
Довідник показників (поле id_api)  

id_api Назва українською мовою Назва англійською мовою 

lmss_actnas_eap1570ap_ Економічно активне населення 
у віці 15-70 років, в середньому 
за період, кумулятивно з 
початку року  

Economically active population 
between 15-70, average for the 
period, cumulative from the 
beginning of the year 

lmss_actnas_ep1570ap_ Зайняте населення у віці 15-70 
років, в середньому за період, 
кумулятивно з початку року 

Employed population between 15-
70, average for the period, 
cumulative from the beginning of 
the year 

lmss_actnas_eip1570_ Економічно неактивне 
населення у віці 15-70 років, в 
середньому за період, 
кумулятивно з початку року 

Economically inactive population 
between 15-70, average for the 
period, cumulative from the 
beginning of the year 

lmss_actnas_up1570ap_ Безробітне населення (за 
методологією МОП) у віці 15-70 
років, в середньому за період, 
кумулятивно з початку року 

Unemployment population between 
15-70, average for the period, 
cumulative from the beginning of 
the year 

lmss_borgi_zab_ved_ Заборгованість із виплати 
заробітної плати за видами 
економічної діяльності 

Wage arrears by types of economic 
activity 

lmss_borgi_zab_ea_ved_ Заборгованість з виплати 
заробітної плати економічно 
активних підприємств за 
видами економічної діяльності 

Wage arrears economically active 
enterprises by types of economic 
activity 

lmss_fund_pay_pay_realwage Індекси реальної заробітної 
плати 

Real wage indices 

lmss_fund_pay_pay_wage Нарахована заробітна плата 
штатних працівників за місяць 

Average monthly wages 

lmss_fund_pay_pay_wagefund Фонд оплати праці штатних 
працівників, кумулятивно з 
початку року 

Payroll, cumulative from the 
beginning of the year 

  



   

Довідник видів економічної діяльності (поле mcrk110)  

mcrk110 Назва 

TOTAL Всього 

A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 

A1 з них сільське господарство 

BCDE Промисловість 

F Будівництво 

G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт  автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

H Транспорт, складське господарство,  поштова та кур’єрська 
діяльність 

H1 діяльність транспорту 

H5 складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 

H6 поштова та кур’єрська діяльність 

I Тимчасове розміщування й  організація харчування 

J Інформація та телекомунікації 

K Фінансова та страхова діяльність 

L Операції з нерухомим майном 

M Професійна, наукова та технічна  діяльність 

M1 з неї наукові дослідження та розробки 

N Діяльність у сфері адміністративного  та допоміжного 
обслуговування 

O Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 

P Освіта 

Q Охорона здоров’я та надання  соціальної допомоги 

Q1 з них охорона здоров’я 

R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

R1 діяльність у сфері творчості,    мистецтва та розваг 

R2 функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 

S Надання інших видів послуг 

 


