ... ... ... 

виробництво хімічних речовин і хімічної  

продукції 99,6 227,8 137,9 

виробництво основних фармацевтичних  

продуктів і фармацевтичних препаратів к к к 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції 96,3 105,9 111,9 

металургійне виробництво, виробництво  

готових металевих виробів, крім машин і  

устатковання 92,2 100,9 96,2 

машинобудування 84,7 122,6 92,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та  

кондиційованого повітря 66,0 72,4 90,3 
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Обсяг реалізованої промислової продукції  

за видами діяльності у січні–квітні 2021 року 

 

 

Обсяг реалізованої промислової  

продукції (товарів, послуг)  

без ПДВ та акцизу 

тис.грн 
у % до всієї реалі-

зованої продукції 

   

Промисловість  72240754,4 100,0 

Добувна та переробна промисловість 65644225,7 90,9 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 40309510,0 55,8 

Переробна промисловість 25334715,7 35,1 

з неї   

виробництво харчових продуктів, напоїв  
і тютюнових виробів 10987124,9 15,2 

текстильне виробництво, виробництво  
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших  
матеріалів 184229,4 0,3 

виготовлення виробів з деревини,  
виробництво паперу та поліграфічна  
діяльність 531918,7 0,7 

виробництво коксу та продуктів  
нафтоперероблення к к 

виробництво хімічних речовин і  
хімічної продукції 905776,3 1,3 

виробництво основних фармацевтичних  
продуктів і фармацевтичних препаратів к к 

виробництво гумових і пластмасових  
виробів, іншої неметалевої мінеральної  
продукції  534752,4 0,7 

металургійне виробництво, виробництво  
готових металевих виробів, крім машин  
і устатковання 524229,2 0,7 

машинобудування 2254548,7 3,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та  
кондиційованого повітря 6231933,0 8,6 

Водопостачання; каналізація, поводження  
з відходами 364595,7 0,5 

______________ 

Примітка. Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження 
“Економічні показники короткотермінової статистики промисловості”. Дані за видами діяльно-
сті сформовані за однорідними продуктами. 
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Виробництво промислової продукції за видами  

(у натуральному вираженні) 

у січні–травні 2021 року 
 

Найменування продукції  
за Номенклатурою  

продукції промисловості,  
одиниця вимірювання 

Кількість  
виробленої  

промислової 
продукції за  

січень–
травень 
2021р. 

Січень–
травень  

2021р. до  
січня– 
травня 

2020р., у % 

Кількість запасів 
виробленої промис-
лової продукції на 

складах підпри-
ємств-виробників  
на кінець травня 

2021р. 

    
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Газовий конденсат природний,  
одержаний з родовищ газу  
природного, тис.т 179,7 96,2 6,6 

Газ природний скраплений або в  
газоподібному стані, млн.м3 3686,6 100,1 х 

Інший камінь дроблений, який вико-
ристовується як наповнювач бетону, 
для дорожнього покриття та подібних 
цілей (крім гальки, гравію, кремнію, 
вапняку, доломіту та іншого  
вапнякового каменю), тис.т 3568,6 108,1 639,6 

Переробна промисловість 

Яловичина і телятина, свіжі чи охоло-
джені – туші, напівтуші, четвертини 
необвалені, т 880,0 52,9 к 

Олії соняшникова та сафлорова та їх 
фракції, нерафіновані (крім хімічно 
модифікованих), т к к 701,6 

Молоко та вершки незгущені й без до-
давання цукру чи інших підсолоджува-
льних речовин жирністю більше 1%, 
але не більше 6%, у первинних паку-
ваннях об’ємом нетто не більше 2 л, т 14414,7 92,5 к 

Масло вершкове жирністю  
не більше 85%, т 2241,3 61,7 154,5 

Сир свіжий неферментований (недоз-
рілий і невитриманий; уключаючи  
сир із молочної сироватки та  
кисломолочний сир), т 6112,1 100,4 218,0 

Сир плавлений (крім тертого або  
порошкового), т к к 60,3 

Борошно пшеничне чи  
пшенично-житнє, т 11155,0 95,2 1603,0 

Крупи (отримані в результаті помелу 
зерен, не менш як 95 мас.% яких про-
ходять крізь сито з металевої сітки, 
розмір вічка якої становить 1,25 мм)  
та борошно грубого помелу з м’якої  
пшениці та полби, т к к 12,5 
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Продовження 

Найменування продукції  
за Номенклатурою  

продукції промисловості,  
одиниця вимірювання 

Кількість  
виробленої  

промислової 
продукції за  

січень–
травень 
2021р. 

Січень–
травень  

2021р. до  
січня– 
травня 

2020р., у % 

Кількість запасів 
виробленої промис-
лової продукції на 

складах підпри-
ємств-виробників  
на кінець травня 

2021р. 

    
Хліб та вироби хлібобулочні,  
нетривалого зберігання, т 10100,1 91,5 к 

Печиво солодке, вафлі та вафельні  
облатки, частково чи повністю покриті 
шоколадом або іншими сумішами, що 
містять какао, т 1640,0 88,1 к 

Печиво солодке (уключаючи сендвіч-
печиво; крім частково чи повністю 
покритого шоколадом або іншими 
сумішами, що містять какао), т 4426,8 81,9 316,1 

Корми готові (крім преміксів) для го-
дівлі сільськогосподарських тварин, т    

для свиней 60371,1 132,6 к 

для великої рогатої худоби 50914,9 115,7 450,0 

для свійської птиці 78354,4 87,0 к 

Води непідсолоджені й неароматизо-
вані; лід та сніг (крім мінеральних  
та газованих вод), тис.дал 3116,1 47,4 к 

    

Білизна постільна бавовняна (крім 
трикотажної машинного чи ручного 
в’язання), кг 1722,3 к к 

Жакети та блейзери (крім трикотаж-
них), жіночі та дівчачі, тис.шт 5,0 52,1 – 

Футболки, майки й подібні вироби, 
трикотажні машинного або ручного 
в’язання, тис.шт 129,5 141,4 к 

Панчішно-шкарпеткові вироби інші 
(уключаючи шкарпетки), тис. пар 8322,5 134,1 к 

    

Деревина із сосни (Pinus sylvestris L.) 
уздовж розпиляна чи розколота, роз-
ділена на шари чи лущена, завтовшки 
більше 6 мм, тис.м3 6,5 86,7 к 

Гранули та брикети із залишків або 
відходів рослинного походження, т 43076,7 109,9 к 

Бланки і формуляри ділові, самокопі-
ювальні та набори копіювальні  
поаркушно прокладені, з паперу  
чи картону, т 69,1 96,8 – 
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Продовження 

Найменування продукції  
за Номенклатурою  

продукції промисловості,  
одиниця вимірювання 

Кількість  
виробленої  

промислової 
продукції за  

січень–
травень 
2021р. 

Січень–
травень  

2021р. до  
січня– 
травня 

2020р., у % 

Кількість запасів 
виробленої промис-
лової продукції на 

складах підпри-
ємств-виробників  
на кінець травня 

2021р. 

    
Етикетки та ярлики з паперу чи  
картону друковані інші (крім  
самосклеювальних), т 64,4 114,2 – 

    

Цегла невогнетривка керамічна  
будівельна (крім виробів з борошна 
кам’яного кремнеземистого чи  
ґрунтів діатомітових), тис.м3 22,7 101,8 2,0 

Блоки та цегла з цементу, бетону  
або каменю штучного для  
будівництва, тис.т к к 3,1 

Елементи конструкцій збірні для  
будівництва з цементу, бетону  
або каменю штучного, тис.т 36,3 77,2 22,8 

Розчини бетонні, готові для  
використання, тис.т 96,9 106,0 х 

Суміші асфальтові для дорожнього 
покриття, тис.т 28,8 88,6 – 

    

Зливки, форми первинні та напівфаб-
рикати, інші, зі сталі нелегованої, т 337,1 94,3 – 

Конструкції, виготовлені виключно 
або переважно з листового матеріалу, 
з металів чорних, інші, т 335,8 170,2 к 

    

Вентилятори відцентрові (крім  
настільних, підлогових, настінних, 
віконних, стельових вентиляторів  
або вентиляторів для дахів з  
вбудованим двигуном потужністю  
не більше як 125 Вт), шт 360 119,6 к 

Причепи та напівпричепи, н.в.і.у.,  
цивільного використання, шт 2092 119,8 к 
______________ 

Примітка. Інформація сформована за результатами державного статистичного спостереження 

“Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами”. 
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БУДІВНИЦТВО 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 

у січні–травні 2021 року 

 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції 

тис.грн 
у % до 

загального обсягу 

у % до 

січня–травня 2020р. 

    

Будівництво 2833533 100,0 91,5 

Будівлі 971159 34,3 103,8 

житлові 246517 8,7 140,1 

нежитлові 724642 25,6 95,6 

Інженерні споруди 1862374 65,7 85,8 
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ТРАНСПОРТ 

 

Вантажні перевезення  

у січні–травні 2021 року 

 

 

Вантажообіг 
Обсяг перевезених  

вантажів 

млн.ткм 

у % до  

січня–травня 

2020р. 

тис.т 

у % до  

січня–травня 

2020р. 

     

Транспорт1 2920,6 98,9 12395,5 94,9 

з нього:     

автомобільний 680,6 121,4 2748,7 113,1 

водний 1,5 69,6 13,5 129,8 

авіаційний 0,1 77,9 0,2 90,6 
______________ 

1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними виробни-

чого підрозділу “Полтавська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії “Південна 

залізниця” АТ “Укрзалізниця”. 

 

 

 

Пасажирські перевезення  

у січні–травні 2021 року 

 

 

Пасажирообіг 
Кількість перевезених  

пасажирів 

млн.пас.км 

у % до  

січня–травня 

2020р. 

тис. 

у % до  

січня–травня 

2020р. 

     

Транспорт1 560,7 107,1 25569,9 84,3 

з нього:     

автомобільний 235,0 104,2 11687,7 100,5 

водний – – – – 

авіаційний 1,2 120,0 1,9 158,3 

тролейбусний 67,2 73,6 12848,8 72,5 

трамвайний – – – – 

метрополітенівський – – – – 
______________ 

1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними вироб-

ничого підрозділу “Полтавська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії “Південна 

залізниця” АТ “Укрзалізниця”. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 

у січні–квітні 2021 року 
 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 

США 

у % до  

січня– 

квітня 

2020р. 

тис.дол. 

США 

у % до  

січня– 

квітня 

2020р. 

      
Усього 1013134,0 126,9 419333,0 99,7 593801,0 

у тому числі      

Австрія 183188,4 242,3 9035,3 129,6 174153,1 

Азербайджан 1821,4 96,3 144485,1 234,3 –142663,7 

Алжир 16476,8 306,3 к – к 

Бельгія 8499,4 227,1 4636,6 79,1 3862,8 

Білорусь 8405,2 21,3 17493,0 127,8 –9087,8 

Бразилія к к 1222,8 92,8 к 

В’єтнам 43596,3 311,9 194,8 225,5 43401,5 

Вірменія 1568,3 87,3 – – 1568,3 

Грузія 17579,6 160,0 136,3 102,0 17443,3 

Данія 1196,7 101,5 1994,2 762,2 –797,5 

Естонія 3372,3 282,1 424,1 к 2948,2 

Єгипет 9947,6 43,7 к к к 

Ізраїль 3593,3 83,4 137,8 97,2 3455,5 

Індія 7189,6 484,7 6055,8 61,0 1133,8 

Індонезія 1541,7 133,9 696,9 192,7 844,8 

Іран (Ісламська  
Республіка) 3646,9 – 1414,9 к 2232,0 

Ірландія 2143,5 28,3 к к к 

Ісландія – – к к к 

Іспанія 11999,5 49,7 2786,1 152,6 9213,4 

Італія 7491,5 81,5 9710,3 115,7 –2218,8 

Казахстан 6318,9 111,1 24333,7 172,1 –18014,8 

Канада 743,9 59,6 2672,5 103,4 –1928,6 

Китай 141765,8 50,2 30371,4 192,8 111394,4 

Латвія 1639,3 118,8 936,0 1239,3 703,3 

Литва 4518,7 104,9 2895,1 44,0 1623,6 

Ліван 3845,8 196,6 – – 3845,8 

Малайзія 5472,6 1352,5 586,0 84,4 4886,6 
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Продовження 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 

США 

у % до  

січня– 

квітня 

2020р. 

тис.дол. 

США 

у % до  

січня– 

квітня 

2020р. 

      
Мальта к к – – к 

Марокко 5289,6 228,3 к к к 

Мексика 2081,0 86,7 1050,2 201,1 1030,8 

Нідерланди 12779,7 53,4 7944,1 286,0 4835,6 

Німеччина 159236,1 374,5 30446,9 104,5 128789,2 

Норвегія 131,1 к 1894,6 105,5 –1763,5 

Об’єднані Арабські 
Емірати 5905,7 167,5 к к к 

Польща 10547,0 107,0 13550,8 94,9 –3003,8 

Португалія 2517,0 418,8 12,7 141,5 2504,3 

Республіка Корея – – 1059,1 34,8 –1059,1 

Республіка Молдова 9254,8 221,0 93,1 77,5 9161,7 

Російська Федерація 27273,5 112,8 31492,3 90,1 –4218,8 

Румунія 3380,1 48,9 1293,4 39,6 2086,7 

Словаччина 3702,3 77,0 1604,4 21,6 2097,9 

Словенія 973,3 238,6 2579,6 760,0 –1606,3 

Сполучене Королівство 
Великої Британії та  
Північної Ірландії 215,4 2,5 4611,2 190,7 –4395,8 

США 22660,5 132,9 10789,5 21,9 11871,0 

Тайвань, Провінція Китаю 7357,6 к 237,3 83,9 7120,3 

Туніс 6804,3 134,0 к к к 

Туреччина 87504,6 433,9 9640,0 28,1 77864,6 

Угорщина 10752,1 52,8 2103,2 118,5 8648,9 

Фарерські Острови – – к к к 

Фінляндія 469,6 281,1 3874,2 116,2 –3404,7 

Франція 1154,3 36,7 8986,5 70,6 –7832,2 

Хорватія 350,9 к к к к 

Чехія 44276,6 285,1 1276,5 32,8 43000,1 

Чилі к к к к –689,6 

Швейцарія 13904,9 1206,1 866,7 16,2 13038,2 

Швеція 72,8 95,6 3916,6 179,5 –3843,8 

Японія 48283,3 298,0 6171,7 110,8 42111,6 



51 
 

Товарна структура зовнішньої торгівлі 

у січні–квітні 2021 року 

 

Код і назва товарів  

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня– 

квітня 

2020р. 

у % до  

загаль-

ного  

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня– 

квітня 

2020р. 

у % до  

загаль-

ного  

обсягу 

       
Усього 1013134,0 126,9 100,0 419333,0 99,7 100,0 

       

І. Живі тварини; продукти 
тваринного походження 6230,1 119,4 0,6 10638,7 119,9 2,5 

01 живі тварини к – к 180,8 72,9 0,0 

02 м’ясо та їстівні 
субпродукти 882,2 к 0,1 к – к 

03 риба і ракоподібні к к к к к к 

04 молоко та молочні  
продукти, яйця птиці;  
натуральний мед 4857,7 104,3 0,5 к к к 

05 інші продукти  
тваринного походження к к к к к к 

       

ІІ. Продукти рослинного 
походження 93639,2 60,7 9,3 13271,4 67,2 3,2 

06 живі дерева та інші  
рослини – – – 774,0 к 0,2 

07 овочі 588,7 32,4 0,1 382,5 214,5 0,1 

08 їстівні плоди та горіхи – – – 2308,1 665,9 0,6 

09 кава, чай к к к к к к 

10 зернові культури 82118,3 58,1 8,1 9012,7 80,0 2,1 

11 продукція  
борошномельно-круп’яної  
промисловості 279,4 353,6 0,0 209,4 к 0,1 

12 насіння і плоди  
олійних рослин 10067,0 103,2 1,0 466,3 6,5 0,1 

13 шелак природний – – – к к к 

14 рослинні матеріали для 
виготовлення к к к – – – 

       

III. 15 Жири та олії  
тваринного або 
рослинного походження 41827,0 102,5 4,1 1433,6 167,9 0,3 

       

ІV. Готові харчові  
продукти 51111,9 102,0 5,0 21796,9 81,6 5,2 

16 продукти з м’яса, риби к – к к к к 

17 цукор і кондитерські  
вироби з цукру 77,3 78,0 0,0 355,9 220,3 0,1 
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    Продовження 

Код і назва товарів  

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня– 

квітня 

2020р. 

у % до  

загаль-

ного  

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня– 

квітня 

2020р. 

у % до  

загаль-

ного  

обсягу 

       
18 какао та продукти  
з нього 2025,3 111,2 0,2 507,3 73,1 0,1 

19 готові продукти із зерна 8283,4 207,3 0,8 174,3 к 0,1 

20 продукти переробки 
овочів 256,5 к 0,0 510,8 к 0,1 

21 різні харчові продукти 183,8 410,5 0,0 10,4 11,8 0,0 

22 алкогольні і  
безалкогольні напої та оцет 209,7 158,5 0,0 к к к 

23 залишки і відходи  
харчової промисловості 19149,6 92,4 1,9 933,8 84,8 0,2 

24 тютюн і промислові  
замінники тютюну к к к к к к 

       

V. Мінеральні продукти 727872,7 164,2 71,8 209620,5 100,1 50,0 

25 сіль; сірка; землі та  
каміння 119,6 к 0,0 к к к 

26 руди, шлак і зола 690828,9 161,6 68,2 к – к 

27 палива мінеральні;  
нафта і продукти її  
перегонки 36924,2 к 3,6 209464,9 100,3 50,0 

       

VІ. Продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей 
промисловості 8013,2 64,1 0,8 31572,8 90,5 7,5 

28 продукти неорганічної 
хімії к к к 1961,4 77,8 0,5 

29 органічні хімічні  
сполуки к к к 6747,1 173,4 1,6 

30 фармацевтична  
продукція 301,9 59,4 0,0 к к к 

31 добрива 584,6 94,8 0,1 6062,3 110,2 1,4 

32 екстракти дубильні  к к к 397,1 59,3 0,1 

33 ефірні олії 316,8 117,5 0,0 5639,3 81,5 1,3 

34 мило, поверхнево-
активні органічні  
речовини 691,8 110,6 0,1 3128,2 79,3 0,7 

35 білкові речовини к к к 441,5 147,3 0,1 

36 порох і вибухові  
речовини к – к к к к 

38 різноманітна хімічна 
продукція  339,0 86,5 0,0 6600,7 63,3 1,6 
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    Продовження 

Код і назва товарів  

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня– 

квітня 

2020р. 

у % до  

загаль-

ного  

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня– 

квітня 

2020р. 

у % до  

загаль-

ного  

обсягу 

       
VІІ. Полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них 517,1 131,1 0,1 9040,7 114,1 2,2 

39 пластмаси, полімерні 
матеріали  362,2 180,4 0,1 2921,2 78,6 0,7 

40 каучук, гума 154,9 80,0 0,0 6119,5 145,3 1,5 

       

VІІІ. Шкури необроблені, 
шкіра вичинена к к к 335,5 7890,9 0,1 

41 шкури – – – к – к 

42 вироби із шкіри к к к к к к 

43 натуральне та штучне 
хутро к к к – – – 

       

ІХ. Деревина і вироби  
з деревини 5709,6 213,6 0,6 78,3 59,5 0,0 

44 деревина і вироби  
з деревини 5709,6 213,6 0,6 к к к 

45 корок та вироби з нього – – – к – к 

       

Х. Маса з деревини або  
інших волокнистих  
целюлозних матеріалів 3167,8 201,2 0,3 15783,7 117,1 3,8 

48 папір та картон к к к 15424,5 118,6 3,7 

49 друкована продукція к к к 359,2 75,7 0,1 

       

ХІ. Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 18439,0 96,0 1,8 19612,2 122,5 4,7 

51 вовна – – – к к к 

52 бавовна  к к к 910,0 155,4 0,2 

53 інші текстильні волокна – – – к к к 

54 нитки синтетичні або 
штучні 13,3 35,7 0,0 2730,2 142,1 0,7 

55 синтетичні або штучні 
штапельні волокна к к к 4680,5 81,6 1,1 

56 вата 11532,4 98,2 1,1 4332,6 124,5 1,0 

57 килими – – – 183,0 к 0,0 

58 спеціальні тканини 3,0 1247,3 0,0 518,7 141,0 0,1 

59 текстильні матеріали 53,9 192,4 0,0 1020,7 283,1 0,3 

60 трикотажні полотна к к к 1026,4 119,7 0,3 

61 одяг та додаткові речі до 
одягу, трикотажні 3143,0 152,4 0,3 1428,5 406,8 0,3 

62 одяг та додаткові речі до 
одягу, текстильні 3451,2 67,7 0,4 697,0 114,0 0,2 



54 
 

 

    Продовження 

Код і назва товарів  

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня– 

квітня 

2020р. 

у % до  

загаль-

ного  

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня– 

квітня 

2020р. 

у % до  

загаль-

ного  

обсягу 

       
63 інші готові текстильні 
вироби 217,1 98,2 0,0 2010,8 124,3 0,5 

       

ХІІ. Взуття, головні убори, 
парасольки 13,5 к 0,0 3600,3 3910,5 0,9 

64 взуття к к к 3494,8 3864,6 0,9 

65 головні убори к к к к к к 

67 оброблені пір’я та пух – – – к к к 

       

ХІІІ. Вироби з каменю,  
гіпсу, цементу 7641,3 146,4 0,8 3139,7 162,6 0,7 

68 вироби з каменю, гіпсу, 
цементу 4774,5 158,8 0,5 1078,3 537,8 0,2 

69 керамічні вироби к – к 1246,2 175,9 0,3 

70 скло та вироби із скла к к к 815,2 79,8 0,2 

       

ХІV. 71 Перли природні 
або культивовані,  
дорогоцінне або  
напівдорогоцінне каміння к к к 489,9 123,1 0,1 

       

ХV. Недорогоцінні метали 
та вироби з них 4424,9 158,9 0,4 19553,9 123,9 4,7 

72 чорні метали 190,4 к 0,0 10815,0 148,5 2,6 

73 вироби з чорних  
металів 1409,9 179,5 0,1 4697,3 86,6 1,1 

74 мідь і вироби з неї 12,0 к 0,0 448,4 777,0 0,1 

75 нікель і вироби з нього – – – к к к 

76 алюміній і вироби  
з нього 229,8 139,8 0,0 1025,5 106,1 0,3 

81 інші недорогоцінні  
метали – – – к к к 

82 інструменти, ножові  
вироби 2541,8 141,9 0,3 1985,3 124,5 0,5 

83 інші вироби з  
недорогоцінних металів 41,0 125,2 0,0 475,4 125,0 0,1 

       

ХVІ. Машини, обладнання 
та механізми; електротех-
нічне обладнання 26892,6 122,6 2,7 39063,1 108,5 9,3 

84 реактори ядерні, котли, 
машини 24727,7 119,5 2,5 35138,9 109,0 8,4 
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    Продовження 

Код і назва товарів  

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня– 

квітня 

2020р. 

у % до  

загаль-

ного  

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня– 

квітня 

2020р. 

у % до  

загаль-

ного  

обсягу 

       
85 електричні машини  2164,9 175,7 0,2 3924,2 103,5 0,9 

       

ХVII. Засоби наземного 
транспорту, літальні  
апарати, плавучі засоби 7422,9 22,1 0,7 15757,2 82,7 3,8 

86 залізничні локомотиви  к к к 2451,1 40,1 0,6 

87 засоби наземного 
транспорту, крім  
залізничного 4175,4 к 0,4 13193,2 103,0 3,2 

88 літальні апарати к к к – – – 

89 судна – – – 112,9 к 0,0 

       

ХVІІІ. Прилади та апарати 
оптичні, фотографічні  1080,9 168,4 0,1 3020,3 36,7 0,7 

90 прилади та апарати оп-
тичні, фотографічні 1080,9 168,4 0,1 3016,9 к 0,7 

91 годинники – – – 3,4 к 0,0 

       

ХХ. Різні промислові  
товари  9060,8 240,5 0,9 1386,1 147,1 0,3 

94 меблі 7394,3 236,5 0,7 907,0 122,8 0,2 

95 іграшки 1642,8 к 0,2 191,2 к 0,0 

96 різні готові вироби 23,7 к 0,0 287,9 к 0,1 

       

ХХІІ. 98 Товари, придбані 
в портах к к к 138,2 53,3 0,0 
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СПОЖИВЧІ ЦІНИ 

 

Індекси споживчих цін у травні 2021 року 

 
(відсотків) 

 

До попереднього  

місяця 

До грудня  

попереднього року 

березень 

2021р. 

квітень 

2021р. 

травень 

2021р. 

травень 

2021р. 

травень 

2020р. 

      

Індекс споживчих цін 101,7 100,2 101,2 106,1 100,8 

Продукти харчування та  
безалкогольні напої 101,9 100,6 100,8 108,1 102,2 

Продукти харчування 102,0 100,7 100,8 108,7 102,3 

Хліб і хлібопродукти 102,1 101,8 101,1 108,8 104,8 

Хліб 101,7 103,1 100,5 109,9 101,1 

Макаронні вироби 100,1 99,7 103,5 106,6 101,4 

М’ясо та м’ясопродукти 101,2 102,1 102,0 108,9 96,8 

Риба та продукти з риби 100,3 100,8 101,8 106,4 101,5 

Молоко, сир та яйця 101,0 99,4 95,4 100,8 99,8 

Молоко 98,3 97,7 99,4 97,8 101,4 

Сир і м’який сир (творог) 103,0 100,5 98,4 101,5 101,8 

Яйця 101,0 99,2 81,3 101,5 89,2 

Олія та жири 105,2 103,1 103,7 116,0 94,3 

Масло 101,5 99,6 102,8 107,1 94,9 

Олія соняшникова 111,5 109,0 106,9 136,1 99,2 

Фрукти 103,5 97,5 110,4 120,7 127,1 

Овочі 101,9 91,8 95,7 104,5 112,8 

Цукор 103,6 106,1 97,2 120,5 104,8 

Безалкогольні напої 100,1 99,0 101,1 98,5 100,4 

Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,0 100,5 101,1 104,2 104,6 

Алкогольні напої 99,6 98,9 99,9 99,0 99,5 

Тютюнові вироби 100,3 102,1 102,2 109,4 110,5 

Одяг і взуття 114,0 98,8 100,6 106,7 102,7 

Одяг  115,8 99,2 100,1 108,5 103,1 

Взуття 111,4 98,3 101,2 104,9 101,9 

Житло, вода, електроенергія, газ  
та інші види палива 100,0 100,0 108,7 116,2 93,6 

Утримання та ремонт житла 101,9 101,2 100,3 104,3 102,5 

Водопостачання 100,0 100,0 100,0 127,0 100,0 

Каналізація 100,0 100,0 100,0 153,4 100,0 

Утримання будинків та  
прибудинкових територій 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Електроенергія 100,0 100,0 100,0 136,6 100,0 

Природний газ 100,0 100,0 132,9 131,4 65,3 

Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Продовження 

 

До попереднього  

місяця 

До грудня  

попереднього року 

березень 

2021р. 

квітень 

2021р. 

травень 

2021р. 

травень 

2021р. 

травень 

2020р. 

      

Предмети домашнього вжитку,  

побутова техніка та поточне  

утримання житла 100,2 100,0 100,9 99,6 99,0 

Меблі та предмети обстановки,  

килими та інші види покриттів  

для підлоги 101,3 101,7 104,1 101,0 99,5 

Домашній текстиль 99,9 100,0 99,9 96,7 101,5 

Побутова техніка 99,0 99,8 99,7 99,9 97,2 

Охорона здоров’я 99,4 100,3 100,5 101,5 104,2 

Фармацевтична продукція, медичні  

товари та обладнання 98,9 100,3 100,6 101,0 104,4 

Амбулаторні послуги 101,2 100,5 100,1 103,2 104,4 

Транспорт 102,2 101,1 100,4 107,1 96,4 

Купівля транспортних засобів 99,7 101,2 100,3 102,5 106,0 

Паливо та мастила 105,8 101,3 100,8 119,8 76,9 

Транспортні послуги 102,0 100,6 100,4 103,4 101,6 

Залізничний пасажирський  

транспорт 105,6 101,6 102,6 110,4 105,9 

Автодорожній пасажирський  

транспорт 101,7 100,6 100,0 102,8 100,8 

Зв’язок 99,5 100,0 102,7 102,9 100,0 

Відпочинок і культура 101,3 99,7 96,9 99,8 98,5 

Аудіотехніка, фотоапаратура та  

обладнання для обробки інформації 100,4 100,5 99,3 101,8 94,6 

Послуги відпочинку та культури 100,8 100,0 100,0 103,2 103,5 

Газети, книжки та канцелярські  

товари 101,5 98,2 101,1 100,0 102,6 

Освіта 100,0 100,1 100,0 100,3 100,2 

Дошкільна та початкова освіта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Середня освіта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Вища освіта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ресторани та готелі 100,9 99,9 100,5 102,6 101,0 

Різні товари та послуги 100,6 95,7 98,2 94,2 94,8 
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