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Обсяг реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльності
у місті Львові за 2015 рік
У 2015 році промислові підприємства міста Львова реалізували промислової
продукції на 24257,8 млн.грн.
Майже дві третини (65,6%) у загальному обсязі займала продукція переробної
промисловості. Підприємствам з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря належало більше чверті (29,0%) реалізованої продукції,
добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 3,5%, з водопостачання,
каналізації, поводження з відходами – 1,9%.
Структура обсягу реалізованої продукції за
основними видами промислової діяльності за 2015 рік
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З видів діяльності переробної промисловості найбільше реалізовано
продукції підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів (7748,8 млн.грн.), машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устатковання (2041,2 млн.грн.), з металургійного виробництва, виробництва готових
металевих виробів, крім машин і устатковання (1519,9 млн.грн.).
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Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної
звітності. Дані за видами промислової діяльності сформована за функціональним принципом (по однорідних
продуктах).
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Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

Більше інформації:
– бази даних;
– статистична інформація.
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