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25.01.2017 № 12 
Промислове виробництво  

у 2016 році 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 
(відсотків) 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Грудень 2016 до 

 2016 до 
2015 

Довідково: 
2015 до  

2014 

листо-
пада 
2016 

грудня 
2015 

Промисловість B+C+D 96,9 99,9 102,0 98,1 

Добувна та переробна промисловість B+C 91,9 96,7 101,7 99,7 

Добувна промисловість та розроблення кар’єрів B 48,0 105,9 124,0 161,5 

Переробна промисловість C 93,4 96,5 101,3 99,0 

з неї      

виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 10-12 93,9 106,2 95,4 97,6 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 87,7 78,8 100,1 127,6 

виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність 16-18 79,5 90,5 95,1 80,4 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 – – – – 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 20 69,3 101,5 119,9 82,0 

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 …1 …1 …1 …1 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 93,0 130,8 122,0 104,7 

металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 96,9 55,8 89,9 116,3 

машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 95,3 98,1 132,4 70,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 120,5 113,6 103,5 91,5 

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

 
 
 
 
Довідка: тел. (0552) 22 34 86; e-mail: oblstat@ks.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/statistichna-informatsiya.html 
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Додаток 1 
 

Виробництво найважливіших видів промислової продукції 
 

 Вироблено 
за 2016 

 2016 у %  
до 2015 

М’ясо великої рогатої худоби свіже 
чи охолоджене, т 157 100,6 

М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 1604 51,2 

Соки фруктові та овочеві (крім сумішей), т 4081 539,1 

Овочі консервовані натуральні, т 44107 95,5 

Олія соєва нерафінована та її фракції 
(крім хімічно модифікованих), т 6933 59,6 

Олія соняшникова нерафінована та її фракції 
(крім хімічно модифікованих), т 204237 103,0 

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, 
стерилізоване, гомогенізоване, топлене, 
пептизоване), т 11855 87,5 

Масло вершкове, т 1172 84,2 

Сири жирні, т 3125 84,6 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені 
молоко та вершки, т 52628 106,1 

Борошно, т 74824 86,9 

Крупи, т 20068 124,7 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, т 25261 97,9 

Вироби макаронні, локшина та вироби 
борошняні подібні, т 9237 77,6 

Продукти молоковмісні, інші, т 5071 63,2 

Вино виноградне, тис.дал 1105,9 83,9 

Напої безалкогольні, тис.дал 171,3 73,5 

   

Паливні брикети та гранули з деревини  
та іншої природної сировини, т 10733 23,3 

   

Плити, листи, плівка, фольга і стрічки  
з пластмас, неармовані або нез’єднані   
з іншими матеріалами, т 489 55,3 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби 
подібні, з пластмас, тис.шт 65294,1 103,3 

   

Розчини бетонні, готові для використання, 
тис.т 106,0 112,6 

Суміші будівельні сухі, тис.т 147,4 125,0 

   

Електродвигуни універсальні потужністю 
більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; 
генератори змінного струму, шт 7785 109,1 

   

Електроенергія, млн.кВт·год 1274,5 146,3 

 


