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Промислове виробництво 

у 2016 році 
 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності  
(відсотків) 

Грудень 2016р. до   
Код за 

КВЕД-2010 листопада 
2016р. 

грудня 
2015р. 

2016р. до 
2015р. 

Довідково: 
2015р.  

до 2014р. 

      
Промисловість B+C+D 105,4 108,9 97,6 98,3 

Добувна та переробна  
промисловість B+C 101,2 106,1 96,7 92,9 

Добувна промисловість  
і розроблення кар’єрів B 34,5 41,6 79,1 147,8 
Переробна промисловість С 103,7 108,2 97,5 91,4 

з неї      
виробництво харчових  
продуктів і напоїв та 
тютюнових виробів 10-12 81,4 91,9 91,9 93,0 
текстильне виробництво,  
виробництво одягу, шкіри,  
виробів зі шкіри та інших  
матеріалів 13-15 98,4 108,2 89,5 108,4 
виготовлення виробів  
з деревини, виробництво  
паперу та поліграфічна  
діяльність 16-18 103,0 91,0 109,1 98,8 
виробництво коксу  
та продуктів 
нафтоперероблення 19 – – – – 
виробництво хімічних 
речовин і хімічної продукції 20 92,8 116,4 100,8 43,6 
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 21 – – – – 
виробництво гумових і  
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної  
продукції 22, 23 76,0 88,9 96,9 86,6 

 



Продовження 

Грудень 2016р. до  
Код за 

КВЕД-2010 листопада 
2016р. 

грудня 
2015р. 

2016р. до 
2015р. 

Довідково: 
2015р. до 

2014р. 

      
металургійне виробництво, 
виробництво готових 
металевих виробів, крім 
машин і устатковання 24, 25 134,5 84,9 97,6 82,2 
машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин і 
устатковання 26-30 244,6 239,9 103,6 80,6 

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря D 112,7 113,5 99,5 111,5 

 
 
 
Начальник               Т. Сарчинська 
 
 
 
Довідка: тел. (0372) 58-13-44 
Більше інформації: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/econom/prom.html 
                                     http://www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/2016/proms.htm 
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Додаток 1 
 

Виробництво найважливіших видів промислової продукції 
 

 Вироблено  
за 2016р. 

2016р.  
у % до  
2015р. 

   
М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 2195 86,1 
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 2406 69,8 
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т …1 …1 
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи 
крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній  
основі, т 1532 74,6 
Продукти готові та консервовані з мʼяса чи субпродуктів, інші 
(уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та 
подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з 
печінки та страв готових), т 992 120,1 
Оселедці солоні, т 66 68,8 
Риба, у т.ч. філе, копчена, т 204 90,3 
Сік яблучний, т 10182 106,0 
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, 
гомогенізоване, топлене, пептизоване), т 573 199,7 
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т 431 130,6 
Борошно, т …1 …1 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 19731 86,2 
Торти, т 78 116,4 
Вироби здобні, т 304 118,3 
Хлібці хрусткі, сухарі, грінки та вироби подібні підсмажені, т 174 69,9 
Корми готові для тварин, що утримують на фермах,  
крім борошна та гранул із люцерни, т 9110 128,6 
Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 72,2 101,3 
Трикотаж спідній, тис.шт …1 …1 
Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини 
чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 96,9 123,0 
Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев’яного 
покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини  
листяних порід, тис.м2 33,5 40,3 
Шпон лущений, м3 …1 …1 
Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері  
та їх коробки та пороги, з деревини, м2 1785 103,6 
Вироби столярні та конструкції будівельні, з деревини, м3 596 166,0 
Цегла невогнетривка керамічна будівельна, млн.шт. умов. цегли 65,1 88,8 
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 244,0 108,7 
Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, тис.шт. 140,8 115,1 
Меблі кухонні, тис.шт. 13,1 157,2 
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, тис.шт. 23,4 103,7 
Електроенергія, млн.кВт·год 1789,7 96,6 

   
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ”Про державну статистику” 
щодо конфіденційності інформації. 


