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Промисловість
104,8

Добувна та переробна промисловість
102,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
73,3

Переробна промисловість
103,1

з неї

виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів

109,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

129,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність

92,7

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
102,1

виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції

92,9

металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання

96,6

машинобудування 93,4

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря

108,9

(відсотків до попереднього року)

(відсотків до попереднього року)



2020
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, четвертини необвалені, т 67,6
Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами
для тимчасового зберігання), т 3262,7
Сік яблучний, тис.л 67,9
Суміші соків фруктових та овочевих, тис.л 358,5
Пюре та паста томатні концентровані, т 46968,4
Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та частини рослин їстівні інші, приготовлені   чи консервовані 
з додаванням оцту  чи оцтової кислоти, т 3086,5
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 779,7
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки
та кисломолочного сиру), т 1662,9
Рис (вибілений) напівобрушений чи повністю обрушений, полірований або ні, глазурований або ні, т 9613,7
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 35973,6
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 15689,9
Торти і вироби кондитерські; вироби хлібобулочні інші з додаванням підсолоджувальних речовин, т 1750,0
Печіво солодке (уключаючі сендвіч-печіво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими
сумішами, що містять какао), т 316,4
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для свиней, т 11957,0
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для великої рогатої худоби, т 13268,7
Піддони плоскі та обичайки, з деревини, тис. шт. 285,9
Плити, листи, плівка, фольга і стрічки, з полімерів етилену, неармовані або не з´єднані з іншими матеріалами, 
завтошки 0,125 мм і менше, т 613,9
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 174,0
Суміші будівельні (крім розчинів бетонних, готових для використання), тис.т 179,7
Електроенергія, млн.кВт·год 2313,5

у тому числі вироблена сонячними електростанціями 494,8



Фінансовий результат до оподаткування промислових
підприємств області у 2020 році склав 3655,7 млн.грн збитків.
Найбільший збиток отримали підприємства з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(3568,1 млн.грн).

(у відсотках)

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів                                              39,3

виготовлення виробів з деревини, паперу 

та поліграфічна діяльність                                   6,1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції           7,6

машинобудування

4,8

інші                                                                   5,2

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) з
урахуванням даних структурних підрозділів підприємств, які
розташовані в інших адміністративно-територіальних
угрупованнях, за 2020 рік склав 36364,0 млн.грн.

Добувна промисловість
і розроблення кар'єрів;

0,7

Переробна 
промисловість; 

63,0

Постачання
електроенергії,

газу, пари та 
кондиційованого

повітря;
34,3

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами; 

2,0

Переробна 
промисловість;             

13,5

Постачання
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиційованого

повітря; 
82,7

Інші види
промислової
діяльності;

3,8

У 2020р. у промислові підприємства області за рахунок
усіх джерел фінансування вкладено 3188,2 млн.грн
капітальних інвестицій, що становить 44,3%
загальнообласного обсягу вкладень. Серед промислових
видів діяльності найбільші обсяги інвестицій спрямовано у
підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря (2635,2 млн.грн).

(у відсотках)



Середньомісячна номінальна заробітна плата
штатних працівників промисловості у 2020р.
порівняно з 2019р. зросла на 14,2% і становила
10786 грн. Відповідно в цілому по області - на 14,3%
та 9354 грн.

Середньооблікова 
кількість 

штатних працівників

Середньомісячна
номінальна заробітна плата 

штатних працівників
Промисловість 24784 10786

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 167 8742
Переробна промисловість 15705 9526

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 5286 15976

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 3626 8772
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