
2020

Держстат

Головне управління статистики у Херсонській області



92,4

96,4

98,1

102,0
103,2

101,1

104,4

80

90

100

110

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2018 2019
Промисловість 101,1 104,4
Добувна та переробна промисловість 95,0 98,9
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 88,0 138,8
Переробна промисловість 95,1 98,3

з неї
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 93,9 101,0
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 75,4 101,8
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 110,4 108,6
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 119,5 106,4
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 103,9 109,0
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 84,8 97,2
машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 93,4 76,5

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 123,3 119,7

Індекс промислової продукції у 2019р. порівняно з 2018р. 
становив 104,4%. 

(відсотків до попереднього року) (відсотків до попереднього року)



2018 2019
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, четвертини необвалені, т 119 92,8
Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами
для тимчасового зберігання), т 1634 1727,9
Сік яблучний, тис.л 112,5 104,5
Суміші соків фруктових та овочевих, тис.л 741 374,5
Пюре та паста томатні концентровані, т 45520 44963,4
Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та частини рослин їстівні інші, приготовлені   чи консервовані 
з додаванням оцту  чи оцтової кислоти, т 2802 2716,0
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 1444 1073,7
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки
та кисломолочного сиру), т 2066 1842,4
Сир плавлений (крім тертого або порошкового), т 354 287,9
Рис (вибілений) напівобрушений чи повністю обрушений, полірований або ні, глазурований або ні, т 13677 12209,7
Рис-січка, т 2077 1584,8
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 50198 32119,4
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 21716 18192,5
Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць, з начинкою або приготовлених іншим способом), т 7422 8566,7
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для свиней, т 18547 15315,0
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для великої рогатої худоби, т 16221 15435,9
Вино з фактичною концентрацією спирту не більше 15% (крім газованого, ігристого, та вина із захищеним
найменуванням за походженням), тис.дал 509,5 279,7
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.т 68,3 52,1
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 200,7 233,4
Суміші будівельні (крім розічнів бетонних, готових для використання), тис.т 166,7 197,0
Суміші асфальтові для дорожнього покриття, тис.т 56,4 67,5
Електроенергія, млн.кВт·год 1931,1 1791,2

у тому числі вироблена сонячними електростанціями 181,4 373,5



Добувна
промисловість
і розроблення
кар'єрів; 0,8

Переробна 
промисловість; 

59,1

Постачання
електроенергії,

газу, пари та 
кондиційованого

повітря; 37,9

Водопостачання;
каналізація, 
поводження
з відходами; 

2,2

Фінансовий результат до оподаткування промислових
підприємств області склав 3406,8 млн.грн прибутку
проти 791,7 млн.грн прибутку у 2018 році. Найбільший
прибуток отримали підприємства з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(2310,5 млн.грн).

(у відсотках)

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів
29,3

виготовлення виробів з деревини, паперу 

та поліграфічна діяльність
8,7

виробництво ґумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції

9,3

машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устатковання 5,5

інші 6,3

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,
послуг) з урахуванням даних структурних підрозділів
підприємств, які розташовані в інших адміністративно-
територіальних угрупованнях, за 2019 рік склав 28270,0
млн.грн.
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Водопостачання, 
каналізація, 
поводження
з відходами;

1,5

У 2019р. у промислові підприємства області за рахунок усіх
джерел фінансування вкладено 7628,0 млн.грн капітальних
інвестицій, що становить 61,7% загальнообласного обсягу
вкладень. Серед промислових видів діяльності найбільші обсяги
інвестицій спрямовано у підприємства з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(7021,6 млн.грн).

(відсотків)



Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників промисловості у 2019р. порівняно з 2018р. зросла на
23% і становила 9449 грн. В цілому по області порівняно з 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних
працівників зросла на 16% і становила 8187 грн.

(тис. осіб) (грн)

2018 2019

Промисловість 25381 24537

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 311 168

Переробна промисловість 17005 16302

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 5210 5176

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 2854 2892

2018 2019

Промисловість 7679 9449

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 7124 8397

Переробна промисловість 7272 8690

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 10030 13136

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 5875 7189
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